Vážení rodiče, prarodiče, milé děti, učitelé základních i mateřských škol!
Právě jste otevřeli knížku, která do svého života dostala jednoduchý příkaz: jdi a pomáhej dětem získávat pěkný
vztah k angličtině. Mnozí z vás se teď ptají, k čemu ten pěkný vztah k jazyku je, jestli náhodou není důležitější jeho
znalost. Vzpomeňte si, jak nepříjemné je, když musíte dělat něco, o čem nevíte přesně, k čemu vám to vůbec někdy
bude a do čeho se vám ani trošku nechce. A jak se s nadšením pouštíte do věcí, o kterých sice stále přesně nevíte,
k čemu jsou dobré, ale jste si jisti, že si přitom užijete spoustu legrace. A právě tento nepatrný rozdíl je tak důležitý,
že ho někteří ani nepostřehnou. Někteří se ovšem rozhodnou ho maximálně využít.
ZKUSTE TO S NAŠÍ KNÍŽKOU! Nabízí vám dvacet základních cvičení s dalšími asi sto dvaceti variantami
a možnostmi, jak hry zpestřit a tím dokonale upevnit jak slovní zásobu, tak i jednoduchá gramatická pravidla.
Zaměřili jsme se na skupinu dětí, které jsou díky své přirozené zvídavosti schopné vstřebat obrovskou slovní zásobu
a zároveň přijmout základní pravidla tvoření jednoduchých vět. Jsou to jak děti mladšího školního věku, tedy ty,
které s angličtinou začínají ve škole, ale většinu aktivit také můžeme nabídnout dětem mladším (4 - 6 let), které nás
překvapí tím, jak snadno si pamatují celou řadu výrazů. Okruhy slovní zásoby obsahují základní věci a lidi kolem
nás, hračky, zvířata a vlastnosti. Věty, na něž se zaměříme, operují se slovesem BE, s frází THERE IS/ ARE
a HAVE GOT/ HAS GOT (HAVE/ HAS).
Základem celé řady činností v této knize jsou barevné kartičky, které po nastříhání slouží k manipulaci a práci
se slovíčky i s větami. Podrobné instrukce najdete na černobílých stránkách, mnohé z nich jsou doplněny dalšími
aktivitami k procvičení gramatických jevů i slovních oblastí. Celá kniha je koncipována tak, abyste mohli zapojit děti,
které ještě neumí číst a psát, ale také děti, které už si s písmeny a slovy poradí. Je tedy ideální pro rozvíjení znalostí
od jednoduchých po složitější, ale i pro práci s dětmi s různou jazykovou schopností (např. dvě děti různého stáří
a pokročilosti - obvyklý jev v mnoha rodinách).
Ještě rada, jak pracovat s množstvím variant - pročítejte je průběžně, jak budete zvládat jednotlivé hry. Když
vás jedna omrzí, přečtěte si další a vyzkoušejte ji. Nastříhané kartičky uchovávejte nejlépe v PE sáčcích s uzávěrem
(jsou k dostání v prodejnách papírnictví).    
Ke knize je přiložena zvuková nahrávka. Kdykoli uvidíte tento symbol s číslem, poznáte, kterou nahrávku
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si máte pustit. Nahrávka obsahuje veškerou základní slovní zásobu, přepis všech anglických instrukcí poslech 53,
samostatná poslechová cvičení s úkoly (například vybarvování podle instrukcí). Základní slovní zásoba je doplněna
českými překlady, což podle některých odborníků není ideální, nám však jde o to, poskytnout i těm nejmenším
dětem, které neumí číst a listovat ve slovnících, aby si slovíčko mohly vyhledat.
Tento symbol vám napoví, že aktivita je určená pro procvičení mluvení. Mluvte! Řekněte všechno, co dokážete!
Malé chyby na začátku nejsou žádná katastrofa.
Jako odměnu, ale třeba i jako důkaz porozumění můžete obrázek vybarvit. Pokud si knížku chcete uchovat pro
více opakování, můžete aktivity nakopírovat.
Tento symbol naznačuje, že řešení najdete v Klíči na str. 40.
Pro učitele je připravena doplňková metodická příručka, jak pracovat s knihou v hodinách angličtiny a jaké
další možnosti kniha skrývá.

Přejeme vám spoustu příjemné a užitečné zábavy nad našimi hříčkami.

