DZIECKO W KLASIE „O-III”

Regina Raczyńska
odpowiada na pytania rodziców

Mini bank prostych pomysłów
na wspólną zabawę i naukę języka angielskiego
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oto propozycje zabaw z dzieckiem dla rodziców znających język angielski.
1

ZGADYWANKA-PRZEPYTYWANKA
Otwórzcie książkę na stronie, z której materiał dziecko poznało już w szkole.
Wskazując na obrazki, zadawaj proste pytania: What’s this? What are these? Nie
oczekuj odpowiedzi pełnym zdaniem. Wystarczy, jeśli dziecko odpowie, nazywając
jednym słowem wskazaną przez Ciebie rzecz, np.: Car. Zareaguj pozytywnie na
poprawną odpowiedź dziecka: Yes! This is a car. A car. Bravo!

2

LISTA PRZEBOJÓW
Jeżeli masz swoje ulubione angielskie piosenki i czujesz się swobodnie śpiewając
je po angielsku, możesz zachęcić dziecko do wspólnego słuchania i śpiewania
podczas wykonywania czynności zupełnie niewiązanych z angielskim, np. w czasie
kolorowania, rysowania szlaczków, pisania literek itd. Dziecko absolutnie nie musi
znać całej piosenki! Tak naprawdę Ty też nie. Wystarczy, gdy słuchając piosenki,
np. Beatlesów, będziecie śpiewać w odpowiednich miejscach nawet tylko dwa
słów, np. yellow submarine. Jeśli dziecku spodoba się takie śpiewanie, możecie
spróbować śpiewać dłuższe fragmenty. Ważne jest to, aby wybierane przez Ciebie
piosenki nie miały skomplikowanej treści i aby ich melodia była dla dziecka łatwa
do powtórzenia.

3

EKSTRA SŁÓWKA
Sprawdź, jaki jest temat rozdziału przerabianego przez dziecko w szkole. Jeżeli są
to np. zabawki, a wiesz, że ulubioną zabawką Twojego dziecka jest ciężarówka,
możesz spróbować nauczyć je tego słówka: O, widzę, że uczycie się teraz nazw
zabawek. A wiesz, jak jest „ciężarówka” po angielsku? „Lorry”. Możecie pobawić
się w chowanego z tym przedmiotem. Najpierw dziecko chowa przedmiot, a
następnie Ty zaczynasz go szukać, wołając: Lorry! Lorry! Gdzie jesteś? Jeśli
dziecku spodoba się ta zabawa, postaraj się mówić całe zdanie po angielsku:
Lorry! Lorry Where are you? Możesz wprowadzić nieco humoru i powiedzieć: Ale
niegrzeczna ta ciężarówka! Następnie zamieńcie się rolami. Nie staraj się uczyć
dziecka zbyt dużej liczby nowych słów – może je to łatwo zniechęcić. Rób to jakby
przy okazji.

Powodzenia!
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