Какво да направя за да се подготвя за училище
•

•
•
•

Да споделя какви са основните ми нужди с познат възрастен в
училище. Това може да се постигне чрез думи, жестове или
визуални комуникативни средства.
Да разбирам и следвам основните ежедневни дейности в
училище, като следя и наблюдавам какво правят останалите
Да стана самостоятелен при обличане, обслужване, хранене
пиене и при избирането на подходящи дейности
Да пристигам в училището на време всеки ден, освен ако не се
чувствам зле или имам запазен час за медицински преглед

Пейте песнички и
детски рими заедно
на родния си език.
Може да ги слушате
на английски на този
линк:
https://www.bbc.co.uk
/teach/schoolradio/nursery-rhymesa-to-z-index/z4ddgwx

Дете, което владее
добре родния си
език, е по-склонно да
научи английски

Представете нова
играчка за
визуална
комуникация.
Играйте с нея
вкъщи, за да може
детето да бъде
уверено да я
използва в
училище, докато
не се почувства
готово да говори.
Можете да свалите
безплатно от тук
https://www.twinkl.co.u
k/resource/t-c-254343lanyard-sized-pictorialcommunication-cards

Как родителите или настойниците могат да помогнат
•
•
•
•

•

Продължете да говорите на детето си на родния му език, присъединете
близки и роднини към телефонните и видео обаждания
Споделяйте книги и разкази на родния си език. Ако книжките са на
английски можете да си съчинявате истории по картинките
Говорете относно училището на родния си език. Може да използвате
снимки или видео, за да подготвите детето си какво да очаква.
Уверете се, че новият учител на детето Ви знае как правилно да произнася
името му от първия ден.
Пейте песнички, римувайте и разказвайте истории на родния си език, за да
бъдат познати, когато се изучават на английски в училище ( попитайте в
училище за списък на изучаваните)

Да се подготвим за училище
За деца, за които английският е втори език

Повечето деца в света израстват, владеейки два езика,
вместо един. Владеенето на повече от един език е
нещо, което трябва да се възхвалява, насърчава и
подкрепя. Двуезичието стимулира мозъчното развитие
и помага на децата да се учат, защото могат да мислят
за идеите си на два (или повече) езика. Езикът свързва
семейства, помага на детето да придобие чувство за
принадлежност, както и развива културна идентичност.
Пригответе книга ‚Всичко за мен‘, пълна със снимки и
рисунки на детето си, членове на фамилията,
домашни любимци, любими играчки, игри и книги,
която да споделите с новите учители на детето си, за
да могат да го опознаят. Не е необходимо да
използвате английски думи, освен ако не изявявате
желание.

Направете
виртуален оглед на
новото училище.
Някои уебсайтове
на училища
представят видео
и/или снимки на
учителите и
различните стаи.

Напълно нормално е за
деца, за които
английският е непознат,
да навлязат в
мълчаалива фаза, когато
започнат училище. По
време на тази фаза, те
ще слушат и възприемат
езика, дори все още да
не са готови да говорят.
Продължете да
използвате родния си
език, за да ги насърчите.

Ученето и
използването на
повече от един език
може да подобри
креативното мислене,
решаването на
проблеми и изказа.

