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Proč začínat s anglickým jazykem již v raném věku?
Dítě v předškolním věku ještě nemá uzavřený
vývoj tzv. řečových center, vnímá proto řeč
jako systém a osvojí si řeč bez problémů.
Později jsou řečová centra tzv. obsazena a
my se učíme cizí jazyk jako dospělí:
s mnohem větší námahou, úsilím a podstatně
horšími výsledky.
Dítě je specialista na řeči – ideální je začít
co nejdříve, řečová centra jsou otevřená a
dítě je schopno přirozeně vstřebávat více řečí
najednou – je ale důležité JAK!

V čem je metodika

tak unikátní?

Je přirozená: vychází z přirozeného osvojování si řeči (jako se učíme mateřštinu),
svým způsobem vlastně kopíruje ten nejjednodušší a přitom nejlepší a
nejefektivnější model, který funguje.
Je silně motivační – vyvolává zájem komunikovat, učit se, dorozumět se.
Jedná se o metodu komunikační (rozhodně ne překladovou, např.: „ Modrá se
v angličtině řekne blue.“), kdy se děti učí anglicky hravou a zábavnou formou - při
hře děti zapojí více smyslů a využívají emoční paměť, čímž je učení efektivnější.

Při různorodých aktivitách v anglickém jazyce si děti angličtinu prožijí a užijí, jedná
se o fenomén prožitkového učení.
Prostřednictvím výukových materiálů Wow! se simuluje bilingvní prostředí
v podstatě kdekoli – za pomoci moderních audiovizuálních prostředků.

Jaké jsou materiály

?

V čem jsou výjimečné?
Jako jediné na českém trhu používají jako prostředek komunikace s dítětem skutečnou
lidskou tvář. Motivují tím ke komunikaci a zapojují emoční paměť.
Dítě si vždy spojuje řeč s živým obličejem, důležitá je pro něho mimika; zatímco většina
učebnic pracuje se statickým výrazem tváře (popř. jen s úsměvem či smutkem), Stevova tvář
vyfocená v učebnicích Wow! má desítky výrazových odstínů, a proto je snadněji
zapamatovatelná a více motivuje.
Představuje potřebnou slovní zásobu v praktickém kontextu a díky krásně barevným
pracovním učebnicím a vtipným videím je angličtina pro děti zábava.

Materiály

pro děti

Set pro žáky obsahuje:
Workbook/Pracovní učebnici
interaktivní video materiál

Materiály
pro učitele
(Set pro učitele)

Materiály
i
- Workbook, video materiál
- obecné
seznámení s materiály
pro
učitele
- obrázkové karty

Set pro žáka
Návod pro učitele
Flashcards
ONLINE:
Teacher´s Book
Teaching Manual
Game Bank Online
Písničky pro učitele
Další materiál
Maňásek Maggie

- metodické přípravy na jednotlivé hodiny
- manuál metodiky Wow! v angličtině
- soubor her na videích ze tříd
- instrumentální a audio verze
- Song Book, Progress Poster, razítka, pexesa, Wow!Academy, …

Video materiál
Pro představení nové slovní zásoby jsou použity zábavné video příběhy a k upevnění
gramatických struktur video písničky.
Děti si automatizují dané výrazy se správnou výslovností díky opakování po rodilém
mluvčím Stevovi.
Domácí úkoly spojené se sledováním videí se tak stávají příjemnou zábavou a ne nudnou
povinností.
Videa jsou dostupná online na portálu MyWow! či offline díky naší aplikaci MyWow!

Výhody materiálu Wow!
Zábavný a
efektivní

Rodilý mluvčí v
každé hodině

Interaktivní
materiál včetně
mobilní aplikace

Návaznost materiálu
- materiál pro děti od 3-11
let s akreditací MŠMT

Cenově dostupný
-Set pro děti (650 Kč)
vystačí na celý školní rok
-dětem materiály zůstávají

Atraktivní a
motivující

Kde všude je Wow!English?
Ve více než 300 mateřských a základních školách v České
republice se vyučuje angličtina podle Metody Wow!

Materiály Wow! jsou používány po celém světě! Například na
Slovensku, v Itálii, Španělsku, Jižní Koreji, Japonsku, Polsku,
Chorvatsku, Srí Lance, Portugalsku, …

Jak rodiče poznají, co už se děti naučily?
Zde naleznete pár rad, jak účinně a nenásilně zjistit, co se děti v angličtině naučily:
Zkuste na děti příliš netlačit, abyste otázkami nevyvolali negativní reakce.
Je důležité rozlišovat pasivní (rozumějí) a aktivní (používají) slovní zásobu.
Dítě si vždy spojuje řeč s živým obličejem. Ptejte se tedy, jestli měli ve školce angličtinu se
Stevem, jestli si hráli na zvířátka nebo dopravní prostředky (jednotlivá probíraná témata se
mohou například posílat v měsíčních reportech emailem).
Nechtějte po dítěti slovíčka překládat. Neptejte se, jak se řekne anglicky to a to. V kurzu
navozujeme jednojazyčnou atmosféru (vše probíhá v angličtině), zkuste se tedy zeptat
anglicky. Pro snazší přechod do jiného jazyka využijte pomoci např. maňáska, hračky, nebo
si nasaďte „kouzelný klobouk“, díky kterému mluvíte pouze anglicky. Děti tyto „transitional
markers“ ocení a usnadní jim přepnout na komunikaci v jiném jazyce.

Nejsnáze se Vám bude pracovat s pomůckami, jako jsou pexesa, reálné předměty nebo
právě video materiál
Prostřednictvím výukových videí Wow!, na která děti doma koukají, můžete vidět jejich
reakci na rodilého mluvčího (jak mu rozumí a jak mu odpovídají).
V pravidelných reportech (v emailech či v tištěné formě na nástěnkách) si můžete
zkontrolovat slovní zásobu, témata a hry, na kterých se daný měsíc pracuje. Tomu můžete
uzpůsobit téma her na procvičování angličtiny doma.

