
Hocus-Lotus
Ako používať DVD
− vložte DVD do aparatúry
− po 10 sekundách sa otvorí menu s jazykmi
− vyberte si jazyk, ktorý Vás zaujíma a otvorí sa menu s epizódami
− vyberte si epizódu
− po konci epizódy sa opäť objaví menu s epizódami
− ak chcete zmeniť reč, vráťte sa a začnite výber

Pre výuku nasledujte:
Senzibilizujte Vaše dieťa postupne na zvuky nového jazyka:
Prvý týždeň púšťajte len prvú epizódu (teda len 5 minút) 2-3x denne (napríklad ráno, poobede a 
večer predtým ako pôjde spať).
Druhý týždeň púšťajte drvé 2 epizódy (10 minút). Každý týždeň pridajte novú epizódu.
Na konci 6-teho týždňa ste ukončili prvý program (30 minút). Ak Vaše dieťa spontánne si spieva 
refrény všetkých epizód, môžete prejsť na druhý stupeň!
Celý sortiment pedagogických produktov Hocus-Lotus nájdete na  
www.hocus-lotus.astiret.com

Obsah prvého DVD
1
V parku sa nachádzalo jedno veľké vajíčko! Bolo to vajíčko Dinocroka! Malý drak so zubami 
krokodíla a chvostom dinosaura! Malý Dinocrok sa prechádza po parku a hľadá svoju identitu. Je 
vtáčik? Je kačička? Je žaba? Priateľka korytnačka mu podá zrkadlo a on zistí, že je Hocus – 
Dinocrok.

2
Hocus sa prechádza v parku a hľadá priateľa s ktorým by sa mohol hrať: stretne motýľa a sleduje 
ho, ale motýľ odletí a Hocus, smutný, sa cíti sám až pokým.. neidí Lotus, ona je tiež nádherný 
Dinocrok! Obaja sa študujú, predstavia s, spolu jedia jahody a rozhodnú sa navždy sa spolu hrať!

3
Hocus a Lotus sú vo svojom hniezde a hrajú karty. Fúka silný vietor, prší.. je búrka. Je strašné 
počasie. Hniezdo je mokré a studené! Obaja sú mokrí. Rozhodnú sa odísť z hniezda a postaviť si 
vlastný dom zo skál dreva, domček teplý a suchý!

4
Lotus sa rozhodne ísť hrať s loptou, pokým Hocus zbiera jablká. Lopta končí v blate. To je zábavná 
hra! Domček je plný blata! Lotus je tiež celá od blata! Čo povie Hocus???

5
Je zima je chladno, Hocus a Lotus sú v domčeku a rozložia si v kozube oheň aby sa trošku zohriali. 
V jednom momente Lotus vidí krabicu na skrini! S čarovným zaklínadlom ju otvoria a objavia 
množstvo hudobných nástrojov, aby si mohli urobiť peknú oslavu.

6
Je ráno v parku. Lotus sa zobudí a obrovskou chuťou tancovať, ale.. chýba hudba! Pokiaľ sa hrá v 
parku skryté indivíduum jej ukradne loptu.. je to pán Potkan! Potkan žije v jaskyni, s obrovským 
pokladom...

http://www.hocus-lotus.astiret.com/


CD

Ako používať CD k výuke jazyka

Deti môžu pozerať obrázky v knižke pri počúvaní muzikálov, a tiež môžu spievať spolu s hudbou, 
čítajúc slová v mini-muzikáli.
Nechajte materiály dieťatku k dispozícii. Môžete Vašemu dieťaťu ukazovať vy, ale je oveľa lepšie 
nechať dieťa spontánne čítať knižku a počúvať pesničky.
Púšťajte dieťatu CD predtým ako ide spať, alebo pred poobedným spánkom.
Zoberte si CD so sebou keď idete von v aute a nechajte dieťa počúvať  počas dlhej cesty ako aj 
počas krátkych ciest z nákupu a do/z školy.
Dať Vášmu dieťaťu lingvisticky bohaté a emocionálne významné príležitosti k rozprávaniu v 
novom jazyku nie je nakoniec až tak ťažké!

Traute Taeschner


