
    propracovaný set učebnic, audio písniček, videoklipů
    a dalších materiálů pro výuku anglič�ny na MŠ a ZŠ
    unikátní videoklipy umožňují každému dítě� kontakt
    s rodilým mluvčím a zkušeným lektorem v jedné osobě
    první ucelené materiály, které komunikují s dítětem
    prostřednictvím skutečné lidské tváře
    výuka formou eduka�vní hry na základě
    osvědčené metodiky Wa�sEnglish
    

Na veřejném                        kanálu  naleznete každý týden jeden nový interak�vníWow English TV
videoklip. Na našem                       profilu se můžete spojit přímo se Stevem a jeho kamarády.

Co všechno dítě v setu získává?Wow! 
   1.         Pracovní sešit Wow!
Barevnými a veselými pracovními sešity Wow! provází dě�
Steve Wa�s a jeho kamarádka straka Maggie. Od tře� třídy se pak
dě� potkávají s novou postavičkou, mimozemšťanem Bobem. Dě�
se učí nová slovíčka a grama�cké vazby v kontextu - prostřednictvím
jednoduchých didak�ckých her a zábavných příběhů.

   2.         Videoklipy (DVD/mobilní aplikace)
Každou lekci doplňují speciální výukové videoklipy s příběhem nebo
písničkou. Steve pomocí humorných scének a skečů vybízí dě�
k reakcím. Učební proces je �m obohacen o kontakt s rodilým
mluvčím a zkušeným lektorem zároveň. Videa jsou tak atrak�vní
a mo�vační, že si je dě� chtějí neustále pouštět, a �m si dále 
prohlubují znalost jazykových struktur v nich obsažených.

   3.         Písničky (CD/mobilní aplikace)
Co lekce, to minimálně jedna písnička. Dě� si poslechem
a zpěvem procvičují nově probíraná slovíčka a grama�ku. 

Písničky a videoklipy si dítě přehrává i doma, buď z CD a DVD,
nebo díky přístupu do mobilní aplikace. Domácí úkoly
se tak stanou pro vaše dě� i pro vás zábavou.

Anglič�na pro dě� s Wow!



V čem jsou výukové
materiály  takWow!
unikátní a převratné?

prostřednictvím videoklipů přivádějí do škol rodilého
mluvčího a zkušeného lektora v jedné osobě
pro výuku využívají komunika�vní metodu - dě�
začínají hned reagovat a velmi brzy i mluvit
komunikují s dítětem prostřednictvím živé lidské tváře,
zkušeného lektora a rodilého mluvčího Steva Wa�se
využívají i emocionální paměť a prvky
nepřímého učení, čímž je učení efek�vnější
jsou vysoce mo�vační - dě� se nemusí
do výuky nu�t, naopak, baví je to
umožňují rodičům zjis�t, co všechno dě�
umí, a procvičovat s nimi anglič�nu i doma
témata jsou dětem blízká a odpovídají jejich věku

Máte zájem o výukové materiály ? Pište na: wow@wa�senglish.comWow!

www.wowenglish.cz www.wa�senglish.cz

Výukové materiály vyvinula britská
společnost Wa�sEnglish, která se
specializuje na výuku anglič�ny dě�.

Hodiny mají spád, cíleně se střídají různé ak�vity, aby dě� udržely pozornost a bavilo je to,
ale zároveň aby si na konci lekce slovíčka a grama�ku skutečně pamatovaly. Výuku učitel
prokládá videoklipy a písničkami, díky nimž je lekce obohacena o kontakt s rodilým mluvčím
a zkušeným lektorem v jedné osobě. Učitel má k dispozici detailní metodickou přípravu minutu po
minutě a je vybaven dalšími originálními výukovými pomůckami: obrázkovými kartami, smajlíkovými
razítky, zpěvníkem, a mnoha kopírovatelnými materiály. Díky tomu jsou hodiny vždy kvalitní a učitelé
výborně připraveni. Nový jazyk, tedy slovní zásoba a grama�ka, je prezentován a procvičován
v různých příbězích a situacích skrze video příběhy a video písničky. Výuka je velmi mo�vační, 
dě� jsou do ní doslova vtaženy, situace přímo prožívají, poslouchají, reagují a mluví! 

Jak vypadají lekce podle ?Wow!
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