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ANGLICKÁ DRUŽINA V ZŠ MLÁDÍ
Určeno pro: 1. stupeň
Frekvence: 1x týdně
Délka: 2 hodiny (2 x 60 minut)
Počet dětí ve skupině: maximálně 15
Místo konání: ZŠ Mládí, vybraná učebna
Cena: 300 Kč/den, 4650 Kč/pololetí (při platbě na celý školní rok najednou sleva 5 %)
Termín: jedno odpoledne v týdnu po vyučování (bude upřesněno)
Zahájení: první říjnový týden 2019
Ukončení: poslední květnový týden 2020
Přihlašování na: www.wattsenglish.cz – Pro děti – Kurzy pro děti – Praha – Praha 5

Pro školní rok 2019 / 2020 nabízíme v ZŠ MLÁDÍ program anglické družiny pro žáky 1.stupně ZŠ
s využitím metody Wattsenglish. Výuka pod vedením kvalifikovaného zahraničního lektora. Program
bude probíhat přímo v prostorách ZŠ.
Lektor si připraví jednou týdně pro malou skupinu žáků program, kde si nejdříve vzájemně ověří
schopnost porozumět i bez perfektních znalostí, zbaví se ostychu a mohou v krátkém čase začít
komunikovat. Vše se děje přirozeně prostřednictvím lektorem vytvořeného bilingvního prostředí.
Program žáky motivuje k výuce cizího jazyka a umožňuje jim aktivně komunikovat a naučené
jazykové dovednosti smysluplně použít v praxi. Program navazuje na školní vzdělávací program školy
a rozvíjí znalosti a dovednosti získané během výuky angličtiny v prvním ročníku.
Metoda Wattsenglish klade důraz na přirozené učení, a proto je využito situací co nejvíce spjatých se
zájmy studentů a reálným životem. Nevyhýbáme se později ani psanému projevu nebo čtení v hrách
a aktivitách, kde mají svůj smysl, ale poslech a aktivní mluva jsou prioritou. Metodika byla vyvinuta ve
spolupráci s psychology, pedagogy a lingvisty. Dítě se angličtinu neučí, ale osvojuje si ji přirozenou
cestou – podobně jako mateřskou řeč
Program družiny se skládá převážně z edukativních her, soutěží a aktivit. Lektor do práce zapojuje
tematicky laděné edukativní písničky a videa a využívá řadu výukových pomůcek. Tak, jako v české
družině, i v té anglické si děti spolu s lektorem tvoří výkresy a výrobky, které si následně odnášejí
domů. Zároveň si tvoří portfolio výukových materiálů. Kromě klasických činností se mohou děti těšit
i na tematické halloweenské, vánoční a velikonoční dny, během kterých se naučí něco z reálií
anglicky mluvících zemí.

