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Naše filozofie je založena především na individuálním přístupu a tvořivosti v 
účení. Přistupujeme ke každému individuálně, neboť každé dítě je jedinečná 
osobnost. Rozvíjíme přirozenou dětskou kreativitu, věříme, že tvořivost je jednou 
z nejhodnotnějších vkladů do budoucna. 
 
Při výuce vycházíme ze systému angličtina pro nejmenší a angličtina hrou a 
využíváme nursery rhymes spojené s jednoduchou hrou, cvičením, písničkami. 
Každý den děti slyší a opakují anglické fráze, zpívají. Výuku doplňují i návštěvy 
rodilé mluvčí. 
Během pobytu ve školce si děti rozšiřují slovní zásobu jak v českém tak i 
anglickém jazyce. Pokud je to třeba, věnujeme se i logopedickým cvičením v 
rodném jazyce.  
 
Děti tohoto věku nemají problém učit se dva jazyky najednou, a tak stejně jako 
děti vyrůstající v dvojjazyčném prostředí plynule přecházejí z  jednoho jazyka do 
druhého. Pokud dítě v  raném věku pravidelně naslouchá cizí řeči, stane se mu 
přirozeně druhým vlastním jazykem a získá základy pro komunikaci v angličtině 
na celý život. 
 
Denní program v anglickém i českém jazyce je věnován také:  
 
-   uměleckým aktivitám, výtvarným činnostem - malování kreslení, modelování, 
tvoření z různých materiálů (textilu, papírů, přírodnin..), jednoduchá grafická díla 
(Každé dítě je přirozeně tvůrčí, umělecké aktivity slouží ke svobodnému vyjádření 
pocitů a myšlenek,  podporujeme rozvoj  kreativity. Výtvarná tvorba rozvíjí 
jemnou motoriku, barevné cítění, estetické vnímaní, cit pro krásu a dobro, učí 
vnímat citlivě svět kolem sebe. Výtvarné výtvory archivujeme) 
 
 -   pohybu (ranní rozcvičce, pobytu venku na čerstvém vzduchu, sportovním 
hrám, tanečkům, které propojí pohybovou a hudební složku, rozvíjí cit pro rytmus 
..) 
 
-     ekologické výchově  (Děti se učí formou přístupnou jejich věku úctě ke všemu 
živému, zodpovědnosti za stav životního prostředí, vnímání užitečnosti, krásy a 
moudrosti přírody. Pěstují bylinky, pomáhají se starat o rostliny v prostorách 
Lístečku.) 
 
-     dramatické , literární a hudební výchově 
 
 
Cílem školky je kromě výuky anglického jazyka pomoci vychovat z dětí 
samostatnou, tvůrčí, zodpovědnou a sebevědomou osobnost. Uvědomujeme, že 
první a nezastupitelné místo ve výchově dítěte má jeho rodina.  
 
 
 
 
 


