Ką man reikia sugebėti, kad būčiau pasirengęs mokyklai
•

•
•
•

Pranešti apie savo pagrindinius poreikius pažįstamam
suaugusiajam mokykloje. Tai gali būti padaryta žodžių, gestų arba
vizualinio bendravimo įrankio pagalba.
Suprasti ir sekti pagrindinę dienos mokykloje rutiną remiantis
vaizdinėmis užuominomis ir stebint, ką daro kiti.
Tapti nepriklausomu(-a) apsirengiant, naudojantis tualetu, valgant,
geriant ir pasirenkant tinkamą veiklą.
Ateiti į mokyklą laiku kiekvieną dieną, išskyrus tuos atvejus, kai
pasijausčiau prastai arba turėčiau paskirtą vizitą pas gydytoją.

Kartu dainuokite
daineles ir skaitykite
vaikiškus eilėraštukus
jūsų gimtąja kalba. Anglų
kalba jų pasiklausyti
internetu galite čia
https://www.bbc.co.uk/t
each/schoolradio/nursery-rhymes-ato-z-index/z4ddgwx

Labiau tikėtina, kad
vaikas, kurio gimtosios
kalbos vartojimas yra
gerai išvystytas, taip pat
išvystys ir gerą anglų
kalbą.

Pasitelkite vizualinio
bendravimo įrankį.
Žaiskite su juo namuose
tam, kad jūsų vaikas
patikimai jaustųsi
vėliau naudodamasis
juo mokykloje tol, kol
pasijus pasiruošęs
pradėti kalbėti.
Nemokamai parsisiųsti jį
galite iš čia
https://www.twinkl.co.u
k/resource/t-c-254343lanyard-sized-pictorialcommunication-cards

Kuo tėvai/globėjai galėtų padėti
•
•
•
•

•

Toliau kalbėkite su savo vaiku jūsų gimtąja kalba, taip pat tame pasitelkite kitus šeimos
narius ir draugus, pasinaudodami telefonu ir video skambučiais.
Skaitykite kartu knygas ir pasakojimus savo gimtąja kalba. Jeigu pasirinksite knygas
anglų kalba, galite kalbėtis apie paveikslėlius ir taip sukurti savo istorijas.
Kalbėkitės apie mokyklos pradžią savo gimtąja kalba. Galite pasinaudoti
nuotraukomis/vaizdo įrašais, norėdami paruošti vaiką tam, ko galima būtų tikėtis.
Įsitikinkite, kad jūsų vaiko mokytojas žino, kaip teisingai yra tariamas vaiko vardas nuo
pat pirmosios dienos mokykloje.
Iš anksto mokykite vaiką dainelių, eilėraštukų ir pasakojimų savo gimtąja kalba tam, kad
ji(-s) būtų su jais jau susipažinusi(-ęs), kai pradės jų mokintis mokykloje anglų kalba
(pasiteiraukite mokykloje dėl atitinkamų dainelių ir eilėraštukų sąrašo).

Pasiruoškime mokyklai
Vaikams, kuriems anglų kalba yra antroji kalba

Pasaulyje yra daugiau dvikalbių, nei vienakalbių vaikų.
Daugiau nei vienos kalbos žinojimas yra tai, kas turėtų
būti aukštinama, skatinama ir palaikoma. Dvikalbystė
stimuliuoja smegenų vystymąsi bei padeda vaikams
mokytis, todėl kad jie gali apgalvoti savo idėjas dviem
(ar daugiau) kalbomis. Kalba jungia šeimas, leidžia
vaikui patirti priklausymo jausmą ir padeda ugdyti
kultūrinį identitetą.
Kartu su savo vaiku sukurkite knygelę “Viskas apie mane”
(‘All About Me’), pasinaudodami vaiko, šeimos narių,
naminių gyvūnėlių, mėgtamiausių žaislų, žaidimų ir knygų
nuotraukomis bei vaiko piešiniais; jos pagalba naujasis
mokytojas galės pažinti jūsų vaiką. Jums nereikia nieko
rašyti ar naudoti angliškus žodžius knygelėje, jeigu to
nenorite.

Išbandykite virtualaus
turo po naująją jūsų
vaiko mokyklą galimybę.
Kai kurios mokyklos savo
interneto svetainėse yra
patalpinusios mokytojų
ir skirtingų klasių vaizdo
įrašus ir/ar nuotraukas,
kuriomis galėtumėte
pasinaudoti.

Tai yra visiškai normalu,
kai vaikai, kuriems anglų
kalba yra naujas dalykas,
jiems pradėjus eiti į
mokyklą, įžengia į tyliąją
fazę. Šiame etape jie
klausysis ir sugers kalbą,
netgi jei dar nesijaus
pakankamai pasitikintys
savimi, kad galėtų pradėti
kalbėti angliškai. Toliau
kalbėkitės savo gimtąja
kalba, kad galėtumėte
nuraminti savo vaiką.

Daugiau nei vienos
kalbos mokymasis ir
vartojimas gali pagerinti
kūrybinį mąstymą,
problemų sprendimo
įgūdžius bei išraišką.

