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 nie znających języka angielskiego.
1

ZABAWA W SZKOŁĘ
Otwórzcie książkę na stronie, z której materiał dziecko poznało już w szkole.
Powiedz, że dzisiaj to Ty jesteś uczniem, a dziecko nauczycielem. Dziecko
wskazuje obrazki i wypowiada głośno poznane w szkole słowa, które następnie Ty
– jako uczeń – musisz powtórzyć i zapamiętać. Możesz udawać, że
zapamiętywanie nie idzie Ci łatwo i smutnym tonem powiedzieć: Proszę pani,
proszę pani, już nie pamiętam, jak się mówi: „pies” po angielsku. Rozbawione
Twoim zachowanie dziecko, na pewno z chęcią podpowie Ci
i kilkakrotnie
powtórzy słówko po angielsku.

2

ŚPIEWANIE PIOSENEK
Wspólnie wysłuchajcie piosenki, której dziecko uczyło się w szkole (CD zazwyczaj
dołączone jest z tyłu podręcznika). Poproś dziecko, aby spróbowało zaśpiewać
razem z CD, następnie zaproponuj, aby zaśpiewało piosenkę samodzielnie. Warto
pochwalić je przed bliską dziecku osobą (Nie mogłam się nadziwić, kiedy Adaś
zaśpiewał mi dzisiaj piosenkę po angielsku. Sam i po angielsku! Byłam z niego
bardzo dumna!). Jeżeli dziecko dobrze opanuje piosenkę i nie jest zbyt nieśmiałe
(i samo ma na to ochotę!), można zaproponować mu zrobienie małego koncertu.
Po pokazie koniecznie należy nagrodzić dziecko brawami!

3

ANGIELSKA SKARPETA
Do zabawy potrzebna będzie jedna skarpeta nieco większych rozmiarów. Poproś
dziecko, aby na osobnych karteczkach narysowało rzeczy, których nazwy zna po
angielsku. Następnie powiedz dziecku, aby wrzuciło wszystkie karteczki do
skarpety. Przeznacz dla skarpety jakieś stałe miejsce w domu, np. w kuchni –
wspólna kolacja może być pretekstem do powtórzenia słówek (Zaraz, zaraz, co tu
robi ta skarpeta? No nie, znowu tu leży! I na dodatek jest wypchana jakimiś
angielskimi rzeczami. Aniu co to jest? – Dog. – Tez coś! Pies w skarpecie!).
Wyciągaj kolejne karteczki, staraj się z humorem komentować odpowiedzi
dziecka: - Jak to możliwe, że w tej skarpecie zmieścił się słoń!? Nie staraj się
przeciągać tej zabawy zbyt długo. Lepiej wyciągać ze skarpety po trzy słówka
codziennie niż wszystkie za jednym razem.

Powodzenia!
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