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OSNOVY MULTIKULTURNÍCH AKCÍ V RKC PALEČEK 
Projekt   Setkávání kultur ve světě dětí jako šance pro svět dospělých 
Registrační číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000335 

 

KINDY – KAŽDÝ PÁTEK DOPOLEDNE V RKC PALEČEK 

Lekce angličtiny pro předškoláky se zaměřením na podporu multikulturní výchovy. Setkávají se zde 
děti cizinců žijících v Praze (z celého světa) s rodilými Čechy. 
Lekce jsou zaměřené na rozvoj mluvené angličtiny, pravopisu, čtení a porozumění.  

Osnova rozvoje jazykových dovedností: 

• Rozšiřování slovní zásoby pomocí poslechu, mluvení a čtení 
• Rozvoj fonetického uvědomění hlásek ve slovech 
• Rozdělování slov do slabik 
• Rozvíjení vztahu zvuk / symbol, fonetická abeceda 
• Rozpoznávání a rozlišování zvuků ve slovech (začátek, střed, konec) 
• Porozumění čtenému textu, zjištění pomocí opakování a dotazování 
• Zopakování jednoduchého příběhu (hlavní postavy, nastavení, hlavní události) 
• Práce s knihou – opatrná manipulace, rozpoznání částí knihy,  
• Práce s textem – rozpoznání interpunkčních znamének, začátku a konce věty, velká a malá 

písmena 
• Pochopení, že při změně slovosledu ve větě se změní smysl věty 
• Podpora správného úchopu tužky 
• Kreslení jako stimulace ke spaní 

Lekce probíhají v kurzové místnosti bez přítomnosti rodičů. Rodiče (a mladší sourozenci) využívají 
prostor herny, kde se vzájemně setkávají. Mohou zde také řešit situace, se kterými se jako cizinci 
setkávají. K dispozici jim je po celou dobu asistentka pro komunitní mediaci. 

V červenci 2018 bude probíhat týdenní příměstský tábor s tématem cestování po světě, seznamování 
se s jednotlivými kulturami. Tábor bude určený pro děti od 5 do 7let, které mají alespoň minimální 
znalosti anglického jazyka. 

 

MULTIKULTURNÍ AKCE V RKC PALEČEK 

Nápady k realizaci: 

• Prostor pro setkávání rodin z různého kulturního zázemí 
• Možnost představit „své“ zvyky a tradice – formou ukázky jídla, tradičního oblečení, vyprávění 

o zvycích, hudba související se svátky, krátké filmy, taneční lekce 
• Program pro děti i dospělé – odpolední/večerní časy 
• Společné vaření – k dispozici kuchyň a nádobí 
• Nutnost tlumočníka – aby jazyková neznalost nebyla důvodem k neúčasti 
• Společný rodinný výlet nebo piknik 
• Setkávání 1x za dva měsíce 
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Časová osnova: 

• Listopad 2017 Advent – společná tvořivá dílna, výroba věnců a dalších dekorací, ochutnávka 
tradičního českého pečiva, české i evropské adventní zvyky a tradice 

• Leden/Únor 2018 – Masopust a karneval, příprava na půst – české a evropské zvyky 
• Březen 2018 – Velikonoce, kulturní zajímavosti v Evropě, ochutnávka sladkého pečiva 
• Květen 2018 – Večer afrických zpěvů – naučíme se jednoduché tradiční písně, možnost hraní 

na africké bubínky 
• Červen 2018 – Letní posezení u grilu – co se griluje ve světě 
• Září 2018 – Orientální tance pro dívky a ženy, podpora psychické i fyzické pohody, teoreticko 

– praktický večer 
• Říjen/listopad 2018 – Večer čtení a čaje, vybereme jednu známou knihu v angličtině, čtení 

ukázek, podávání čaje a britského čajového pečiva; nutné tlumočení do čj 
• Prosinec 2018 – Vánoční dílna – vyrábění dekorací pod vedením floristky, seznámení 

s odlišnostmi slavení Vánoc na západě a východě (pravoslaví) 
• Únor 2019 – Karneval a společná masopustní hostina, výroba masek a příprava tradičních 

pokrmů 
• Březen/Duben 2019 – Velikonoční rodinná dílna, vytváření dekorací, vyprávění o českých 

lidových zvycích a tradicích 
• Květen 2019 – Společný rodinný výlet, na snadno dostupné místo za Prahou, dojezd vlakem, 

ideálně 2 délky trasy, bezbariérovost 
• Červen 2019 – Letní party na zahradě – oblíbené pokrmy, nápoje a písně ze všech koutů světa 

 

 

 


