Vážení rodiče,
v letošním roce se vaše děti budou učit podle učebnice Little Bugs 1. Jedná se o první část
dvoudílného kurzu. Kniha je motivující a zábavná, rozvíjí komunikační jazykové dovednosti, vytváří solidní
slovní zásobu, dává základy dobré výslovnosti a vede k hlubšímu pochopení jazyka. Díky všem těmto
složkám získá vaše dítě dobrý základ i pro budoucí studium angličtiny.
V učebnici Little Bugs 1 je šest lekcí. Každá z nich je založena na příběhu. Postavy, události a situace
odpovídají dětskému světu a dětským zájmům. Prostřednictvím příběhu se dítě seznámí s přirozenou
každodenní angličtinou, kterou se naučí používat k tomu, aby mluvilo samo o sobě a dokázalo se v
základních frázích domluvit v běžných situacích odehrávajících se ve třídě.
V průběhu každé lekce se děti setkají s množstvím podnětných činností, které jim pomohou rozvíjet
aktivní jazykové dovednosti. Budou hrát hry založené na komunikaci a rozvíjení slovní zásoby, zpívat a
dramatizovat písničky, recitovat básničky, budou hrát divadlo a předvádět pantomimu, dokáží převyprávět
příběh pomocí loutek a skládanek.
Naše kniha chce vzbudit v dětech zájem o jazyk, pobavit je a zároveň posílit jejich sebedůvěru při
učení.
Ačkoli učebnice klade důraz hlavně na rozvoj mluvení a porozumění při komunikaci, vaše dítě dostane
i základy čtení a psaní, pokud se učitel rozhodne používat i doplňkový sešit Little Bugs Busy Book 1.
Cvičebnice, seznamující děti se základy těchto dovedností, přímo navazuje na příběhy z knížky.
Vaše děti se pro učení nadchnou a budou úspěšné, pokud budou mít váš zájem a podporu. To
neznamená, že musíte umět anglicky, i když to může být výhoda, abyste dokázali plně ocenit, co dítě už
umí.


Proto uvádíme několik příkladů věcí, které můžete pro dítě udělat:



Po každé hodině si nechte převyprávět příběh, zeptejte se, co dělalo při hodině, nechte si ukázat,
co nového zvládlo.



Pochvalte je za každý, byť sebemenší úspěch.



Najděte si pravidelně chvilku, abyste si s dítětem prohlédli učebnici a požádali je, aby vám o ní
povídalo.



Když dítě přinese domů skládanku nebo vystřižené loutky, dejte mu možnost, aby vám
převyprávělo celý příběh v angličtině, nebo alespoň přeříkalo fráze či klíčová slova.



Pokud sami jazyk neumíte, nechtějte, aby vám příběh přeložilo. Jenom poslouchejte a pokuste se
pochopit obsah podle obrázků. Dovolte dítěti, aby vás nová slova nebo fráze naučilo.

Předem vám děkuji za spolupráci na rozvoji jazykových dovedností a schopností vašeho dítěte během
školního roku. Neváhejte se na mě obrátit s dotazy nebo komentáři, které se budou týkat našich hodin,
kdykoli budete mít pocit, že vám mohu pomoci.
S pozdravem váš učitel angličtiny

Vážení rodiče,
v letošním roce se vaše děti budou učit podle učebnice Little Bugs 2. Jedná se o druhou část
dvoudílného kurzu. Kniha je motivující a zábavná, rozvíjí komunikační jazykové dovednosti, vytváří solidní
slovní zásobu, dává základy dobré výslovnosti a vede k hlubšímu pochopení jazyka. Díky všem těmto
složkám získá vaše dítě dobrý základ i pro budoucí studium angličtiny.
V učebnici Little Bugs 2 je šest lekcí. Každá z nich je založena na příběhu. Postavy, události a situace
odpovídají dětskému světu a dětským zájmům. Prostřednictvím příběhu se dítě seznámí s přirozenou
každodenní angličtinou, kterou se naučí používat k tomu, aby mluvilo samo o sobě a dokázalo se v
základních frázích domluvit v běžných situacích odehrávajících se ve třídě.
V průběhu každé lekce se děti setkají s množstvím podnětných činností, které jim pomohou rozvíjet
aktivní jazykové dovednosti. Budou hrát hry založené na komunikaci a rozvíjení slovní zásoby, zpívat a
dramatizovat písničky, recitovat básničky, budou hrát divadlo a předvádět pantomimu, dokáží převyprávět
příběh pomocí loutek a skládanek.
Naše kniha chce vzbudit v dětech zájem o jazyk, pobavit je a zároveň posílit jejich sebedůvěru při
učení.
Ačkoli učebnice klade hlavní důraz na rozvoj mluvení a porozumění, vaše dítě bude pokračovat i v
rozvíjení základů čtení a psaní. Zvládne čtení a psaní klíčových slov, naučí se doplňovat pracovní listy.
Pokud se učitel rozhodne používat i sešit Little Bugs Busy Book 2, dostanou děti do rukou zábavné
texty podněcující ke čtení a psaní. Cvičebnice, seznamující děti se základy těchto dovedností, přímo
navazuje na příběhy z knížky.
Vaše děti se pro učení nadchnou a budou úspěšné, pokud budou mít váš zájem a podporu. To
neznamená, že musíte umět anglicky, i když to může být výhoda, abyste dokázali plně ocenit, co dítě už
umí.
Proto uvádíme několik příkladů věcí, které můžete pro dítě udělat:


Po každé hodině si nechte převyprávět příběh, zeptejte se, co dělalo při hodině, nechte si ukázat,
co nového zvládlo.



Pochvalte je za každý, byť sebemenší úspěch.



Najděte si pravidelně chvilku, abyste si s dítětem prohlédli učebnici a požádali je, aby vám o ní
povídalo.



Když dítě přinese domů skládanku nebo vystřižené loutky, dejte mu možnost, aby vám
převyprávělo celý příběh v angličtině, nebo alespoň přeříkalo fráze či klíčová slova.



Pokud sami jazyk neumíte , nechtějte, aby vám příběh přeložilo. Jenom poslouchejte a pokuste se
pochopit obsah podle obrázků. Dovolte dítěti, aby vás nová slova nebo fráze naučilo.

Předem vám děkuji za spolupráci na rozvoji jazykových dovedností a schopností vašeho dítěte během
školního roku. Neváhejte se na mě obrátit s dotazy nebo komentáři, které se budou týkat našich hodin,
kdykoli budete mít pocit, že vám mohu pomoci.
S pozdravem váš učitel angličtiny

