DZIECKO W KLASIE „O-III”

Regina Raczyńska
odpowiada na pytania rodziców

10 praktycznych wskazówek
jak motywować dziecko i pomagać mu
w nauce języka angielskiego
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pamiętajmy, że proces nauki dzieci jest dużo efektywniejszy w bezpośredniej zabawie i
przy osobistym zaangażowaniu rodziców. Oto dziesięć praktycznych porad, jak
zmotywować dziecko i pomagać mu w nauce języka angielskiego.
1

Zawsze pochwal dziecko, jeśli uda mu się zrobić to, o co zostało poproszone.
(Nazwałeś poprawnie wszystkie produkty. Gdybyś był w Anglii, mógłbyś sam
zrobić zakupy!)

2

Zauważaj postępy dziecka.
(Umiesz już liczyć po angielsku do 20? Myślałam, że znasz liczby do 10! Brawo!)

3

Doceniaj wysiłek i zaangażowanie dziecka, nawet wtedy, gdy nie wykona zadania
poprawnie.
(Znasz pawie wszystkie kolory, niedługo nazwiesz całą tęczę po angielsku!
Sprawdźmy w słowniku, jak jest „czerwony” po angielsku?)

4

Staraj się poświęcić dziecku swój czas codziennie. Wytłumacz się, jeśli nie masz dla
niego czasu.
(Bardzo chciałem się z Tobą dzisiaj pobawić. Jest mi przykro, ale muszę wracać do
pracy.) Spróbuj zaproponować coś w zamian. (Mam pomysł, narysuj trzy trudne
rzeczy, a jak wrócę, zgadnę, jak się nazywają po angielsku, OK?)

5

Obserwuj zachowanie dziecka.
(Widzę, że jesteś smutna. Jest Ci przykro, że nie umiałaś nazwać po angielsku
wszystkich zabawek?)

6

Ucz dziecko cierpliwości i zachęcaj do dalszych prób.
(Spróbujesz jeszcze raz? Teraz na pewno nie dasz mi wygrać!)

7

Pytaj dziecko, co nauczyciel zadał do domu. Bądź przy dziecku, kiedy odrabia pracę
domową, ale nigdy go w tym nie wyręczaj.
(Pani prosiła o narysowanie w książce do angielskiego rodziców? Wiesz, usiądę
przy Tobie i narysuję na kartce swoich rodziców, czyli babcię Ewę i dziadka
Stasia!)

8

Mów dziecku, jaką przyjemność sprawia Ci spędzanie z nim czasu.
(Wiesz, lubię się z Tobą bawić i śmiać się, masz super poczucie humoru!)

9

Nie złość się, gdy dziecko nie ma ochoty na wspólną zabawę.
(Jest mi przykro, ze wolisz oglądać telewizję, zamiast pobawić się ze mnę. Może
kiedy skończysz oglądać, to zagramy w angielskie „Bingo”?)

10 Postaraj się nawiązać kontakt z nauczycielem i śledź postępy dziecka.
Powodzenia!
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