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Doplňujúce úlohy

Doplňujúce úlohy: Úrovne 1–2 

V tejto časti nájdete doplňujúce úlohy, ktoré môžete robiť doma so svojim dieťaťom s cieľom 
rozšíriť učivo súvisiace s aktivitou na karte odmien. Tieto zadania pomôžu vášmu dieťaťu 
dať to, čo sa naučilo na hodine angličtiny, do kontextu každodenného života. Podnecovaním 
dieťaťa, aby použitím angličtiny rozprávalo o sebe, svojich veciach a činnostiach ho vediete k 
vytváraniu prepojenia medzi angličtinou a jeho svetom. Cieľom týchto úloh je pomáhať rozvíjať 
toto prepojenie tak, aby sa angličtina stala pre vaše dieťa zábavnou a dôležitou, a aby si začalo 
uvedomovať jej hodnotu. 

“Zapojením sa do vzdelávania detí, rodičia môžu nielen vniesť jazyk a aktivity dieťaťa do  
rodinného života, ale tiež môžu ovplyvniť postoje dieťaťa k učeniu sa jazyka a k iným kultúram.  

V súčasnosti je všeobecne známe, že väčšina postojov celoživotného vzdelávania sa formuje  
do veku ôsmych až deviatich rokov.” 

Opal Dunn, konzultant vzdelávania a autor

Tieto úlohy sú zostavené tak, aby ich mohli vyriešiť všetky deti nezávisle od ich jazykovej úrovne. 
Boli by sme radi, keby všetci rodičia pomáhali svojim deťom robiť tieto doplňujúce úlohy. Tieto 
úlohy by sa mali robiť až keď vaše dieťa vyplní zadania na karte odmien. Zadania sú napísané v 
slovenčine, aby ste boli schopní úzko spolupracovať s vašim dieťaťom, aj keď neovládate angličtinu. 
Odporúčame vám, aby ste si pozorne prečítali zadanie a potom pomohli dieťaťu s jeho vyplnením:

Krok 1: Každá aktivita začína všeobecnou otázkou alebo úlohou na danú tému. Dieťa by malo 
odpovedať na otázky v slovenčine, nie angličtine. 

Krok 2: Vyplnenie krátkeho kreatívneho zadania, môže to byť napríklad nakreslenie obrázka, 
vyfarbenie alebo vystrihnutie a nalepenie. Pokyny by tiež mali byť v slovenčine, nie angličtine. 

Krok 3: Požiadajte vaše dieťa, aby napísalo alebo povedalo pár viet v angličtine o tvorivej aktivite, 
ktorú práve vykonalo. Poraďte dieťaťu, aby sa pozrelo na kartu odmien a našlo potrebné slová. 
Ak vaše dieťa má slová, ktoré by chcelo použiť, ale tieto nie sú v danej lekcii (napr. názov určitej 
hračky, ktorú vlastní), spolu vyhľadajte anglické slovo v slovníku alebo použite webový prekladač. 
Ak nemáte možnosť použiť slovník, môžete sa porozprávať o niečom inom, na čo má slovnú 
zásobu, napríklad o farbe daného predmetu.
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Úroveň 1: Doplňujúce úlohy  

Lekcia 1:   Aké hračky máš? Nakresli tri hračky a vyfarbi ich. Porozprávaj o svojich hračkách v 
angličtine.  

To je lopta.It’s a ball.

Lekcia 2:   Čo je v tvojej aktovke? Nakresli a vyfarbi, čo v nej máš.  
Porozprávaj o svojich školských veciach v angličtine.

It’s green. Je zelené.It’s a ruler. To je pravítko.

Lekcia 3:   Aké druhy dopravy sú v tvojom meste? Nájdi obrázky rôznych druhov dopravy. 
Vystrihni ich. Nalep ich na papier. Porozprávaj o obrázkoch v angličtine.

To je červené nákladné auto. Je pomalé.It’s a red lorry. It is slow.

Lekcia 4:  Aké slová ťa opisujú?  
  Vyber tri slová z rámčeka. Nakresli obrázok pre každé slovo. Napíš to slovo pod každý 

obrázok. Porozprávaj o obrázkoch v angličtine.

Je šťastná.She’s happy.

happy sad thin fat 

long short pretty 
šťastný smutný chudý tučný 

dlhý nízky/krátky pekný

Lekcia 5:   Si v obchode pani Goodyovej. Čo vidíš? Nakresli tovar v regáloch. Počítaj po anglicky, 
napíš a povedz, čo si nakreslil. 

 Príklad:  5 bananas 
5 banánov

Tam je päť banánov.There are five bananas.

Krok 1

Krok 3

Krok 2
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Rady rodičom/na čo by ste mali pamätať: 

•  Neznepokojujte sa, ak si dieťa nepamätá všetky slová z lekcie. Cieľom týchto úloh nie je previerka 
jeho vedomostí! Slovná zásoba a gramatické štruktúry sa pravidelne preverujú a opakujú v 
celej učebnici English World, preto sa dieťa ešte neraz stretne s týmito slovami v nasledujúcich 
lekciách. 

•  Keď dieťa začne slobodnejšie používať anglické slová, môžete ho poprosiť, aby sa pokúsilo vyplniť 
prvý a druhý krok zadania v angličtine.

•  Netrápte sa, ak dieťa nebude chcieť hneď vypĺňať zadania v angličtine. Malým deťom často chvíľu 
trvá, kým prekonajú plachosť a začnú hovoriť po anglicky. Tieto deti často rozumejú slovám, ktoré 
počujú alebo čítajú, ale nemajú dostatočnú istotu vysloviť ich nahlas. Ak je toto prípad vášho 
dieťaťa, poproste ho, aby vám ukázalo slová na karte odmien. Potom ho poproste, aby to slovo 
vyslovilo len pre seba, iba pohybom pier bez zvuku. Keď dieťa nadobudne dostatočnú istotu, 
môže pristúpiť k šepkaniu slov. Nakoniec bude mať dostatočnú sebadôveru vysloviť ich nahlas. 

•  Aj keď neovládate angličtinu, môžete pomáhať svojmu dieťaťu robiť úlohy. Ak chcete zistiť 
preklad slov z každej lekcie, využite slovníky na webovej stránke pre rodičov k učebnici English 
World (http://macmillanyounglearners.com/englishworld/parent). Pripomínajte svojmu dieťaťu, 
aby využívalo kartu odmien aj svoju učebnicu, ak má akékoľvek otázky. Keď dieťa vyplní všetky 
zadania, navrhnite mu, aby vás naučilo nové slová a frázy. Využite vyplňovanie zadaní vo váš 
spoločný prospech!

Odkazy

 How young children learn  
English as another language 

Dunn, O. 

http://learnenglishkids.
britishcouncil.org/en/
parents/articles/how-
young-children-learn-
english-another-language

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/parents/articles/howyoung-children-learnenglish-another-language
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Úroveň 1: Doplňujúce úlohy 

Lekcia 1:   Aké hračky máš? Nakresli tri hračky a vyfarbi ich. Porozprávaj o svojich hračkách  
v angličtine. 

To je lopta.It’s a ball.

Lekcia 2:   Čo je v tvojej aktovke? Nakresli a vyfarbi, čo v nej máš.  
Porozprávaj o svojich školských veciach v angličtine.

It’s green. Je zelené.It’s a ruler. To je pravítko.

Lekcia 3:   Aké druhy dopravy sú v tvojom meste? Nájdi obrázky rôznych druhov dopravy. 
Vystrihni ich. Nalep ich na papier. Porozprávaj o obrázkoch v angličtine.

To je červené nákladné auto. Je pomalé.It’s a red lorry. It is slow.

Lekcia 4:  Aké slová ťa opisujú?  
  Vyber tri slová z rámčeka. Nakresli obrázok pre každé slovo. Napíš to slovo pod každý 

obrázok. Porozprávaj o obrázkoch v angličtine.

Je šťastná.She’s happy.

happy sad thin fat 

long short pretty 
šťastný smutný chudý tučný 

dlhý nízky/krátky pekný

Lekcia 5:   Si v obchode pani Goodyovej. Čo vidíš? Nakresli tovar v regáloch. Počítaj po anglicky, 
napíš a povedz, čo si nakreslil. 

 Príklad:  5 bananas 
5 banánov

Tam je päť banánov.There are five bananas.
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Lekcia 6:  Aké jedlo máš rád? Nájdi obrázky jedla a nápojov na oslavu narodenín.  
Vystrihni obrázky a nalep ich na papier. Nakresli tortu a napíš „Všetko najlepšie“. 
Porozprávaj o obrázku v angličtine. 

Tam sú tri torty. Sú žlté.There are three cakes. They are yellow. 

Lekcia 7:  Porozprávaj o izbe, ktorú si nakreslil/a na kartu odmien. Vyfarbi všetky predmety. 
Napíš dve vety v angličtine. Použi slová z rámčeka. 

v na pod pohovka 

televízor stôl stolička vankúš 

hra pracovný stôl posteľ

in on under sofa 

TV table chair cushion 

game desk bed

 Príklad:  The TV is on the table. 
Televízor je na stole.

Lekcia 8:  Kto je v tvojej rodine? Nakresli obrázok všetkých ľudí v tvojej rodine a napíš  
po anglicky, o koho ide. Porozprávaj o svojej rodine v angličtine.

Toto je moja sestra. Je krásna.This is my sister. She’s pretty.

Lekcia 9:  Aké je tvoje obľúbené číslo? Prečo? Nakresli plagát s číslami. Napíš čísla od 1 do 20 na 
plagát a vyfarbi ich v rôznych farbách. Vyber si číslo a nakresli daný počet zvierat alebo 
vtákov v dolnej časti plagátu. V angličtine povedz počet zvierat alebo vtákov, ktoré si 
nakreslil/a. 

Jedenásť žltých vtákov.Eleven yellow birds.
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Lekcia 10: Vyber si dve postavy. Napíš ich mená.

Dan Lily Pán Jolly Kráľ Tub Pirát Jack 

 Slečna Silver Princezná Bella Biffo

Dan Lily Mr Jolly King Tub Pirate Jack 

Miss Silver Princess Bella Biffo

  Čo vedia robiť? Napíš zoznam v angličtine. Použi slová z obláčiku aj svoje vlastné 
nápady. Porozprávaj o ľuďoch po anglicky a predveď činnosti. 

Princess Bella can sing.

pozerať ísť skákať lietať kresliť  

prísť sedieť čítať spievať
look go jump fly draw  

come sit read sing

Princezná Bella vie spievať.

Lekcia 11:  Je horúco a slnečno. Čo robíš? Nakresli a napíš v angličtine. 

 Príklad:  It’s sunny. I’m playing in the garden. 
Je slnečno. Hrám sa v záhrade. 
Je chladno a prší. Čo robíš? Nakresli a napíš v angličtine. 

Lekcia 12:  Čo rád robievaš? Nakresli tri obrázky toho, čo ty a tvoji kamaráti radi robievate.  
Napíš o tom v angličtine. Si veselý alebo smutný? 

 Príklad:  We’re singing loudly. We’re happy.  
Spievame nahlas. Sme veselí.
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Úroveň 2: Doplňujúce úlohy 

Lekcia 1:   Čo robí tvoja rodina? Nakresli ich a napíš vety. Použi slová z karty odmien alebo  
svoje vlastné nápady. 

 Príklad:  My brother is reading a book. My mother is cooking. 
Môj brat číta knihu. Moja mama varí. 

Lekcia 2:   Čo robíš na ihrisku? Nájdi obrázky, na ktorých sa hrajú deti. Vystrihni ich a nalep. 
Môžeš si spraviť brožúrku alebo plagát. Napíš a povedz v angličtine. 

 Príklad:  This girl is dancing. Those boys are running. 
Toto dievča tancuje. Tamtí chlapci bežia. 

Ona tancuje. Oni utekajú.She’s dancing. They’re running.

Lekcia 3:   Čo radi robia tvoji kamaráti a rodina? Pozri na dotazník, ktorý si zostavil/a na karte 
odmien. Vyber si dvoch ľudí. Nakresli a napíš o tom, čo radi robia v angličtine.

 Príklad:  This is Sam. He likes football. This is my sister. She likes watching TV. 
Toto je Sam. Má rád futbal. Toto je moja sestra. Rada pozerá televíziu.

Lekcia 4:   Aké šaty máš? Nájdi obrázok človeka. Vystrihni ho a nalep. Čo má oblečené?  
Napíš o jeho šatách v angličtine. Porozprávaj o obrázku a šatách v angličtine. 

 Príklad:  A blue and yellow T-shirt. 
Modré a žlté tričko.

Táto bunda sa mi páči. Nepáči sa mi to tričko.I like the jacket. I don’t like the T-shirt.
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Lekcia 5:   Pozri do denníka, ktorý si zostavil/a na karte odmien. Čo robí tvoj kamarát?  
Robíš to isté aj ty? Napíš príbeh v angličtine o tom, čo robí tvoj kamarát každý deň. 
Nezabudni uviesť čas. 

seven o’clock nine o’clock  

one o’clock four o’clock 

 six o’clock ten o’clock

sedem hodín deväť hodín  

jedna hodina štyri hodiny 

šesť hodín desať hodín

 Príklad:  James gets up at eight o’clock. He eats breakfast at nine o’clock. 
James vstáva o ôsmej hodine. Raňajkuje o deviatej.

Lekcia 6:   Porozprávaj o príšerke z karty odmien. Nakresli svoju vlastnú čudnú príšerku.  
Koľko rúk a nôh má? Porozprávaj o nej v angličtine. Napíš tajnú správu o nej.  
Použi tajný kód z karty odmien. 

Príšerka má štyri ruky a šesť očí.This monster has got four arms and six eyes.

 Príklad:  29 40   23 21 34   39 29 34 27. (It can sing.) 
            (Vie spievať.)

Lekcia 7:   Pozri na vyplnený dotazník. Ako často tvoji priatelia jedávajú tieto jedlá?  
Nájdi obrázky jedál a nápojov. Vystrihni ich a nalep na veľký papier, aby si vytvoril/a 
plagát. Rozlož obrázky podľa druhov jedla, napríklad, daj na jedno miesto všetko 
ovocie, na iné nápoje, atď. Nazvi obrázky v angličtine. V angličtine porozprávaj o tom, 
ako často ich jedávaš. 

I sometimes eat crisps. I never drink orange juice.

Niekedy jedávam zemiakové lupienky. Nikdy nepijem pomarančový džús.

Lekcia 8:   Aké zvieratá máš rád/rada? Vyber jedno zviera. Nakresli ho a vyfarbi. Čo je to? Napíš  
o ňom v angličtine. Potom porozprávaj o obrázku, ktorý si nakreslil/a, v angličtine. 

 Príklad:  It is an elephant. 
To je slon. 

It’s an elephant. Its ears are big. To je slon. Má veľké uši.
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Lekcia 9:   Aké morské živočíchy poznáš? Do obrázku na karte odmien nakresli muža vo vode. 
Pozri na obrázok, ktorý si nakreslil/a. Kto je na obrázku? Čo sa deje? Napíš príbeh  
v angličtine. Použi slová z rámčeka aj svoje vlastné nápady. 

whale shark dolphin jellyfish island 

rock huge between next to in front of 

behind help friendly scared

veľryba žralok delfín medúza ostrov 

skala obrovský medzi vedľa pred 

za pomoc priateľský vystrašený

 Príklad:  The man is in the water. He is scared.  
Muž je vo vode. Je vystrašený. 

Lekcia 10:   Porozprávaj o tom, čo vidieť na pláži. Navrhni informačný plagát o pláži.  
Použi slová z rámčeka a napíš informácie v angličtine. 

touch swim listen 

look play sit 

climb crawl jump

dotknúť sa plávať počúvať 

pozerať hrať sedieť  

liezť plaziť sa skákať

 Príklad:  Jellyfish have lots of legs. They can swim. They can’t climb.  
Don’t touch the jellyfish!  
Medúza má veľa nôh. Vie plávať. Nevie liezť. Nedotýkaj sa medúzy! 

Lekcia 11:   Pozri sa znova na obrázky na karte odmien. Daj chlapcovi meno. Nazvi príbeh.  
Napíš príbeh v angličtine. 

 Príklad:  Tom and his dad walked in the jungle. There was a big spider.  
Then, they climbed a big hill.  
Tom a jeho otec sa prechádzali v džungli. Uvideli veľkého pavúka.  
Potom vyliezli na vysoký kopec. 

Lekcia 12:   Aké je tvoje obľúbené jedlo? Pozri na zoznam jedál, ktoré si napísal/a pre tvoju 
reštauráciu na karte odmien. Zostav jedálny lístok. Napíš a nakresli obrázky jedál  
a nápojov v angličtine. Porozprávaj o jedálnom lístku, ktorý si zostavil/a. 

Môžeš si dať limonádu alebo džús.  

V jedálnom lístku je pizza.

You can have lemonade or juice.  

Pizza is on the menu.


