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Úvod do modulů osvojování jazyka
V tomto dokumentu předkládáme řadu didaktických metodik pro děti inspirovaných vědeckou literaturou
o jednojazyčném a vícejazyčném vývoji dětí, které byly implementovány učiteli a pedagogy ECEC
zapojenými do projektu EDUGATE.
Tyto aktivity byly vytvořeny tak, aby poskytly praktické didaktické metodiky pro učitele a pedagogy
pracující ve dvojjazyčných školách, jakož i ve vícejazyčných třídách. Aktivity jsou zaměřeny na konsolidaci a
posílení jazykového vývoje ve třech oblastech: posílení L1 (první jazyk); posílení cizího jazyka; rozvoj
komunikace.
Didaktické metodiky byly vytvořeny na základě analýzy a přizpůsobení existujících údajů z výzkumu tak, aby
bylo dětem umožněno dosáhnout zdatnosti v jejich prvním jazyce a/nebo cizím jazyce. Pokud jde o
vícejazyčné děti, které doma používají jiný jazyk, než ve kterém jsou zadávány instrukce ve škole, bylo cílem
aktivit umožnit zachování vícejazyčných dovedností a jejich rozvoj. Za prvé, některé aktivity jsou určeny k
procvičování L1 žáků, zatímco ostatní se zaměřují na konsolidaci jazyka instrukcí, aby umožnily dětem lépe
se učit akademické předměty, dosáhnout jejich cílů a přiměřeně využít jejich jazykových kompetencí k
tomu, aby pokračovaly v dalším vzdělávání. Aby nedocházelo k vyloučení dětí, které hovoří menšinovým
jazykem, předkládaná metodika podporuje oceňování jiných jazyků (i těch méně používaných) a objasňuje,
že učení jazyků je zábavné a že znalost více jazyků má velkou hodnotu.
V rámci aktuálního projektu měli učitelé a pedagogové působící v ECEC možnost vyzkoušet všechny
didaktické materiály a přizpůsobit je svým potřebám. Proto u každé metodiky přikládáme jeden nebo více
příkladů praktického využití, které byly upraveny učiteli a pedagogy ECEC a testovány v jejich třídách. Dále
je důležité připomenout, že všechny didaktické metodiky, které navrhujeme, mohou být dále rozvíjeny
učiteli/pedagogy podle jejich pracovního kontextu.
Dokument je uspořádán následovně: nejprve představíme tři hlavní moduly považované za obecné cíle
aktuálních didaktických metodik. Poté uvedeme sedm didaktických materiálů, které byly inspirovány
vědeckou literaturou a zejména výzkumem osvojení jazyka a jazykové pedagogiky (např. translanguaging).
U každého didaktického materiálu uvádíme jednu nebo vice aktivit, které implementovali učitelé a
pedagogové ECEC v lokálním kontextu. Dále u každé aktivity uvádíme věkovou skupinu, pro kterou je
aktivita vhodná, stejně jako popis postupu.
Obecně lze tyto činnosti snadno začlenit do denního vzdělávacího programu mateřských škol a vyučování
ve školách. Dále je potřeba poznamenat, že každou metodiku je možné aplikovat na jeden nebo více
modulů v závislosti na obsahu/použití, které mu každý partner přidělí. To znamená, že každý učitel může
zvážit úpravu a přizpůsobení metodiky nejen s ohledem na jazyk, který používá, ale také s ohledem na věk,
typ třídy a počet dětí, se kterými pracuje.
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1.1

Zlepšení jazyka L1 a screeningové aktivity

K získání přiměřené verbální kompetence během předškolních let jsou zapotřebí dvě základní jazykové
dovednosti: porozumění mluvené řeči a produkce. Základní jazykové dovednosti zahrnují také schopnost
komunikovat se svými vrstevníky a dospělými, což je fundamentální jazyková dovednost, která by měla být
rozvíjena.
Kromě toho je v tomto období také důležité včas identifikovat jazykové problémy za účelem správného
naplánování vzdělávacích aktivit a klinických intervencí pro podporu dětí, které vykazují opoždění.
Nyní se budeme zabývat jazykovými oblastmi, které jsou důležité pro zlepšení L1.
Fonologie
V raných stádiích osvojování jazyka je schopnost (progresivně) ovládat repertoár zvuků určitého jazyka
jednou z nejdůležitějších verbálních dovedností ve verbálním vývoji dítěte. Z tohoto důvodu je velmi
důležité, aby učitel důsledně rozvíjel cvičení ke konsolidaci a posílení schopnosti rozlišovat hlásky jazyka,
jakož i schopnost je produkovat.
Slovní zásoba
Rozvíjení bohatého a přiměřeného repertoáru slovní zásoby umožňuje nejen získat sofistikovanější způsob
komunikace s vrstevníky a dospělými, ale také umožní dítěti zlepšit porozumění. Dále je důležité v době,
kdy se dítě učí číst, neboť již bude mít slovní zásobu v mluvené formě, ke které bude moci přiřadit
ortografickou formu. Proto by slovní zásoba navrhovaná učitelem měla studenty motivovat a souviset s
jejich životem. Je třeba mít na paměti rozdíly mezi:
Aktivní slovní zásobou - to znamená slova, která jsou pravidelně používána mluvčími ke komunikaci. Počet
slov v aktivním lexikonu je vždy numericky nižší, než je tomu u pasivní slovní zásoby jak u dětí, tak u
dospělých.
Pasivní slovní zásobou - to znamená slova, která mluvčí pravidelně ke komunikaci nepoužívá, ale jejichž
význam mu je znám, neboť je již slyšel. Pasivní slovní zásoba je vždy numericky vyšší než aktivní slovní
zásoba jak u dětí, tak u dospělých.
Morfologie a gramatika
Morfologické a morfo-syntaktické aspekty jazyka jsou základními dovednostmi pro vytváření komplexních
slov a vět. Proto je nutné, aby si učitel osvojil základní znalost gramatiky jazyka, aby byl schopen předvídat
možné obtíže nebo výhody, s nimiž se studenti mohou setkat během jejich vývoje. Nácvik syntaktických
dovedností od velmi raného věku je proto zásadní pro dosažení dostatečné komunikační kompetence.
Obecně vzato se zdá, že cvičení týkající se syntaxe jsou efektivnější, jestliže jim předchází použití struktur
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(trpný rod, vztažné věty), které mají být učeny. Jinými slovy, reflexe by se měla objevit až poté, co tyto
struktury již byly internalizovány jako komunikační chování.
Pragmatika
Pragmatický rozměr (sociálně kompetentní používání jazyka v kontextu) je zásadní pro dosažení efektivní
komunikace. Někdy může dokonce představovat kompenzaci obtíží se zpracováním jazyka. Z tohoto
důvodu je důležité, aby učitelé ocenili efektivní a vhodné použití jazyka za účelem komunikace, i když
obsahuje některé fonologické/lexikální/syntaktické chyby.
Souhrnně řečeno, v tomto modulu se snažíme zahrnout didaktické metodiky, které umožní:
●

Podporovat jazykový rozvoj L1 z hlediska jazykových hlásek, slovní zásoby, gramatiky a sociální
interakce;

●

Posoudit jazykovou kompetenci L1 dětí za účelem identifikace zpoždění při dosahování
typických milníků vývoje jazyka a komunikace.

Pro dosažení těchto cílů navrhujeme některé hravé aktivity zaměřené na podporu a hodnocení některých
základních jazykových dovedností u dětí v L1, jakož i v L2 u dětí imigrantů. Připomeňme si, že učení dítěte
imigrantů L2, které hovoří menšinovým jazykem, znamená učení se většinovému jazyku mluvenému v
zemi, ve kterém žije a jazyku, ve kterém jsou zadávány instrukce.
Tyto metodiky by mohly pomoci dětem, aby využily své jazykové schopnosti dříve, než jsou představeny
dovednosti v oblasti gramotnosti, nebo, v případě, že je zpoždění konzistentní, mohlo být dítě předáno do
péče zařízení zabývajícího se poruchami řeči a jazyka. Navíc tyto aktivity mohou ve vícejazyčných třídách
poskytnout doplňující informace o jazykové kompetenci dětí imigrantů v jejich jazyce L2.
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1.2 Učení se cizímu jazyku (FL)
Výuka cizího jazyka se vztahuje k jazyku, který není menšinovým, ani většinovým jazykem ve vzdělávacím
kontextu (např. výuka anglického jazyka v Itálii). Výuka jiného jazyka od velmi raného věku může mít
mnoho pozitivních účinků na kognitivní vývoj dítěte. Znalost (nebo prosté vystavení jinému jazyku) vede k
větší citlivosti na jazyky a k lepšímu metalingvistickému povědomí: několik studií ukázalo, že dětí, které se
učily jinému jazyku než je jejich L1, mají větší schopnost porozumět jazykové struktuře a jejímu vnitřnímu
fungování. Kromě toho vykazují lepší kompetenci při manipulaci s hláskami a slovy ve srovnání s
jednojazyčnými dětmi.
Podle literatury je učení se FL vícestupňovým procesem (Cummins, 1989), a proto je při navrhování
konkrétní didaktické aktivity důležité pozorovat, ve které fázi svého procesu vývoje se dítě nachází.
1. Období porozumění. Student má (omezenou) receptivní slovní zásobu, není schopen produkovat
žádný mluvený jazyk, s výjimkou krátkého zopakování toho, co právě slyšel. Porozumění je
založeno na kontextových aktivitách. Toto období může trvat několik měsíců nebo dokonce let, v
závislosti na kvalitě a množství expozice dítěte cizímu jazyku. Většina didaktických aktivit, které
navrhujeme/implementujeme v tomto modulu, může pomoci studentovi překonat toto období a
začít komunikovat v novém jazyce.
2. První spontánní (mluvená) produkce. Student má malou receptivní a expresivní slovní zásobu a
umí vytvořit věty s nejméně dvěma slovy. Děti mohou být schopny vytvořit krátké věty, ale ne vždy
správným způsobem. Didaktické materiály, které se v tomto případě používají, by měly podpořit
konsolidaci slovní zásoby v mluvené formě a gramatiky jak při porozumění, tak i při produkci.
3. Vznik řeči. Děti umí vytvořit krátké věty a jsou schopny porozumět jednoduchým instrukcím nebo
krátkým příběhům, umí odpovědět na velmi jednoduché otázky, opakovat či doplnit věty. V tomto
stádiu mohou zajímavé didaktické aktivity zahrnovat převyprávění příběhů s využitím jiného
pohledu.
4. Plynulost ve FL: Student umí používat a zcela zvládá složité věty jak při porozumění, tak i při
produkci v mluvené formě. Je možné, že děti vykazují schopnost převádět strategie, které se
naučily v jejich L1 do nového jazyka. V tomto případě je možné navrhnout aktivity zahrnující
používání vyprávění.
Souhrnně řečeno na základě výše uvedeného procesu se receptivní dovednosti vždy rozvíjejí v procesu
učení nového jazyka před produkcí. Z tohoto důvodu by se měl učitel vyvarovat nadměrné snahy o ústní
produkci, neboť to může být pro žáka frustrující. Kromě toho v raných fázích učení je nutné co nejvíce
připodobnit učení FL osvojování L1.
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Tato perspektiva obecně poukazuje na klíčovou roli jazykového vzdělávání ve škole, za účelem naučení se
cizímu jazyku. Je důležité si uvědomit, že ve strukturované učební situaci, jako je třída, je cizímu jazyku
věnován pouze omezený čas. Dalším problémem může být skutečnost, že kvalita vstupu může být
omezena. To znamená, že na rozdíl od kontextu přirozeného osvojování L2, představuje jediný jazykový
model v kontextu FL učitel. Proto je dítě vystaveno omezenému jazykovému vstupu.
Dále je nutné vzít v úvahu, že učitel může být nerodilým mluvčím cizího jazyka. Je však nutné zdůraznit, že
komunikace ve FL s ostatními žáky, při které dochází k nepřesnosti ve výslovnosti, gramatice a slovní
zásobě, nemůže omezit jazykovou kompetenci dítěte. Jazyk se neučí pouze napodobováním. Studenti proto
pravděpodobně neimitují chyby druhých studentů, neboť se zabývají vlastním procesem osvojování.
Cíle tohoto modulu jsou proto následující:
●

Porozumět vývoji jazyka dítěte s ohledem na jeho receptivní a produktivní dovednosti ve FL;

●

Podporovat receptivní dovednosti ve FL na základě hlásek, slov a vět FL;

●

Konsolidovat produktivní dovednosti ve FL.
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1.3 Rozvoj komunikace, identity a kulturní rozvoj
Třetí modul se zabývá didaktickými metodikami zaměřenými na usnadnění komunikace mezi dětmi nad
rámec jejich etnických, kulturních a jazykových původů. Je třeba si uvědomit, že komunikační dovednosti
mohou pomoci při vytváření sociální identity dítěte v komunitě.
Znalost více než jednoho jazyka u dítěte znamená koexistenci více kultur. V důsledku toho bude vícejazyčné
dítě rozvíjet komplexnější identitu. Kromě toho může mít přítomnost vícejazyčného dítěte ve třídě dopad
na celou třídu. Zjištění, že stejný předmět může být spolužáky pojmenován různým způsobem, může
pomoci dětem rozvíjet větší jazykové a meta-lingvistické povědomí. V ideálním případě to pomůže dětem
rozvíjet schopnost vidět věci z jiné perspektivy a chápat různé úhly pohledů.
Podpora L1 u dětí imigrantů proto může být prospěšná nejen pro rozvoj jejich L2, ale pomůže každému
dítěti ve třídě zlepšit své meta-lingvistické dovednosti (například naučit se, že slova jsou nálepky a mohou
se lišit v různých jazycích) a naučit se pozitivní přístup k jakémukoliv jazyku, kterým se ve skupině hovoří.
Proto je zachování menšinového jazyka (nebo mateřského jazyka), kterým dítě hovoří ve třídě, důležité, a
to z několika důvodů. Na jedné straně je zásadní pro identitu vícejazyčného dítěte za účelem udržení vztahů
se zemí původu dítěte. Na straně druhé je také důležité pro jednojazyčné spolužáky, aby se naučili vidět
věci z jiné perspektivy, což povede k rozvoji tolerance vůči různým úhlům pohledu, myšlenkám a tradicím.
Cíle tohoto modulu:
●

Ocenit kulturní aspekty jazykové rozmanitosti a zdůraznit přínos každého jednotlivého studenta (a
jeho kultury) ve třídě;

●

Podporovat různé komunikační styly, které mohou patřit k různým jazykům/kulturám zastoupeným
ve třídě tak, aby se zabránilo problémům v komunikaci;

●

Zvýšit citlivost na různé jazyky mezi studenty.

2.
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Povědomí o fonémech
2.1 Prezentace
Fonemické repertoáry různých jazyků mohou být rozmanité, pokud jde o počet a typ fonémů. Například
anglický jazyk má 10 samohlásek a 21-24 souhlásek (počet se může lišit v různých variantách angličtiny).
Italský jazyk má 7 samohlásek a 23 souhlásek.
Navzdory těmto rozdílům napříč jazyky v repertoárech hlásek, si dítě přirozeně a bez vynaložení úsilí od
prvních měsíců života osvojuje rodný jazyk, vytváří si fonetický repertoár, který je založen na mateřském
jazyce (za předpokladu, že je dítě vystaveno pouze jednomu jazyku). To znamená, že když se učíme náš
rodný jazyk, nevědomky zařazujeme různé vnímané hlásky do sérií kategorií, které jsou specifické pro
konkrétní jazyk.
V předškolním věku se citlivost, kterou děti začínají projevovat ve vztahu k hlasové struktuře jazyka, nazývá
fonologické povědomí. Tato dovednost zahrnuje schopnost rozpoznat hlásky a manipulovat s nimi v
mluveném jazyce a oddělovat je od významu (např. pokud si dítě uvědomuje, že slovo caterpillar je delší
než slovo train, můžeme si být jisti, že je schopno rozlišovat slovo od jeho významu). Proto děti, které jsou
schopny rozpoznat hlásky v řeči a manipulovat s nimi, jsou fonologický kompetentní.
Zdá se, že fonologické povědomí je obzvláště důležité, pokud jde o osvojení si čtení a psaní. Děti, které si
neuvědomují, že řeč je složena z malých hlásek, mají obtíže, když se učí číst. Schopnost dítěte uvažovat o
samotném jazyce, konkrétně o hláskách, podporuje učení dítěte psanému kódu.
Z tohoto důvodu hraje v předškolním věku nácvik povědomí o fonémech klíčovou roli ve vzdělávání, neboť
tato schopnost souvisí s pozdějším úspěchem při čtení a psaní.
2.2 Popis aktivit
Rozpoznávání zvuků
Použijte počítač k přehrávání zvuků, jako je: telefon, potlesk, kočka. Předveďte nebo přehrajte tyto zvuky
a nechte děti poslouchat. Pak naučte děti zvednout ruce, když uslyší konkrétní zvuk (například alarm).
Přehrajte příslušný zvuk. Děti by měly zvednout ruce. Nyní představte jiný zvuk (například vyzvánění
telefonu). Když děti tento zvuk uslyší, měly by dát ruce dolů.
Dítě zvedne ruku při přehrávání konkrétního zvuku, zatímco při jiném zvuku dá ruce dolů. To mu pomůže
povšimnout si konkrétního zvuku a odlišit jej od jiného podobného zvuku.
Použijte několik jasných zvuků (nebo více, v závislosti na věku dítěte), dokud děti nezvládnou tuto aktivitu.
Místo zvedání rukou mohou děti vykonávat jiný pohyb, jako je například dotknutí se nosu, potřesení nohou
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apod. (tato aktivita by měla být zábavná). Důležité je si uvědomit, že cílem je, aby se děti naučily rozlišovat
dva nebo více podobných zvuk a reagovat na ně chováním.
Identifikace fonémů
Podobná aktivita, která může být více jazykově náročná, spočívá v přehrávání jiných typů zvuků, především
jazykových, které se liší konkrétním jazykovým znakem (místo artikulace nebo znělost). Abychom mohli tuto
aktivitu realizovat, je nutné najít v každém jazyce soubor slov obsahující „minimální páry”. Co je to
minimální pár? Ve fonologii jsou minimální páry páry slov, které se od sebe liší pouze jedním fonologickým
prvkem, fonémem a mají odlišný význam. V anglickém jazyce mohou být minimální páry založeny například
na střídání p-b:
pig big
path bath
pug bug
Nyní můžete hru na identifikaci zvuků aplikovat na tuto novou sadu podnětů (například: „Raise your hands
when you hear a word starting with p” („Zvedněte ruce, když uslyšíte slovo začínající na p”)).
Poznámka: tento úkol můžete rozšířit mnoha jinými způsoby. Můžete například požádat děti, aby
reprodukovaly/imitovaly slovo předtím, než zvednou (nebo nezvednou) ruce. Nebo můžete naučit děti,
aby reagovaly jiným chováním (tleskaly rukama nebo se postavily) s ohledem na různé zvuky. Připomeňme,
že cílem je, aby děti rozvíjely jazykové zvuky kompetentním způsobem a ukázaly učiteli, že jsou schopné je
odlišit. Chcete-li vyhledat relevantní fonémy daného jazyka, můžete použít knihy pro výuku daného jazyka
(například francouzské fonémy).
Zamyslete se nad zvukem, který je v jazyce obzvláště obtížný (například je osvojován mnohem později v
průběhu vývoje). Přemýšlejte o tom, jak mohou vaši studenti odlišit hlásku od ostatních potenciálně
podobných hlásek v jazyce.
Všimněte si, že stejnou aktivitu lze použít také při výuce FL. Zde uvádíme například obsáhlý seznam
minimálních párů hlásek, který lze použít k výuce FL anglického jazyka:
https://www.speech-language-therapy.com/index.php?option=com_content&view=article&id=134:mp2&c
atid=9:resources&Itemid=108

A. Fonologické povědomí v L1 (navrženo učiteli a pedagogy ECEC ve Slovinsku)
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Věk a skupina:
4-6 let (4 až 8 dětí)
Popis:
Délka slov: Učitel používá sadu různých obrázků zachycujících slova s různou délkou a říká každé slovo
nahlas. Děti behaviorálním způsobem (skákání, tleskání rukama) ukazují, zda je slovo krátké nebo dlouhé.
Příklady: děti ukazují délku slova pomocí rukou; děti ukazují délku slova skákáním (skáčou tak daleko, jak si
myslí, že je slovo dlouhé);
Děti ukazují délku slova tak, že vybírají různé předměty. Mají před sebou dlouhý a krátký předmět, např.
stuhy, hračky ve tvaru hada, provázky, vláčky apod. a vybírají nejvhodnější předmět.
Děti ve věku 4 – 6 let můžete požádat, aby ukázaly délku svého jména pomocí provázků a stuh.
Rozpoznávání rýmujících se slov ve FL (anglický jazyk): Učitel používá sadu obrázků, které se děti dříve
naučily, například názvy barev. Děti sedí v kruhu a učitel položí obrázky doprostřed kruhu. Učitel uvede
jeden nebo dva příklady rýmujících se slov (např. HEAD – RED, HELLO – YELLOW). Poté učitel řekne slovo a
vyzve děti, aby našly rýmující se barvu (QUEEN – GREEN, JACK – BLACK, NIGHT – WHITE, TRUE – BLUE).
Identifikace počtu slabik v L1 a v FL (anglický jazyk): Učitel používá sadu různých obrázků a vyslovuje každé
slovo nahlas. Zároveň u každého slova učitel ukazuje počet slabik tak, že tleská rukama (můžeme také
dupat nohou, luskat prsty, skákat apod.). Poté učitel použije tři obrázky s jednou, dvěma nebo třemi
tečkami a položí je na podlahu. Děti říkají slova, ukazují počet slabik a pokládají obrázky vedle správného
počtu teček.

D: Hra se zvuky zvířat ke zvýšení jazykového povědomí (navrženo učiteli/pedagogy v průběhu schůze
LTTA v Piacenze).
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Věk a skupina:
4-6 let (4 až 8 dětí)
Popis: Místo přehrávání slov nebo jiných jazykových řetězců ukažte dětem video, které reprodukuje různé
jazykové verze zvuků zvířat. Děti uslyší různé jazykové verze zvuků zvířat. Děti si uvědomí různé způsoby,
které jazyky používají k reprezentaci zvuků zvířat (například pes dělá v italštině BAU BAU, ve finštině HAU
HAU, v angličtině WOOF a v čínštině WANG).
Navíc mohou poskytnout behaviorální reakci (tleskání rukama nebo skákání) při přehrávání podobných
jazykových zvuků (například zvukový projev psa ve finštině a italštině je podobný, ale nikoliv v angličtině
nebo čínštině).
Je možné požádat děti imigrantů, aby předvedly zvuky, které dělají zvířata v jejich vlastním jazyce a vyzvat
spolužáky, aby je zopakovali. Tato aktivita může být příležitostí pro učitele/pedagoga, aby vysvětlil, že
jazyky využívají různé způsoby k vyjádření stejného obsahu a tím tak rozšířili jazykové povědomí u dětí.
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3. Vyprávění
3.1 Prezentace
Vyprávění je běžné napříč různými kontexty, kulturami a časy. Vyprávění lze považovat za prostředek,
který zprostředkovává kulturně významné informace již od prvních let života. Na základě literatury mají
děti určitou představu o tom, co je příběh, ve věku kolem 3 let. Vzhledem k jejich četnosti poskytují
vyprávění skvělý způsob, jak podporovat spontánní jazyk dítěte, a odrážejí charakteristické strukturální a
lingvistické změny napříč kulturami. Proto vyprávění nabízejí výhodný způsob podporování, hodnocení
mnoha aspektů jazykového vývoje u jednojazyčných dětí nejen v jejich L1, ale také ve FL nebo v jejich L2.
Z lingvistického hlediska zahrnuje tvorba příběhu lexikálně zakódovanou informaci o událostech, jejich
časových souvislostech, o postavách, jejich cílech a jejich duševním stavu. Navíc si děti musí vytvořit
rozhraní k propojení událostí a charakterů. V neposlední řadě je vyprávění sociální aktivitou, která vytváří
vztah vypravěče (dospělého nebo dítěte) a publika (děti nebo vrstevníci). Kromě makrostrukturálních
aspektů, o kterých jsme právě hovořili, zahrnuje vyprávění příběhu také mikrostrukturální aspekty, které
souvisejí s použitými konkrétními jazykovými strukturami (jednoduché věty, podřadné souvětí, věty se
zájmeny).
Řada vědců využila metodologii vyvolání/produkce vyprávění k hodnocení nebo podpoře jazyka dětí. V této
didaktické metodice představujeme velmi dobře známý úkol, který byl použit v literatuře pro tvorbu
příběhu na základě série obrázků: The Frog Story (Mayer, 1969).
3.2 Popis aktivit
Obrázková kniha „the Frog Story” neobsahuje žádný text a nabízí bohatý obsah pro jazykovou produkci.
Kromě série událostí tento úkol vyžaduje, aby si děti v průběhu příběhu odvozovaly informace o vztazích
postav, jejich myšlenkách, pocitech a motivacích.
Pedagog: „Here is a story about a boy, a frog and a dog. I want you to first look through the pictures, and
then I want you tell me the story as you look through them again.” (Zde je příběh o chlapci, žábě a psovi.
Prohlédněte si nejprve obrázky a potom bych chtěl/a abyste mi vyprávěli příběh podle obrázků).
Nejprve vyberte příběh a vytvořte sadu obrázků pro každou postavu, událost atd. v příběhu (můžete také
požádat děti, aby vám pomohly). Vyzvěte děti, aby si prohlédly obrázky a poté vyprávěly příběh svým
spolužákům v jejich L1, L2 nebo dokonce FL (podle toho, jak dobře děti zvládají jazyk). Existují dvě
možnosti, jak může dítě vyprávět příběh. V prvním případě má dítě během vyprávění každý obrázek před
sebou a obrázky se mění podle toho, jak příběh pokračuje. Druhou možností je, že dítě při vyprávění
příběhu už obrázky nevidí. V prvním případě děti často popisují každý obrázek jako samostatnou událost a
nikoliv jako součást příběhu. V druhém případě může dítě zopakovat podstatu příběhu, ale nezapamatuje
si všechno. Tento druhý postup lze zlepšit výběrem kratších příběhů.
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Vyberte příběh pečlivě. Učitel může také ve spolupráci s vícejazyčnými dětmi (a jejich rodiči) používat
příběhy z jejich zemí původu a předkládat je celé třídě. Opět zde platí, že je třeba vytvořit obrázky na
základě hlavních událostí a postav příběhu a vyzvat děti, aby vytvořily souvislý příběh.
A) Vyprávění ve FL: the Gingerbread Man (navrženo učiteli a pedagogy ECEC Česká Republika)
Věk a skupina:
4-6 let (maximálně 12 dětí)
Popis: Aktivita probíhá v angličtině. Učitel představí příběh tak, že ukáže obrázky uvedené na knize.
Představí dětem obrázky hlavních postav. Učitel vyzve děti, aby znovu nakreslily postavy příběhu. Poté
učitel přečte příběh. Děti ukazují obrázky postav, které nakreslily, kdykoliv jsou zmiňovány v příběhu.
Nakonec děti převyprávějí příběh.
B) Vyprávění ve dvojjazyčném kontextu (navrženo učiteli a pedagogy ECEC ve Švédsku)
Věk a skupina:
2 až 6 let (maximálně 6 dětí, v závislosti na složitosti příběhu)
Popis: Učitel ukazuje obrázky příběhu a popisuje je pomocí většinového jazyka (vyučovacího jazyka, tj.
švédštiny). Příběh je vyprávěn podle pořadí obrázků. Poté učitel požádá (dvojjazyčné, vícejazyčné) děti,
aby vyprávěly tentýž příběh v jiném jazyce (např. finštině) podle každého jednotlivého obrázku. Každou
událost je třeba přeložit v druhém jazyce, obrázek po obrázku. Děti přispějí pomocí slovní zásoby, kterou
znají. Učitel jim může pomoci s propojením slov, která znají v L2 (finština).
Doporučení: cvičení nemusí probíhat ihned. Děti mohou začít tím, že se podívají na jeden obrázek a
popíšou jej nejprve ve většinovém jazyce a potom v L2 a postupně budou uzavírat příběh.

Reference:
Mayer, M. (1969). Frog, where are you?. New York: Dial Press.
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4. Vybarvovací úloha
4.1 Úvod
Podle nejnovější literatury o chápání dětí se zdá být nejcitlivějším způsobem a nejvhodnějším nástrojem
pro zkoumání jazykového porozumění u dětí předškolního věku metoda Coloring Book (Zuckerman et al.,
2016), nebo zkráceně Coloring Task. V této úloze jsou děti vyzvány, aby vybarvily prvek na obrázku. Avšak
na rozdíl od většiny tradičních vybarvovacích úloh, jsou děti nuceny k tomu, aby učinily jazykové rozhodnutí
k vybarvení pouze konkrétního prvku obrázku, podle jejich porozumění dané větě. Metoda Coloring Task je
založena na snadné myšlence: děti prokážou svou schopnost porozumět určité větě/slovu apod. tím, že
vybarví určitý prvek na obrázku.
4.2 Popis aktivit
Úloha se skládá z poslechu věty obsahující například konkrétní slovní výraz nebo komplexní syntaktickou
strukturu. Poté učitelé zadají další instrukce o tom, jak vybarvit obrázek. Každý obrázek je navržen tak, aby
obsahoval několik nevybarvených postav. Podíváme-li se na to, které postavy dítě vybarvilo (a zda zvolilo
správnou nebo nesprávnou barvu), získáme představu o tom, jak dítě porozumělo slovnímu vstupu co
nejpodobnějšímu komunikační situaci v reálném životě.
Příklad:
„Please color the drawing in such a way that the red ballerina is lifting the green ballerina up” or “Please
color the drawing in such a way that the red ballerina is being lifted”.
„Vybarvěte prosím obrázek tak, aby červená balerína zvedala nahoru zelenou balerínu” nebo „Vybarvěte
prosím obrázek tak, aby byla červená balerína zvedána”.

„Please color the drawing in such a way that a green monkey is sitting on a stone, and a blue monkey is
scratching himself”.
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„Vybarvěte prosím obrázek tak, aby zelená opice seděla na kameni a modrá opice se škrábala.”

„Please color the drawing in such a way that there is a boat passing by. Its flag is red.”
„Vybarvěte prosím obrázek tak, aby kolem proplouval člun. Jeho vlajka je červená.”

A) Využití vybarvovacích úloh ke zlepšení slovní zásoby v L1 (navrženo učiteli a pedagogy ECEC z
Piacenzy, Itálie)
Věk a skupina:
4 až 5 let (maximálně 7 dětí)
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(Alessandra Repetti)
Popis: Učitel ukáže dětem obrázek znázorněný výše. Poté požádá děti, aby vybarvily psa hnědě, lišku
červeně, ryby zeleně a vodu modře. Děti už znají použitá slova (barvy a názvy).
B) Využití vybarvovacích úloh ke zlepšení porozumění ve FL (navrženo učiteli a pedagogy ECEC v
Piacenze, Itálie)
Věk a skupina:
4 až 5 let (maximálně 7 dětí)
Popis: Učitel ukáže dětem obrázek znázorněný níže. Poté požádá děti, aby vybarvily větší sochu červeně a
menší sochu zeleně. Obecně jsou všechny aktivity založeny na použití komparativu (větší/menší apod.),
který byl dříve vysvětlen dětem.
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(Alessandra Repetti; Bonomini, A. 2014)

C) Využití vybarvovacích úloh k rozšíření slovní zásoby ve FL – anglickém jazyce (navrženo učiteli a
pedagogy ECEC V Lotyšsku)
Věk a skupina:
4 až 6 let (maximálně 10 dětí)
Popis: Učitel diktuje řadu vět, které jsou uvedeny níže. Poté musí děti správně nakreslit a následně
vybarvit prvky navržené učitelem. U dětí ve věku 6 let uvede učitel nejen ústní verzi instrukcí, ale vystaví
děti také písemné verzi vět (děti např. vidí slova TREE; GREEN; SUN; YELLOW; CAT; apod.). Tatáž slova jsou
také nahlas vyslovována učitelem.
•
•

Draw a tall tree. Nakresli vysoký strom.
Colour it green. Vybarvi jej zeleně.
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•
•

It is a sunny day. Draw the sun. Colour it yellow. Je slunečný den. Nakresli slunce. Vybarvi je
žlutě.
Draw a cat under the tree. The cat is brown. The cat has got green eyes. Nakresli pod
stromem kočku. Kočka je hnědá. Kočka má zelené oči.

D) Využití vybarvovacích úloh ke zlepšení slovní zásoby a pochopení prostorových souvislostí ve FL –
anglický jazyk (navrženo učiteli a pedagogy ECEC v Polsku)
Věk a skupina: 2 až 6 let (maximálně 10 dětí; v závislosti na složitosti úlohy)
Popis: Učitel řekne řadu vět uvedených níže a poté dá dětem k dispozici obrázky znázorněné níže. Děti
musí správným způsobem nakreslit a následně vybarvit prvky.
Poslouchejte a vybarvujte:
•
•
•

a brown teddy bear is sitting (hnědý medvídek sedí)
a red teddy bear is dancing (červený medvídek tancuje)
the teddy bear on your left has yellow eyes (medvídek vlevo má žluté oči)

Poslouchejte a vybarvěte obličej:
•
•
•
•

ears are green (uši jsou zelené)
eyes are blue (oči jsou modré)
nose is orange (nos je oranžový)
mouth is pink (ústa jsou růžová)
19
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•

hair is red (vlasy jsou červené)

Poslouchejte a vybarvujte:
● the second leaf counting from the left side (druhý list počítáno z levé strany)
● the third leaf from the right side (třetí list z pravé strany)

Reference:
Zuckerman, S., Pinto, M., Koutamanis, E., van Spijk, Y. (2016). A New Method for Testing Language
Comprehension Reveals Better Performance on Passive and Principle B Constructions. BUCLD 40:
Proceedings of the 40th annual Boston University Conference on Language Development.
Bonomini, A. (2014). Piacenza a naso in su e qualche volta in giù. Guida illustrata per bambini e non solo.
Piacenza: Officine Gutenberg.
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5. Opakování vět
5.1 Úvod
Opakování vět
Z literatury vyplývá, že vyvolané opakování vět je nejspolehlivějším psycholingvistickým ukazatelem
narušeného vývoje řeči (Conti-Ramsden et al. 2001). Kromě toho je to velmi snadný úkol, neboť jednoduše
vyžaduje vytvoření souboru krátkých vět („the cat is eating”- kočka jí) souvisejících, pokud je to možné, s
příslušnými obrázky. V krátkých větách je důležité používat slova, která se postupně stávají složitějšími, to
znamená, že je nutné poskytnout dětem odpovídající, ale nikoliv příliš složitý vstup. Je nezbytné mít pod
kontrolou délku vět, pokud jde o slabiky. Například je možné začít větou s 10 slabikami a poté zvyšovat
délku a složitost vět. K dispozici je úloha na opakování vět z financovaného evropského projektu, jako je
Cost Action (Gavarrò, 2017). Dítě má za úkol větu poslouchat a zopakovat ji.
Podněcování struktury vět
Pokud jde o strukturu vět, je možné převést do vzdělávací praxe metody používané ve výzkumu. Metoda
podněcované produkce (elicited production method) spočívá v tom, že učitel děti vyzve, aby vytvořily
určitý druh věty ihned poté, co byl tento typ struktury dětem představen. Opět je nutné, aby si učitel
připravil sadu obrázků, které umožňují využití daného typu věty vhodně v kontextu. Například pokud
chceme, aby děti vytvořily otázku, musíme jim ukázat obrázek se dvěma postavami, z nichž jedna je skrytá,
jako je tomu v úloze Guasti, Branchini and Arosio’s Task (2012).

21

2016-1- IT02-KA201- 024294
EDUGATE – Vícejazyčná výuka v oblasti vzdělávání a péče v raném dětství
Pedagog říká a ukazuje na elipsu: „The fairy is pulling someone. Ask the puppet who (is getting pulled
vs. the fairy is pulling)?” (Víla někoho táhne. Zeptej se loutky kdo je tažen, vs. koho víla táhne). Dítě pak
má vytvořit větu, adresovanou loutce, aby zjistilo, který prvek je tažen nebo koho víla táhne.
Další způsoby, jak dosáhnout toho, aby si studenti procvičili určité struktury (činný/trpný rod, dativní
struktury, podstatná jména/zájmena apod.) navrhli Messenger, Branigan and McLean (2011).
5.2 Popis aktivit
Zde uvádíme řadu aktivit souvisejících s opakováním vět, které byly odvozeny od Gardnera et al., 2007.
Autoři vytvořili 16 vět. Ve větách by označen čas (minulý, budoucí) jako ve větě „The cat wanted some

milk” (kočka chtěla mléko)
zapouštění frází: „the cat with the bell is happy“ (kočka se zvonečkem je šťastná)

dativní konstrukce: „The dog gives the cat the milk“ (pes dává kočce mléko)
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Příklad toho, jak můžeme představit úkol s využitím loutky:
Pedagog: Toto je Bik. Rozumí jen tomu, co mu děti řeknou a chtěl by také slyšet příběh. Takže když vám
něco řeknu, vy to řeknete Bikovi. Poslouchejte pečlivě a snažte se říkat Bikovi všechno stejně tak, jako to
říkám já vám, ano? Pojďme si to procvičit.
Poté musí dítě zopakovat větu.
Vezměte prosím na vědomí, že výběr věty musí vycházet z konkrétního jazyka každého partnera projektu.
Dále je nutné pečlivě regulovat části slovní zásoby, které mají být zapojeny. Všechna slova musí pocházet z
osvojování v raném věku (například kočka, pes, mléko) a musí být dětem známa bez ohledu na jejich
socioekonomický nebo kulturní status.
Pokud jde o realizaci úkolu podněcování větné struktury (sentence structure elicitation), mohou ji učitelé
využít jako aktivitu ve třídě nejen s jednojazyčnými dětmi (k podpoře osvojování složitějších struktur v
jejich L1), ale také s vícejazyčnými dětmi ke zlepšení jejich syntaktických kompetencí na specifických
syntaktických strukturách ve většinovém jazyce.
Dítě bude vyzváno, aby vytvořilo krátké věty ve svém jazyce L1 poté, co vyslechne popis obsahující
specifickou syntaktickou strukturu, kterou vytvoří učitel. K tomu je třeba, aby děti pochopily to, co učitel
říká a neustále s ním interagovaly při podávání dalšího popisu.
Učitel/experimentátor má sady obrázků/kartiček obsahující různé nakreslené obrázky znázorňující události
(např. matka myje chlapce, medvěd honí myš, kráva kope kočku apod.) Učitel ukáže dětem první kartičku a
popíše ji pomocí určité struktury (například krátký trpný rod) a požádá děti, aby nahlas popsaly následující
kartičku.
Příklady od Messenger et al., 2011:
Pedagog: The sheep is shocking the girl (active sentence) Ovce straší dívku (věta v činném rodě)
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NEBO
Pedagog: The girls are being shocked (short passive) Dívky jsou strašeny (krátký trpný rod)

Dítě musí popsat následující obrázek (tygr škrábe krále nebo král je škrábán).

Výběr konkrétní syntaktické struktury může záviset na cílech výukové aktivity, jakož i na konkrétním
použitém jazyce.
Tento didaktický materiál umožní dětem získat lepší znalosti o různých syntaktických strukturách jazyka.
Nakonec si děti budou více uvědomovat struktury, které jsou složitější a méně často používané. Kromě
24
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toho tato aktivita zlepší syntaktické kompetence dítěte tím, že mu umožní využívat některé struktury, které
jsou vzácnější a obtížnější.
A) Opakování vět k rozšíření slovní zásoby ve FL (navrženo učiteli a pedagogy ECEC v Piacenze, Itálie)
Věk a skupina:
2 až 5 let (maximálně 9 dětí)
Popis: Každou lekci zahájí učitel angličtiny prostřednictvím „hello song“. Děti opakují „Hello hello, what's
your name?“ a odpovídají tak, že zazpívají „My name's ....“ a každý zakřičí své jméno. Účastní se všechny
děti a během úvodního pozdravu předvádějí tuto píseň.
Jako alternativu může učitel ukázat tvar prázdného obličeje. Děti mají za úkol umístit do prázdného obličeje
různé prvky (oči, nos, ústa apod.); kdykoliv je dítě vyzváno, aby vybralo, co vložit, vysloví učitel větu „Bob
has ...“ (Bob má…) a požádá dítě, aby ji zopakovalo a přidalo prvek na obličej.
B) Screening jazykových schopností v L1 (navrženo učiteli a pedagogy ECEC z Univerzity Milano-Bicocca,
Itálie)
Věk a skupina:
2 až 5 let (pokud možno 1-2 děti nebo velmi malá skupina)
Popis: Učitel přečte následující věty a pro každou z nich ukáže obrázek. Děti musí zopakovat přesně stejná
slova, která vyslovil učitel. Tento didaktický materiál by připraven v jazyce italském a zabíhá do řady
klíčových prvků pro morfo-syntaktický vývoj, a to především klitických zájmen, trpného rodu a vztažných
vět. Všechny tyto prvky, a zejména schopnost opakovat a tvořit klitická zájmena jsou v psycholingvistické
literatuře považovány za klinické ukazatele kritického opožděného vývoje řeči. (Bortolini et al., 2006).
Věty, které učitel vysloví nahlas:
1) „Il bambino la tocca” (doslovný překlad: Dítě (TO) se dotýká), při ukazování následujících obrázků.
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2) „Il cane è lavato dal bambino” (doslovný překlad: Pes je umýván chlapcem).

3) „Il bambino che beve il latte è piccolo” (doslovný překlad: Dítě, které pije mléko, je malé).

Reference:
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Bortolini, U., Arfé, B., Caselli, C., Degasperi, L., Deevy, P. and Leonard, L. B.(2006). Clinical marker for
specific language impairment in Italian: The contribution of clitics and non-word repetition. International
Journal of Language and Communication Disorders, 41, 695–712.
Gardner, H., Froud, K., McClelland, A., van der Lely, H.K. (2006). Development of the Grammar and
Phonology Screening (GAPS) test to assess key markers of specific language and literacy difficulties in young
children. International Journal of Language and Communication Disorders, 41, 513-540.
Gavarró, A. (2017). A Sentence Repetition Task for Catalan-speaking typically-developing children and
children with Specific Language Impairment. Frontiers in Psychology, 8:1865.
Guasti, M.T., Branchini, C., & Arosio, F. (2012). Interference in the production of Italian subject and object
wh-questions. Applied Psycholinguistics, 33, 185-223.
Messenger, K., Branigan, H.P., McLean, J.F. (2011). Evidence for (shared) abstract structure underlying
children's short and full passives. Cognition, 121, 268-74.
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6. Změna perspektivy
6.1 Prezentace
Když děti poslouchají vyprávění, přijmou perspektivu hlavního protagonisty a nadále se drží tohoto
specifického úhlu pohledu při převyprávění příběhu (Rall & Harris, 2000). Toto je běžný aspekt, který
demonstruje schopnost dítěte přijmout perspektivu hlavní postavy v příběhu. Naproti tomu schopnost,
mentálně se přeorientovat do pozice perspektivy jiné imaginární postavy v příběhu, je vysoce vyvinutou
schopností, která se může rozvinout v předškolním věku, ale která může částečně v tomto stádiu vývoje
chybět.
Předpokládá se, že děti s větší pravděpodobností změní svou perspektivu a vybaví si příběh z pohledu
postavy, která se zdá být dobrou, nebo „bližší” dítěti, protože „dobrá” postava bývá častěji hlavním
protagonistou.
Z tohoto důvodu podporování cvičení k převyprávění příběhů z perspektivy jiné postavy (třeba co
nejodlišnější, a to i z kulturního hlediska) může dítěti nabídnout šanci provést imaginární posun v duševní
konstrukci příběhu.
6.2 Popis aktivit
Níže uvádíme příklad založený na řadě populárních anglických příběhů pro předškolní děti.
V této metodice navrhujeme začít od příběhů ve vašem L1 nebo L2, nebo ve FL.
Například viz: Where are you blue Kangaroo?
( https://www.worldbookday.com/videos/where-are-you-blue-kangeroo/)
Vyprávějte dětem příběh (where are you blue Kangaroo?). Poté požádejte děti, aby příběh převyprávěly z
pohledu jiné postavy v příběhu (např. blue Kangaroo).
Tuto metodiku lze použít také ve vícejazyčné třídě. Navíc pokud vybereme vhodný příběh, můžeme děti
vyzvat, aby jej převyprávěly tak, že převezmou úhel pohledu postavy, která se co nejvíce liší od sociální a
kulturní perspektivy dítěte.
A) Změna perspektivy ve FL: Jak pejsek s kočičkou vařili dort (navrženo učiteli a pedagogy ECEC z české
Republiky)
Věk a skupina:
4 až 5 let (maximálně 8-9 dětí)
28

2016-1- IT02-KA201- 024294
EDUGATE – Vícejazyčná výuka v oblasti vzdělávání a péče v raném dětství
Popis: Vzhledem k tomu, že tato aktivita byla prezentována ve FL (anglickém jazyce), proběhla fáze před
poslechem, během níž byly děti seznámeny se slovní zásobou relevantní pro daný příběh, aby lépe
pochopily nová slova. Fáze před poslechem: vzhledem tomu, že je příběh o jídle, použil učitel „kouzelnou”
krabici s různým jídlem, se kterým byly děti seznámeny. Děti cítily, mohly se dotknout a slyšely zvuky, které
jídlo dělalo uvnitř krabice, když s ní učitel zatřásl a měly za úkol uhodnout, co je uvnitř.
Poslechová fáze: učitel vyprávěl příběh a ukázal hlavní postavy (kočičku, pejska, medvěda) a související
slovní zásobu.
Fáze po poslechu: na konci příběhu byly děti rozděleny do skupin po třech (každé z nich hrálo roli kočičky,
pejska a medvěda) a dostaly kus papíru se šablonou misky (viz obrázek níže). Měly nakreslit 4 kusy jídla,
které každá z postav dala do dortu podle příběhu. To znamená, že učitel vyzval děti, aby si vzpomněly na
jídlo, které bylo dáno do dortu podle příběhu z pohledu konkrétní postavy. Poté je musí nakreslit (viz
obrázek níže).

Následně všechny děti dohromady sdílely obrázky a řekly ostatním, jaké jídlo nakreslily do svých misek.

Reference
Rall, J., & Harris, P. L. (2000). In Cinderella’s slippers? Story comprehension from the protagonist’s point of
view. Developmental Psychology, 36,202–208.
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7. Zlepšování dovedností v oblasti slovní zásoby
7.1 Prezentace
Úloha pojmenovávání
Pojmenování může být chápáno jako schopnost použít označení pro všechny prvky na světě. Děti mohou
mít mnoho označení k pojmenování věcí kolem nich, ale v některých případech může být jejich schopnost
vyvolat a vytvořit tato označení nesprávná.
Někdy může být pojmenování nepřesné, neboť fonologická informace, kterou si dítě uložilo o slovech, je
nedostatečně specifikovaná (neúplná a/nebo nejasná), což ztěžuje tvorbu názvu, i když je název známý, to
znamená, že je rozpoznatelný. Z tohoto důvodu je vytváření názvu kritickou dovedností, kterou je nutné
nacvičovat v předškolním věku.
Děti, které mají omezenou slovní zásobu v jazyce nebo špatné verbální dovednosti, mohou mít ve svém
mentálním lexikonu obsaženo méně slov. Mohou být kupříkladu méně schopny vytvořit název
zobrazeného podnětu, nebo dokonce rozpoznat a zopakovat slovo, které právě slyšely.
Kromě toho je nutné si uvědomit, že dlouhá slova, na rozdíl od krátkých, vyžadují uložení více fonologických
znaků, a proto by jejich reprezentace mohla být pravděpodobněji neúplná, mlhavá nebo nepřesná ve
srovnání s kratšími slovy. Podobně méně frekventovaná slova děti slyšely méně často, takže pokud děti
vyžadují více zkušeností k vytvoření pevných fonologických reprezentací, budou tyto lexikální vstupy
pravděpodobněji špatně specifikovány a obtížně tvořeny.
7.2 Popis aktivit
V této didaktické metodice navrhujeme vytvořit podnětnou sadu slov obsahující:
●

Krátká a dlouhá slova ve vašem jazyce (Co to jsou krátká a dlouhá slova? Podívejte se na počet
slabik a počet fonémů);

●

Vysokofrekvenční a nízkofrekvenční slova ve vašem jazyce (Co to jsou vysokofrekvenční a
nízkofrekvenční slova? Vysokofrekvenční slova jsou obvykle velmi běžná a známá slova, která se
běžně nacházejí v řeči směřované k dítěti. Nízkofrekvenční slova jsou méně používaná slova, která
nepatří do běžného každodenního života dítěte);

Je třeba použít loutku (a sadu obrázků znázorňující předměty nebo zvířata, pokud si myslíte, že je to
nutné).
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Řekněte dětem, že se loutka naučila spoustu nových slov, ale naučila se je od někoho, kdo je vyslovoval
nesprávným způsobem. Vyzvěte děti, aby naučily loutku správnou výslovnost slov.
U každého slova, poté co loutka vytvořila dvakrát nesprávně podnět, má dítě za úkol:
1) napodobit loutku přesně tak, jak dané slovo vyslovila;
2) říci slovo správně.
Učitel posoudí, zda dítě správně napodobilo řetězec hlásek vytvořených loutkou; zda identifikuje správné
slovo, které má vyslovit, a správně je opraví.
Zde je příklad materiálů, které vyvinuli Fawler a Swainson (2004). „Parrot rendition“ označuje nesprávnou
výslovnost loutky (v jejich studii to byl papoušek)
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A) Rozšíření slovní zásoby v L1, ve FL nebo ve většinovém jazyce u vícejazyčných dětí (navrženo učiteli a
pedagogy ECEC v Piacenze, Itálie)
Věk a skupina:
2 až 5 let, v závislosti na složitosti slovního materiálu (maximálně 7 dětí)
Popis:
Psychologická slovní zásoba (emoce): Učitel použije sadu kartiček souvisejících s emocemi. Učitel ukazuje
kartičky a třikrát zopakuje slovo odpovídající zobrazené emoci. Poté řekne každému dítěti jednu z emocí a
požádá je, aby se dotklo příslušné kartičky.
Případně může učitel ukazovat loutku a prostřednictvím loutky představuje různé emoce. Říká:
„Sometimes the puppet is happy”, „Sometimes the puppet is sad” (Někdy je loutka veselá. Někdy je
loutka smutná), apod. Poté požádá každé dítě, aby přiřadilo emoci loutce. „The puppet is...” (Loutka
je….), dítě vybere a řekne emoci, učitel prostřednictvím loutky tuto emoci ukáže.
Barvy: Učitel ukáže několik barevných míčů a řekne dětem, jakou mají barvu. Poté vezme míč a ukáže jej
dětem s otázkou (v anglickém jazyce) „What color it this?”. Když dítěte řekne správnou barvu, dostane míč
a poté jej znovu vrátí učiteli.
Jako alternativu může učitel zvolit plátěnou tašku plnou barevných balónků, kterou ukáže dětem. Poté
postupně vyzve každé dítě, aby si jeden bez dívání vylosovalo, a když jej vytáhne, řekne název barvy.
Jestliže má vytažený balónek červenou barvu, učitel zakřičí „BOOM”, zatímco v případě všech ostatních
barev zopakuje název barvy a pohladí balónek.
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Další návrh: učitel vysype velký pytel balónků v místnosti a požádá děti, aby vyhledaly a našly balónky
určité barvy a dávaly do pytle pouze tyto, jeden za druhým. První barvu zvolí učitel a další následně vybírají
děti.
Slovní zásoba týkající se ovoce a zeleniny: Učitel ukáže dětem několik kartiček, na kterých je zobrazeno
ovoce a zelenina. Umístí je obrázkem dolů na stůl/koberec, a poté vyzve každé dítě, aby otočilo kartičku a
řeklo, co našlo. Jakmile jsou objeveny všechny kartičky, vytáhne učitel tašku obsahující ovoce a zeleninu.
Poté vyzve každé dítě, aby si vytáhlo jeden předmět z tašky, řeklo, co našlo a umístilo jej na odpovídající
kartičku.
Případně může učitel dětem ukázat loutku a říct jim, že má loutka hlad. Poté jim ukáže sadu plastového
ovoce a postupně každý kus pojmenovává a opakuje jeho název třikrát. Následně se zeptá dětí, které ovoce
má loutka sníst a vyzve je, aby k tomu použily otázku „Do you like …?. Loutka odpoví “I like …, thank
you”.
Učitel ukáže loutce kartičky nebo předměty související se slovy, které již děti znají (emoce, barvy, ovoce,
části obličeje) a poté požádá loutku, aby vyslovila slovo. Loutka slovo vysloví nesprávně, takže je možné
ověřit, zda je dítě (a to i vícejazyčné dítě, jehož L1 není většinovým jazykem) schopno rozpoznat chybu a
opravit ji.
Reference:
Fowler, A.E., Swainson, B. (2004). Relationships of naming skills to reading, memory, and receptive
vocabulary: evidence for imprecise phonological representations of words by poor readers. Annals of
Dyslexia, 54, 247-80.
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8. Translanguaging
8.1 Prezentace
Podle Kulltiho a kolegů (Kultti & Pramling, 2016, 2017), kteří vyvinuli pojem „translanguaging” ve vzdělávací
praxi, se tento pojem týká používání dvou jazyků (například většinového jazyka a anglického jazyka) v
komunikaci a metakomunikaci během překladatelské činnosti v oblasti vzdělávání v raném dětství.
V jejich studii děti nejprve poslouchají písničku a poté, s podporou učitele, společně překládají slova písně
do jiného jazyka. Jakmile si děti poslechly celou písničku, začne učitel a děti hovořit o tom, jak text
přeložit, vždy jednu frázi. Tímto způsobem jsou děti nuceny uvažovat o důležitých aspektech týkajících se
interní struktury jazyka, jako je libovolné použití slov v textech písní, rozdíl mezi doslovným a obrazným
jazykem napříč jazyky.
Další možností je, namísto překladu písně, jednoduše nechat děti, aby si poslechly stejnou (populární)
píseň v jejich L1 (například švédském jazyce) a poté v jiném jazyce (například anglickém nebo finském
jazyce). V takovém případě si děti díky identifikaci podobností a odlišností mezi různými jazykovými
verzemi populárních písní uvědomí skutečnost, že stejná píseň může být jazykově odlišná napříč různými
jazyky.
8.2 Popis aktivit
Tato metodika nabízí mnoho možných implementací.
Zaprvé, použijeme-li ji jako překladatelskou úlohu (jedna věta za druhou), může zvýšit kompetenci dětí
nejen v jejich L1 (v závislosti na slovním obsahu písně, kterou učitel vybere), ale významně také ve FL nebo
v jejich L2.
Zadruhé může být použita také v prostředí vícejazyčné třídy. Můžeme dokonce vyzvat vícejazyčného žáka
(a jeho rodiče), aby představili populární píseň v jejich mateřském jazyce, a poté ji přeložit do většinového
jazyka. Děti si uvědomí existující jazyky a opět mohou mít jiný pohled na skutečnost, že stejná píseň může
nést jiný význam v závislosti na slovech, která byla použita napříč jazyky.
Příklad:
Píseň “Frere Jacques” ve všech světových jazycích:
http://demonsaumonde.free.fr/frere.jacques/
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A) Zlepšování dovedností translanguaging ve vícejazyčné třídě (navrženo učiteli a pedagogy ECEC ve
Švédsku)
Věk a skupina:
1 až 5 let. Začněte nejprve s malou skupinkou dětí (2-3 děti). Malá skupina dětí umožní, aby všechny děti
byly později zapojeny. Pokud jde o věk, zahrňte děti, které používají slovní jazyk (později lze aktivitu
vykonávat s dětmi, které se teprve učí mluvit).
Popis:
Zpočátku používejte dva jazyky (přidejte později jeden další, pokud aktivita dobře fungovala). Proto je
důležité najít píseň pro děti, která má dvě verze. Učitel nejprve spolu s malou skupinkou dětí poslouchá
píseň pro děti ve dvou jazycích. Při zpívání písničky sledujte video s ilustracemi písně (YouTube). Tyto
ilustrace pomohou dětem se zapojit do aktivity. Mohou být také použity k diskuzi o možných rozdílech mezi
slovy použitými v písni a obrázky v klipu. Dívejte se na video v obou jazycích. Společně přeložte části textu,
které jsou důležité pro učení novému jazyku (FL jazyk). Děti musí být aktivně zapojeny (je důležité se dětí
aktivně ptát namísto monologu učitele), což je řízeno učitelem.
Učitel musí sledovat podobnosti a rozdíly mezi různými jazykovými verzemi písně/ilustrací s ohledem na
metakomunikaci (mluvení o jazyce). Dále je důležité navést děti tak, aby si uvědomily skutečnost, že stejná
píseň je v různých jazycích různá. Kromě toho při práci se staršími dětmi byste jim měli pomoci uvědomit si
transformační povahu překladu (změnu významu při překladu něčeho z jednoho jazyka do druhého).
Dávejte pozor na to, jak děti vysvětlují slovo/pojem nebo navrhují slovo znějící podobně, když narazí na
nové slovo/pojem.
Děti mohou také poslouchat píseň ve většinovém jazyce. Poté bude píseň přeložena učitelem do
anglického jazyka. Učitel dětem vysvětlí cvičení a vyzve je k následujícím úkolům: opakování veršů v
anglickém jazyce a většinovém jazyce, přeformulování do běžnějších výrazů („So”:). Učitelé mohou děti
také stimulovat tím, že se ptají na různé otázky, jako je: „What does that mean?”, „How can you say that in
English?”, „What could it mean?”, „Are there any other words that you can use to say that …”, „How would
you describe … in English?”, a „How would you describe if you are not allowed to say the word …”. Učitelé
mohou dětem poskytnout kontrastní slova/výrazy. Děti mají za úkol překládat při konfrontaci s
neobvyklými nebo vymyšlenými slovy/názvy dvěma způsoby.
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