Jak pomóc dziecku w nauce języka angielskiego?
Rodzice bardzo często zastanawiają się jak pomóc dziecku w trudnej sztuce uczenia
się języka obcego. Chociażnieznajomość języka angielskiego może stanowić kłopot,
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dzieckoczy sprawdzanie poziomu jegowiedzy, nie oznacza to jednak,że jesteśmyw
sytuacjibez wyjścia. Pomoc rodziców w nauce języka obcego jest dla dziecka
niezastąpiona i jest możliwa nawet wtedy, gdy rodzice go nie znają. Wbrew pozorom,
jest to prostei nie zajmuje wiele czasu.Oto garść wskazówek i sugestii w jaki sposób
rodzice mogą uczestniczyć w rozwoju językowym swojego dziecka.

Zainteresowaniei wspieranie
Zainteresowanie rodzicówobowiązkami szkolnymi dziecka jest niezwykle ważnedla
uzyskiwanych przez nie wyników w nauce. Rodzice pomagającswojemu dziecku w
nauce języka sprawią, że będzie to dla niego rzecz istotna i potrzebna. Obecność
rodziców wpływa pozytywnie na samopoczucie dziecka oraz kształtowanie jego
motywacji do pracy. Sprawdzajmy zatem, czy dziecko systematycznie odrabia
zadania domowe, uzupełnia zeszyt ćwiczeń i zeszyt lekcyjny oraz dopilnujmy,aby
były one prowadzone w sposób przejrzysty i staranny. Interesujmy się tym, czego
aktualnie uczy się dziecko. Przejrzyjmy razem z nim notatki z lekcji, poprośmy, aby
nauczyło się nowych słówek poznanych na ostatnich zajęciach albo wspólnie
poćwiczmy nowe słownictwo w formie pisanej.Zachęcajmy dziecko i nauczmy je
korzystania ze słownika i płyty dołączonej do książki. Asystujmy dziecku podczas
odrabiania pracy domowej, ale nie wyręczajmy go. Wdrażajmy dziecko do
samodzielności, wspierajmy jego wysiłki, uczmy się z dzieckiem, ale nie za nie!

Systematyczność i powtarzanie
W nauce języka kluczową rolę odgrywa systematyczna, dobrze zaplanowana nauka
oraz

właściwie
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systempowtarzania
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materiału.Zainteresujmy sięzatem czy wiedza, którą nauczyciel przekazuje dziecku
na lekcjach jest systematycznie utrwalana w domu. Zaplanujmy dziecku regularne,
nawet 15-minutowe,sesje z językiem angielskim, aby każdego dnia mogło spędzić
trochę
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wyuczonychtreści.Postarajmy się,aby nauka języka stała się stałym punktem

rodzinnego planu zajęć. Wielokrotne powtórki sprawią, że materiał zostanie
utrwalony, a tym samym zapamiętany. Codzienne chwile z językiem angielskim nie
muszą być dla dziecka przykrym obowiązkiem.Mogą stać się przyjemnością, jeśli
będą
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rymowanek,ciekawych książek czy multimediów.Pamiętajmy też o utrzymywaniu
stałego kontaktu z nauczycielem. Systematycznie pytajmyo postępy dziecka i jego
pracę na lekcjach. Traktujmy nauczyciela jak partnera troszczącego się o postępy
dzieci na równi z nami.

Motywowanie i inspirowanie
Każde dziecko potrzebuje czuć, że dobrze radzi sobie z nauką języka obcegoi
dostrzegać,że robi postępy, dlatego aprobata ze strony rodziców jest bardzo istotna.
Pozytywne wsparcie ze strony bliskich w postaci pochwał czy zachęt bez wątpienia
motywuje dziecko do dalszej pracy, a tym samym pomaga zbudować jego pewność
siebie. Dostrzegajmy więc sukcesy naszego dziecka, chwalmy jego osiągnięcia,
zdobytą wiedzę i umiejętności, pomimo że nie zawsze pozytywie oceniamy efekty
osiąganeprzez dziecko. Pamiętajmy, że każde dziecko jest inne i uczy się w swoim
własnym tempie, kształtujmy więc motywację dziecka doceniając jego starania i
wysiłki.Poświęćmy też swój czas inspirując dziecko do poszukiwania innych źródeł
nauki języka angielskiego. Prezentujmy dziecku anglojęzyczne książeczki czy
dziecięce czasopisma językowe.Zachęcajmy do ich wypożyczania,czy też wspólnie
odwiedzajmy księgarnię językową. Słuchajmy z dzieckiem angielskich piosenek,
oglądajmy filmy i kreskówkiw wersji językowej lub z angielskimi podpisami. Ważne
jest aby to co dziecko czyta, słucha czy ogląda, sprawiało mu przyjemność. Internet,
który dzieci tak bardzo lubią, może również stanowić prawdziwą językową kopalnię
wiedzy, pod warunkiem, że dopilnujemy,aby nasze dziecko spędziło czas na
stronach, które rozwijają je językowo.Możemy tam znaleźć mnóstwo gier językowych,
piosenek, filmów video, bajek, historyjek angielskich, czy ćwiczeń leksykalnych i
gramatycznych. Wykorzystujmy więc Internet,aby wspólnie z dzieckiem wyszukiwać
niezbędnych informacji lub też przygotowywać materiały do wykorzystania później.
Jest bardzo wiele możliwości rozwoju językowego dziecka, ale wszystkie one
wymagają wsparcia i motywacji ze strony rodzica oraz samodzielnej pracy dziecka w
domu.

