Co rodzice/opiekunowie mogą zrobić by pomóc

Jak mam przygotować się do szkoły
•

•
•
•

Przekazywać moje podstawowe potrzeby znanemu mi dorosłemu w
szkole. Może to być za pomocą słów, gestów lub innych narzędzi
wizualnych.
Zrozumieć i przestrzegać podstawowej, dziennej rutyny dnia szkolnego
używając wskazówek wizualnych i obserwując co robią inni.
Stać się samodzielny/a w ubieraniu się, toalecie, jedzeniu, piciu oraz
wyborze odpowiednich zajęć.
Uczęszczać codziennie i punktualnie do szkoły, chyba że jestem chory/a
lub mam wizytę u lekarza.

Śpiewajcie razem
piosenki i rymowanki
w swoim ojczystym
języku. W wersji
angielskiej znajdziesz
je tu:
https://www.bbc.co.uk
/teach/schoolradio/nursery-rhymesa-to-z-index/z4ddgwx

Dziecko, które dobrze
posługuje się językiem
ojczystym ma większe
szanse na lepsze
przyswojenie języka
angielskiego.

Wprowadź narzędzie
komunikacji wizualnej.
Baw się nim w domu,
dzięki czemu Twoje
dziecko będzie pewnie
korzystać z niego w
szkole, dopóki nie
będzie gotowe do
mówienia.
Darmowe, można
ściągnąć tutaj:
https://www.twinkl.co.u
k/resource/t-c-254343lanyard-sized-pictorialcommunication-cards

•
•

•
•
•

Rozmawiaj z dzieckiem w swoim ojczystym języku, zaangażuj dalszą rodzinę i
przyjaciół w rozmowy telefoniczne i wideo.
Udostępniaj książki i opowieści w swoim ojczystym języku. Jeżeli są to książki w
języku angielskim, możesz opowiedzieć o rysunkach w nich zawartych i
stworzyć własną historię.
Rozmawiaj o rozpoczęciu szkoły w ojczystym języku. Możesz skorzystać ze
zdjęć/filmów by przygotować dziecko na to, czego może się spodziewać.
Upewnij się, że nowy nauczyciel wie jak poprawnie wypowiedzieć imię Twojego
dziecka od pierwszego dnia.
Naucz wstępnie piosenek, rymowanek lub opowieści w swoim ojczystym
języku, by łatwiej było mu się zapoznać z angielską wersją (poproś szkołę o ich
listę).

Przygotujmy się do szkoły
dla dzieci uczących się angielskiego jako
dodatkowego języka
Na świecie dorasta więcej dzieci dwujęzycznych niż
jednojęzycznych. Porozumiewanie się w więcej niż jednym
języku, jest czymś co powinniśmy świętować, wspierać i
promować. Dwujęzyczność stymuluje rozwój mózgu i
pomaga dzieciom w nauce, ponieważ mogą myśleć o
swoich pomysłach w dwóch (lub więcej) językach. Język
łączy rodziny, pozwala poczuć dziecku przynależność i
pomaga rozwijać ideał kulturowy.

Przygotuj książkę „Oto ja" używając zdjęć i rysunków
Twojego dziecka, członków rodziny, zwierząt,
ulubionych zabawek, gier i książek, by podzielić się z
nowym nauczycielem dziecka, aby mógł je lepiej
poznać. Nie musisz nawet nic pisać czy używać
angielskich słów – chyba, że chcesz.

Wybierz się na
wirtualną wycieczkę
do nowej szkoły
Twojego dziecka.
Niektóre szkoły mają
filmy na swojej stronie
i zdjęcia nauczycieli
lub różnych klas, z
których można
skorzystać.

Jest zupełnie normalne,
że dzieci, które nie znają
angielskiego, wchodzą
w fazę ciszy, kiedy
zaczynają szkołę. W tym
czasie będą słuchać i
pochłaniać język, nawet
jeśli nie będą na tyle
pewne siebie, aby
zacząć mówić.
Kontynuuj używanie
ojczystego języka, aby je
w tym upewniać.
Nauka i używanie więcej
niż jednego języka może
poprawić kreatywne
myślenie,
rozwiązywanie
problemów i
ekspresyjność.

