Język angielski jako język obcy
Jak mogę pomóc mojemu dziecku

Jak mogą Państwo pomóc swojemu dziecku
podczas nauki języka angielskiego
Jeżeli język ojczysty Państwa dziecka jest na wysokim poziomie, wpłynie to pozytywnie
na przyswojenie języka angielskiego. Dlatego podstawą nauki języka obcego jest
rozwijanie języka ojczystego.

Pierwsze dni w szkole
Podczas pierwszych dni w szkole ważne jest, aby dziecko poczuło się pewnie I bezpiecznie. Więcej informacji
o dziecku pozwoli nam lepiej wczuć się w jego sytuację.
Rodzice również mogą pomóc dziecku w pierwszych dniach szkoły, zachęcając swoje dziecko, aby w sytuacji,
gdy nie rozumie, co się wokół niego dzieje, obserwowało swoich rówieśników i ich naśladowało. Dzieci również
powinny mieć świadomość, że popełnianie błędów jest częścią ich nauki i to, czego nie potrafią powiedzieć
mogą przekazać nie używając słów.
Po powrocie Państwa dziecka ze szkoły znajdźcie czas na rozmowę z nim. Jest to ważne, ponieważ przebywanie
przez długi czas w środowisku, w którym dziecko nie jest w stanie wyrazić swoich myśli i potrzeb jest dla niego
wyczerpujące i stresujące. Dzieci reagują na takie sytuacje w różny sposób np. złością na rodziców lub agresją
wobec rówieśników. W tym okresie należy wykazać się cierpliwością i zrozumieniem. Nie powinno się uczyć
dziecka angielskiego, chyba, że samo poprosi o pomoc. Dzieci powinny mieć możliwość wyboru języka,
którym posługują się w domu.

Po kilku dniach
Naukę języka angielskiego rozpoczynamy, kiedy dziecko poczuje się pewnie i pozna zasady obowiązuje w
szkole. Jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej, w jaki sposób pomóc w nauce swojego dziecka prosimy
o skontaktowanie się z nauczycielem EAL, który szczegółowo odpowie na Państwa pytania. Podczas przerw
dzieci mogą posługiwać się wybranym przez siebie językiem, pod warunkiem, że inne dzieci nie czują się
wykluczone z rozmowy lub zabawy. Zalecamy zachęcanie dzieci do zabaw w języku angielskim, gdyż umożliwi
im to szybszy rozwój umiejętności komunikacyjnych.

Po pierwszych tygodniach
Czytanie jest kluczową umiejętnością, która wpłynie na rozwój poziomu języka angielskiego Państwa dziecka.
W zależności od wieku mogą Państwo wspomóc swoje dziecko poprzez zachęcanie do czytania, słuchanie i
sprawdzanie stopnia zrozumienia tekstu przez dziecko.
Jako szkoła jesteśmy silnymi obrońcami języka ojczystego. Dlatego innym sposobem, w jaki mogą Państwo
wesprzeć naukę języka angielskiego swojego dziecka jest rozmowa z nim na tematy poruszane w klasie w
języku ojczystym. Szczególnie młodsze dzieci widząc zainteresowanie rodziców chętnie włączają ich w swoją
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naukę. W ten sposób będą Państwo wspierać zarówno rozwój języka ojczystego jak i utrwalać materiał uczony
w klasie.
Jeśli dziecko znajduje się w bogatym językowo środowisku oraz otrzymuje odpowiednie wsparcie podczas
nauki, przyswoi ono język na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację w przeciągu pierwszych
trzech do sześciu miesięcy.
Należy jednak pamiętać, że osiągnięcie biegłości językowej na poziomie akademickim, pozwalającym na
pełny dostęp do nauczanych treści, zajmuje od trzech do pięciu lat.

