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Pomôžte Vašim 
deťom naučiť sa 
po anglicky



Aktivity, ktoré môžete s deťmi 
vyskúšať doma
Veľa detí sa ľahšie učí jazyk pomocou kreatívnych aktivít. Tu je 
niekoľko nápadov, ktoré môžete vyskúšať doma.

Čítanie

• Povzbudzujte svoje dieťa, aby čítalo anglické knižky so 
zaujímavými obrázkami a témami. 

• Rozstrihnite krátky príbeh na rôzne časti. Povedzte dieťaťu, aby 
správne pospájalo príbeh. Potom si ho spolu nahlas prečítajte.

Psaní

• Povzbudzujte svoje dieťa, aby kreslilo obrázky a vyrábalo 
plagáty. Požiadajte ho aby k obrázkom napísalo štítky s popismi.

• Vyberte niektoré slová, ktoré dieťa pozná. Napíšte ich s 
chybami. Požiadajte dieťa, aby predstieralo, že je učiteľ/ka a 
opraví Vám pravopis.

• Pomôžte dieťaťu nájsť obrázok, ktorý ho zaujíma. Povedzte mu, 
aby o ňom napísalo 20–30 slovný príbeh.

Počúvanie

• Pozerajte anglické televízne relácie. Vypnite zvuk. Hádajte čo v 
nich ľudia hovoria. Potom si ich vypočujte – mali ste pravdu? 

• Zahrajte si hry na hádanie, napríklad Vidím niečo čo sa začína na 
písmeno…

Hovorenie

• Nájdite jednoduché komiksy. Povedzte dieťaťu, aby podľa 
obrázkov rozpovedalo príbeh.

• Požiadajte dieťaťa, aby pomenovalo veci ktoré vidí počas cesty 
autom. To auto je červené! Vidím tri autobusy! Akceptujte chyby. 
Dôležité je, aby dieťa hovorilo anglické slová bez stresu.



Slovná zásoba a gramatika

• Používajte zoznam slov pre Young Learners na hru Pictionary. Každý hráč musí niečo 
nakresliť bez toho, aby napísal slová, alebo hovoril. Ostatný hráči musia hádať čo 
kreslí.

• Dajte dieťaťu zoznam vecí, ktoré má nájsť. Napríklad strom, vták, niečo „žlté“, niečo 
„staré“. Môžete si túto hru zahrať na prechádzke, počas daždivých dní s predmetmi 
doma, alebo počas dlhej cesty autom.

• Stiahnite si výučbové karty/flashcards na precvičovanie slovíčok.

www.cambridgeenglish.org/young-learners-flash-cards

Používajte bezplatné zdroje

Rodičovský newsletter
Zaregistrujte sa do nášho bezplatného newsletteru a získajte tipy 
a aktivity, ktoré pomôžu Vášmu dieťaťu naučiť sa po anglicky.
www.cambridgeenglish.org/english-for-children

Výučbové aktivity
Stiahnite si bezplatné zdroje, ktoré pomôžu vášmu dieťaťu 
precvičovať zručnosti testované na skúškach Cambridge English: 
Young Learners.
www.cambridgeenglish.org/learning-english/parents-and-children/
activities-for-childrevn/

Spievajte a učte sa
Pozrite si našu sériu bezplatných videí s titulkami – deti 
môžu spievať s videom a precvičovať si slovnú zásobu.
www.cambridgeenglish.org/sing-and-learn

Hry
Nájdite bezplatnú interaktívnu hru, ktorá pomôže Vášmu dieťaťu precvičovať angličtinu 
zábavným a motivujúcim spôsobom.
www.cambridgeenglish.org/games

Prípravné materiály na skúšku
Stiahnite si vzorové testy, zoznamy slov, plagáty a graf pokroku, aby ste pomohli Vášmu 
dieťaťu pripraviť sa na skúšku.
www.cambridgeenglish.org/exam-preparation



Cambridge English: Young Learners (YLE)

Séria skúšok založených na zábavných aktivitách. Cambridge English: Young Learners 
začína na začiatočníckej úrovni a pokračuje na vyššiu úroveň skúšok, tak aby si Vaše 
dieťa zlepšovalo angličtinu a budovalo sebavedomie krok za krokom.

Všetky naše skúšky zahŕňajú 4 jazykové zručnosti – čítanie, písanie, hovorenie a počúvanie.

Cambridge English Language Assessment is part of the University of Cambridge. We develop and produce the most 
valuable range of qualifications for learners and teachers of English in the world. Over 5 million people in 130 countries 
take our exams every year. Around the world over 20,000 universities, employers, government ministries and other 
organisations rely on our exams and qualifications as proof of English language ability. Cambridge English exams are 
backed by the work of the largest dedicated research team of any English language test provider.
Cambridge English Language Assessment – a not-for-profit organisation.

Kontaktujte nás: 

www.cambridgeenglish.org/cz/about-us/contact/

All details are correct at the time of going to print in January 2019


