
pracovní listy pro nečtenáře,
Garlin, E.: Materiály KIKUS (META, o. p. s. 2016) – učení na základě obrázkových
kartiček pro předškolní děti a žáky prvních a druhých tříd,
 Lacinová, P.: Nečtu, nepíšu, učím se česky (CIC, o. p. s. 2018) – učebnice pro
začínající čtenáře ke všem základním tématům,
 Černá, M., Kortusová, T, (MY Aktivity, o.p.s.) –  1, 2, 3, 4, 5 s Fidem umím česky
hned.

Výuka češtiny dětí s OMJ má svá specifika. Proto je potřebné k této výuce využívat
speciální učební materiály a pracovní listy, které na češtinu nahlíží jako na druhý
jazyk. Pro výuku ČDJ v předškolním věku můžeme doporučit:

Ačkoliv v předškolním vzdělávání
rozvíjíme jazykové dovednosti všech

dětí, děti s OMJ potřebují  
 specifickou podporu, protože
 s češtinou v MŠ často začínají

 a doma se čeština nepoužívá. MŠ je
tak jediným prostředím, kde se děti
před nástupem do ZŠ češtinu učí.

JAZYKOVÁ PODPORA A UČEBNÍ MATERIÁLY 
PRO VÝUKU ČDJ

 Jaké jsou aktuální oblíbené učebnice pro výuku češtiny jako druhého jazyka (ČDJ) pro
nečtenáře? Kde najít další materiály pro výuku ČDJ?

Projekt Program na podporu pedagogů při vzdělávání dětí a žáků cizinců, registrační číslo AMIF/25/01, je financován Evropskou unií v rámci Národního
programu Azylového, migračního a integračního fondu a spolufinancován Ministerstvem vnitra ČR.
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Společnost pro příležitosti 
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www.meta-ops.cz
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Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3

+420 222 521 446
+420 773 304 464
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IČ: 26982633
č. ú.: 2300884089/2010

Doporučujeme účast na našich seminářích.

Rádi Vám také poskytneme metodickou
podporu. Pro konzultaci konkrétního případu
kontaktujte odbornou pracovnici pro Váš
stupeň či region.

Unikl Vám některý informační leták?
Kompletní přehled najdete zde.

Výukové materiály pro ČDJ

Cenné jsou také mnohé metodické materiály a odborná literatura kdk
k tématu:

Potřebujete zjistit jazykovou znalost dítěte v mateřské škole, abyste mohli
nastavit efektivní jazykovou podporu? Zde najdete jazykovou diagnostiku pro děti

nečtenáře.

Jazyková podpora

Metodika KIKUS,
Doleží, L. a kol.  – Začínáme učit češtinu pro děti-cizince (předškolní věk).

Užitečné online odkazy
E-LEARNING:
http://www.napadyproanicku.cz/pracovni-listy-a-sablony/pracovni-listy –  pracovní
listy pro předškoláky, které vybízejí ke komunikaci, částečně zdarma, částečně za
poplatek
Mobilní aplikace:
Výukové kartičky – aplikace na procvičování základní slovní zásoby z různých
tematických okruhů (vhodné také pro MŠ, jelikož není potřeba umět číst)

* Materiály označené hvězdičkou
jsou zdarma ke stažení.

Výhodou individuální práce je možnost
přizpůsobit činnosti jazykové i věkové
úrovni dítěte a jeho potřebám.
Další možností je otevření jazykového
kurzu pro skupinu dětí s OMJ. 
Vždy bychom měli upravit činnosti pro
celou třídu s ohledem na děti s OMJ.
Tipy, jak na to, nabízíme v naší
publikaci Nápadníček.

 Děti s OMJ můžeme jazykově podporovat
individuálně, v kurzu ČDJ nebo v rámci

práce s celou třídou. 
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