
Program Come and Play podle metodiky Wattsenglish 

Metodický program postupuje od porozumění k vyjadřování a od konkrétních věcí 

k obecnějším. Děti proto po osvojení názvů konkrétních věcí (např. pes) začnou přidávat 

atributy (velký pes, hodný pes), až se v závěru dostávají k vyjadřování postojů (mám/nemám 

rád/a psy), schopností (pes umí běhat), vlastnictví (mám/nemám psa) a dalším výrazovým 

prostředkům, ke kterým jazyk slouží. Dětem jsou nové jazykové prostředky nejprve 

zajímavými formami představovány, poté jsou prostřednictvím zábavných drilových technik 

(nebo vhodných aktivit vyžadujících pouze neverbální reakce) upevňovány a posléze 

zaktivovány při hrách a rozmanitých činnostech, ve kterých děti získanou slovní zásobu 

užívají v praxi. 

Program zpracovává britská společnost Wattsenglish Ltd., která rovněž dále vzdělává 

rodilé mluvčí na základě akreditace pro vzdělávání učitelů předškolních a mladších školních 

dětí. Tato akreditovaná společnost zpracovávala pro MŠMT, resp. Výzkumný ústav 

pedagogický, první a zatím jediné ucelené metodické materiály pro cizojazyčné vzdělávání 

předškolních dětí (v podobě publikace a audiovizuálních aktivit pro učitele), které byly 

v České republice vydány. 

Práce ve skupinách  

 Začátečníci – nové děti 

Děti velice rychle zjistí, že anglicky mluvící prostředí je stejně přátelské jako české. Čím 

více začínají rozumět, tím více roste jejich zdravé sebevědomí. Mohou v jednoduchých 

frázích popsat své okolí, vyjádřit svůj názor nebo pocit. Získávají především cit pro jazyk, tzv. 

si jej "naposlouchají". Prohlubuje se jejich pasivní znalost jazyka, nejen jednotlivých slov, ale 

i způsob stavby vět, otázek apod., kterým rozumí, i když je zatím nepoužívají. 

 

 



 

Postupně se s oblibou zapojují do pohybových her nebo rozmanitých činností, 

při kterých aktivně využívají získanou slovní zásobu. Nemají potíže spontánně reagovat 

za pomoci nových jazykových prostředků. Začínají si s jazykem hrát, a jestliže chtějí něco 

sdělit, snaží se maximálně využít nejen toho, co znají, ale také hledají, jak říct věci po svém. 

Vzájemná komunikace dětí v angličtině není výjimkou. 

Pokročilé děti, které již v programu Come and Play v MŠ pracovaly 

K výše uvedeným procesům rozšiřujícím jazykovou vybavenost dětí přidává jejich aktivní 

podíl na učení. Značná část pasivní slovní zásoby se začíná měnit v aktivní. Děti přestávají 

mít problém dorozumívat se v anglicky mluvícím prostředí, čehož jsou rodiče svědky např. 

na zahraničních dovolených. 

 


