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Jump In!
BEGINNER A1

Vanessa Reilly a Mari Carmen Ocete

PRO DĚTI VE VĚKU 3–7 LET

Kurz určený pro předškolní vzdělávání se nabízí ve třech úrovních 
(Starter, A a B). Je založený na příbězích. Děti se stanou jejich 
součástí a spolu s hlavním hrdinou, žabákem Frankiem, 
se přirozenou cestou učí sociálním a emočním dovednostem 
prostřednictvím anglického jazyka. Jump In! podněcuje 
u dětí jejich přirozenou představivost a zvědavost a učení 
se stává zábavným.

• komunikativní přístup kurzu pro nejmenší, pojatý hravou formou

• rozvoj sociálních a emočních dovedností prostřednictvím her a písní

• příběhy doprovázené písničkami pomáhají učinit hodiny zábavnějšími

• metodická příručka jak v anglickém, tak i v českém jazyce

• PDF české verze metodické příručky je ke stažení na: 
www.oup.com/elt/teacher/jumpin

• součástí knihy jsou samolepky, loutky, karty s příběhy, pracovní listy 
a obrazové karty se slovní zásobou

• aplikace Lingokids umožňuje dětem zůstat v kontaktu s angličtinou 
i mimo třídu

Jump into Speaking! Nechme své malé žáky komunikovat sebevědomě 
v každodenní angličtině s písněmi, říkankami, rituály a rutinami. 
Vytvořme s dětmi vlastní příběh.

Create a Splash! Udělejme z angličtiny zábavné a nápadité hodiny 
namotivované okouzlujícími příběhy, dramatickými aktivitami, chytlavými 
písněmi s tanečními rutinami.

Leap into learning! Rozvíjejme sociální a emoční dovednosti, jako je 
spolupráce, pomoc druhým prostřednictvím her a hraní rolí.

Dive into teaching! Získejme ze svých lekcí co nejvíce, za pomoci 
podpůrných materiálů. Kromě metodické příručky, obrázkových karet 
a loutek pomohou také moderní technologie, jako je aplikace Lingokids 
a Classroom Presentation Tool.

• online podpora: www.oup.com/elt/teacher/jumpin 
(najdete zde phonics program, pracovní listy, projekty a podporu 
k aplikaci Lingokids)

Jump In! Starter Level A Level B
Class Book Pack (with access code for Lingokids™ app) 9780194045544 9780194045575 9780194045605
Class Audio CD 9790194045766 9790194045773 9790194045780
DVD 9780194045797 9780194045803 9780194045810
Teacher’s Book 9780194045827 9780194045834 9780194045841
Teacher’s Resource Pack (all levels) 9780194045636
Classroom Presentation Tool 9780194045988 9780194046008 9780194046022

Aplikace Lingokids společně s obsahem Jump In!

LINGOKIDS™ 
HOME LEARNING 

APP WITH 
JUMP IN!
CONTENT

Balíček pro učitele obsahuje:
• obrázkové karty

• příběhové karty

• plakáty

• samolepky

• 3 maňásky

http://account.oup.com
http://www.oup.com/elt/teacher/jumpin
http://www.oup.com/elt/teacher/jumpin
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Oxford Beginnings with Cookie
Catherine Ball, Susan Iannuzzi a Vanessa Reilly s Kathryn Harper a Charlotte Covill

PRO DĚTI VE VĚKU OD 2 LET

Audioorální kurz určený pro nejmenší děti mateřských škol, 
založený na přirozené zvědavosti dětí, které se dotazováním učí 
anglický jazyk v souladu se standardy vzdělávání pro rané období.

Hlavní postava je kocourek Cookie, který provází děti barevným 
světem plným písní, říkanek a pohybových aktivit.

• Teacher’s Pack zahrnuje metodickou příručku v anglickém 
jazyce, kód s Classroom Presentation Tool (multimediální 
obsah knihy v offline i online verzi dostupný na všech zařízeních) 
a přístupový kód ke stažení kopírovatelných materiálů

• Clasroom Resource Pack obsahuje maňáska, plakát, karty 
se slovní zásobou a příběhové karty

Playtime
PRO DĚTI VE VĚKU 3–7 LET

Claire Selby

• metodické příručky v češtině

• pracovní sešit pro další procvičování

• Teacher’s Resource Pack – obsahuje maňáska, karty se slovní 
zásobou, knihy s příběhy, plakáty a DVD 

•  online podpora: www.oup.com/elt/teacher/playtime
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Oxford Beginnings with Cookie
Student Book 9780194057042
Classroom Resource Pack 9780194057073
Teacher’s Pack 9780194057110

Playtime Starter Playtime A Playtime B
Class Book 9780194046534 9780194046541 9780194046558
Teacher‘s Book CZ 9780194046657 9780194046664 9780194046671
Workbook 9780194046688 9780194046695 9780194046701
Class Audio CD 9780194046503 9780194046510 9780194046527
Teacher’s Resource Pack (všechny úrovně) 9780194046794

Další tituly na: 
www.oup.com/elt

Show and Tell 
Second Edition

Skvělý způsob jak se seznámits angličtinou! Kombinovatelnýs jakýmkoliv dalším kurzemangličtiny pro mateřské školy.

Playtime Teacher’s Resource Pack
Podpůrný balíček vizuálních pomůcek do hodin ke všem dílům 
kurzu (Starter + A + B)

Big Story Books

Classroom Posters

Monkey 
Puppet

DVDs

Flashcards

Ukázka z učebnice Playtime

Procvičování 
pravolevé 
a prostorové 
orientace

http://account.oup.com
http://www.oup.com/elt/teacher/playtime
http://www.oup.com/elt

