DZIECKO W KLASIE „O-III”

Regina Raczyńska
odpowiada na pytania rodziców

Jak motywować dziecko i pomagać mu
w nauce języka angielskiego

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ciekawość i zaangażowanie dziecka w naukę języka angielskiego
Rozpoczęcie nauki w szkole dla wielu dzieci stanowi duże przeżycie. Jest to też
duża zmiana dla rodziców, którzy nagle stwierdzają, że ich maluszek jest już uczniem!
Każde dziecko jest inne i w sobie właściwy sposób przeżywa tę zmianę. Dla wielu
sześciolatków rodzice czy opiekunowie przestają być centrum świata. Przebywanie w
otoczeniu domowym nie zadowala ich już tak jak dawniej. Pragną zdobywać nowe
umiejętności, poznawać nowe rzeczy i eksperymentować. Niejednokrotnie ta ciekawość
świata przysparza wielu problemów, ale musimy wiedzieć, że dzieci uczą się najwięcej,
właśnie robiąc coś, patrząc, słuchając i dotykając. Dzieci potrzebują tego, by nowy
materiał przekazywany był im w jak najbardziej zróżnicowany sposób.
Lekcja języka angielskiego
Lekcje języka obcego w tym wieku to bardziej zabawa niż nauka. Nie możemy
oczekiwać, że dziecko zacznie biegle mówić już w pierwszym roku nauki. Wiele dzieci,
szczególnie na początku, rozumie słowa nauczyciela i jest w stanie wykonać polecenie
przekazane w języku obcym, np. wskazując obrazek kota, kiedy nauczyciel mówi: Show
me a cat. Dużą trudność natomiast będzie stanowiło dla nich wypowiedzenie nawet
bardzo prostego zdania, np. This is a cat. Nie należy zmuszać dzieci do mówienia, by nie
zniechęcić ich do dalszej nauki.
Spora liczba dzieci przechodzi tzw. okres ciszy, w którym uczą się, słuchając i
reagując. Dzieci rozumieją znacznie więcej słów i wyrażeń, niż są w stanie same
powiedzieć. Zatem cieszmy się ze wszystkim pojedynczych słów, których nasze dziecko
zaczyna powoli używać. Przypomnijmy sobie , ile trudności i jak dużo czasu zajęło
dzieciom poprawne posługiwanie się ich językach ojczystym.
Zaangażowanie rodziców i czas spędzony z dzieckiem na zabawach z językiem
angielskim mogą przyczynić się do lepszego zapamiętania przez nie nowego materiału lub
po prostu stanowić okazję do ciekawej zabawy. Efekty wspólnej nauki na pewno
zaowocują już w niedalekiej przyszłości pierwszymi sukcesami dziecka.
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