Dušan Horálek
Vážení rodiče,
naše firma H&S Dušan Horálek připravila ve spolupráci s městem Prachatice a vedením MŠ projekt
předškolního vzdělávání anglického jazyka.
Tento projekt si klade za cíl zábavnou formou seznámit děti s anglickým jazykem tak, aby tento jazyk,
který budou mít později na ZŠ v osnovách výuky, přijímaly zcela nenásilně a přirozeně.
Jedná se především o probuzení zájmu dětí o učení se cizímu jazyku, vytváření pozitivního vztahu a
zejména o rozvoj vhodných učebních postupů a strategií, které se mají stát základem pro celoživotní
učení.
Cizojazyčné vzdělávání na těchto úrovních nepředpokládá studium gramatiky, ale je spíše o nauce a
rozvoji výslovnosti základních slovíček (např. barvy, čísla, dny v týdnu).
Pozornost se věnuje převážně rozvoji dovedností poslechu a mluvení, pro něž se využívá audioorální
metody a jiných aktivizujících metod. K osvojování receptivních dovedností dochází rychleji než k
osvojování dovedností produktivních (děti nejdříve porozumí sdělení v cizím jazyce, než začnou
reagovat a odpovídat na otázky).
Výukové kurzy této věkové kategorie jsou vedeny lektory s pedagogickým vzděláním, v časovém
rozmezí, po které je dítě schopno formou zábavy udržet pozornost. Zkušenosti ukazují, že ideální je 3045 minut.
Výuku v MŠ pro oblast Prachatice povede lektorka DARINA ŠULECOVÁ, (titul
bakalářka na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, certifikáty z Boston
Academy of English, Harvard Extension School).
Děti se postupně seznámí s jazykem - se zvukovou stránkou - základní výslovnost
se nejlépe trénuje v nízkém věku - písničky, básničky, říkadla. Děti v tomto věku by měly výuku cizího
jazyka brát jako hru, zvyknout si na ní a připravit se na pozdější studium jazyka.
Postupy: zpívání, cvičení, malování, projekce krátkých pohádek v AJ. Pomůcky: magnetofon, A4 sešity
bez linkování, pastelky, barevné papíry, různé hračky, popřípadě nějaké mlsání.
Abychom co nejméně finančně zatížili rodiny malých studentů, přicházíme s nabídkou 50,- Kč za
vyučovací hodinu a dítě, při skupině min. sedmi dětí. Výuka je plánována na 1 vyučovací hodinu (45
min.) týdně. Měsíční platba bude na základě smlouvy o výuce hrazena předem na účet firmy H&S
Dušan Horálek. V případě neúčasti dítěte na výuce (nemoc a jiné), bude výše platby za počet
absenčních hodin v následujícím měsíci odečtena.
Bližší informace je možné získat v MŠ, nebo se obraťte přímo na naši firmu, kde Vám rádi zodpovíme
všechny Vaše dotazy. TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI, H&S Dušan Horálek.
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