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Hry a aktivity

Ak chcete upevniť nové vedomosti z anglického jazyka u svojho dieťaťa, zahrajte si s ním zábavné 
hry. Tu vám ponúkame nápady na vykonanie doplnkových praktických hier a aktivít doma.

Hra „Spievaj so mnou“ (všetky úrovne) 

Pesničky sú skvelým spôsobom pre deti na zapamätanie a precvičovanie nových 
slov. Vybrané piesne a texty nájdete na webovej stránke pre rodičov. Spievajte 
spolu s dieťaťom.

 

Ostrovy sveta (úroveň 1 a 2) 

1.  Vo vonkajšom priestore, ktorý je pokrytý betónom alebo dlažbou, nakreslite 
kriedou viacero ostrovov, každý väčší ako formát papiera A4. Mali by byť tak 
blízko pri sebe, aby sa vaše dieťa mohlo premiestniť z jedného na ďalší bez toho,  
aby sa dotklo zeme medzi nimi. 

2. Vyberte slová z učebnice pre žiaka, napr. cat (mačka), taxi, girl (dievča).

3. Napíšte jedno slovo veľkými písmenami na každý ostrov. 

4.  Požiadajte dieťa, aby preskočilo, alebo prešlo z jedného slova na druhé, napr.  
Skoč na taxi? Vkroč na girl? Skoč na cat?

Abecedná hra (úroveň 1 a 3)

Táto hra pomáha vášmu dieťaťu zapamätať si abecedu a precvičiť slovnú zásobu. 
Možno budete potrebovať nahliadnuť do učebnice vášho dieťaťa alebo slovníkov 
na webovej stránke pre rodičov. Striedajte sa, raz vy a raz vaše dieťa povie slovo  
začínajúce na písmeno abecedy od a po z. Napríklad, poviete apple (jablko), potom vaše 
dieťa musí povedať slovo začínajúce na b. 

• Pochváľte svoje dieťa, ak využíva nové slová, ktoré nedávno brali v triede. 

• Dokážete sa dostať na koniec abecedy? Ak nie, pokúste sa dostať ďalej ako naposledy.
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Hry a aktivity

Dieťa v úlohe učiteľa (všetky úrovne)

Jedna z najjednoduchších vecí, ktoré môžete urobiť, je požiadať vaše dieťa, aby 
vás naučilo novú slovnú zásobu, ktorú sa už naučilo. Učiť ďalšiu osobu je jedným 
z najlepších spôsobov na precvičenie niečoho, čo ste sa už naučili. Navyše, keď vás vaše 
dieťa naučilo novú slovnú zásobu, môžete ju využiť v ďalších hrách.

 

Čo chýba? (všetky úrovne) 

Je to zábavná hra na rozvíjanie slovnej zásoby vášho dieťaťa. 

1.  Pozrite sa do slovníkov na webovej stránke pre rodičov a vyberte 5 až 10 slov z lekcie, 
ktoré sa dajú ľahko znázorniť. 

2.  Vytvorte obrázok znázorňujúci každé slovo (buď ho nakreslite rukou, vystrihnite z 
časopisu alebo vytlačte z internetu). 

3. Rozložte obrázky po stole. 

4. Poproste dieťa, aby sa na ne pozrelo a nazvalo, čo na nich vidí. 

5.  Poproste dieťa, aby sa nepozeralo, potom zoberte jeden obrázok a posuňte ostatné 
tak, aby nebolo jasné, ktorý ste zobrali. 

6. Pamätá si vaše dieťa, ktorý obrázok chýba? 

7. Opakujte to toľko krát, koľko chcete. Zakaždým odoberte iný obrázok. 

Ak chcete hru zjednodušiť: 

• Použite najviac 6 obrázkov. 

•  Uložte obrázky do zreteľného útvaru, nie náhodne. Taký vzor mu pomôže ľahšie si ich 
zapamätať. 

Ak chcete hru sťažiť: 

• Zvýšte počet obrázkov. 

• Požiadajte vaše dieťa, aby vyhláskovalo každé písmeno v slove, a nie len slovo vyslovilo.
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Hry a aktivity

Samolepiace slová (všetky úrovne) 

Použite samolepiace papieriky s cieľom pomôcť vášmu dieťaťu naučiť sa anglické 
názvy každodenných predmetov. Pri téme o dome môže vaše dieťa napísať 
anglické slovo na samolepiaci papierik a nalepiť ho na daný predmet, napr. cupboard 
(skrinky), fridge (chladnička), freezer (mrazák), sofa (pohovka), television (televízia), table 
(stôl), atď.

 

Reťaz slov (všetky úrovne) 

Táto hra pomáha vášmu dieťaťu precvičiť si nové slová. Možno budete 
potrebovať nahliadnuť do slovníkov na webovej stránke pre rodičov pred 
začatím. 

1. Povedzte slovo po anglicky, napr. dog (pes). 

2.  Požiadajte vaše dieťa, aby povedalo slovo, ktoré začína posledným písmenom slova, 
ktoré ste práve povedali, napr. girl (dievča). 

3.  Teraz nájdite slovo začínajúce posledným písmenom slova, ktoré povedalo vaše dieťa,  
v tomto prípade I. 

4. Pokračujte v hre. Koľko slov viete vy a vaše dieťa povedať po sebe bez opakovania? 

5.  V ďalšom kole sa pokúste prekonať predchádzajúci výsledok. Tiež by ste mohli dať 
časový limit na každú hru, alebo obmedziť slová na konkrétnu tému.

 

Pomiešanie slov vo vete (všetky úrovne)

Táto hra je skvelým spôsobom, ktorý pomáha vášmu dieťaťu precvičiť si tvorbu 
viet v angličtine. 

1. Vyberte vetu z učebnice vášho dieťaťa (z jednej z lekcií, ktoré už ukončili). 

2. Napíšte ju na papier a vystrihnite jednotlivé slová. 

3. Pomiešajte slová a požiadajte dieťa, aby ich usporiadalo do správneho poradia. 

4.  V závislosti od jeho veku a schopností, môže byť vhodné povedať mu význam anglickej 
vety v slovenčine. 

5. Použite učebnicu na kontrolu, či to vaše dieťa zvládlo dobre.
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Hry a aktivity

Pavúk (všetky úrovne)

Toto je ďalšia skvelá hra na zvládnutie slovnej zásoby. Pavúk je variantou hry 
Šibenica. 

1. Vyberte slovo z učebnice svojho dieťaťa. 

2. Na papier nakreslite telo pavúka bez nôh. 

3.  Pod pavúka nakreslite niekoľko čiarok namiesto písmen slova, ktoré ste vybrali. 
Napríklad, ak ste vybrali slovo cherry (čerešňa), nakreslite šesť čiarok takto: _ _ _ _ _ _ 

4. Vaše dieťa musí slovo uhádnuť. Mali by ste ho na to naviesť, napr. ovocie. 

5. Ak vaše dieťa neuhádne správne, nakreslite pavúkovi jednu z ôsmych nôh. 

6.  Hra sa končí po ôsmych nesprávnych uhádnutiach. Ak chcete dať svojmu dieťaťu tri kolá 
navyše, nakreslite pavúkovi tvár – dve oči a ústa. 

Táto hra sa môže hrať ako hádanie celého slova naraz, alebo tak, že vaše dieťa háda po 
písmenku. Ak povie písmenko, ktoré sa v slove nachádza, napíšete ho na správne miesto. 
Ak povie písmenko, ktoré sa v slove nenachádza, pridáte pavúkovi nohu.

 

Snap (všetky úrovne) 

1.  Pozrite sa do slovníka na webovej stránke pre rodičov. Vyberte 26 slov, ktoré 
sa vaše dieťa už učilo. 

2. Urobte 2 balíky po 26 kariet a napíšte rovnaké slová na každý balík. 

3. Samostatne premiešajte oba balíky. 

4. Zahrajte si hru s dieťaťom. Každý z vás má jeden balíček kariet. 

5.  Zvoľte kartu a položte ju na stôl tvárou hore. Vaše dieťa položí ďalšiu kartu na vrch prvej. 
Ak sú karty rovnaké, musíte zvolať Snap! Karty si necháva ten, kto prvý zvolá Snap!

6. Hrajte hru až pokiaľ jeden hráč nevyhrá všetky karty.
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