
 

 

Să ne pregătim pentru școală 
Pentru copiii care învață limba  engleză ca limbă 

suplimentară 

Ce trebuie să fac pentru a fi pregătit pentru școală 

• Să comunic cu un adult familiar de la școală despre necesitățile 

mele de bază. Acest lucru se poate face prin cuvinte, gesturi sau un 

mijloc de comunicare vizuală.  

• Să înțeleg și să urmez rutina de bază a zilei școlare folosind indicii 

vizuali și să urmăresc ce fac ceilalți.  

• Să mă îmbrac, să merg la toaletă, să mănânc, să beau și să-mi aleg 

activitățile potrivite independent. 

•  Să merg la școală la timp în fiecare zi, cu excepția cazului în care nu 

mă simt bine sau am o programare medicală. 

Ce pot face părinții/îngrijitorii pentru a vă ajuta 

• Continuați să vorbiți cu copilul dvs. în limba maternă, implicați membrii familiei 

și prietenii cu apeluri telefonice și video. 

• Citiți cărți și povești în limba maternă. Dacă cărțile sunt în limba engleză, puteți 

discuta despre imagini și să alcătuiți o istorioară proprie.  

• Vorbiți despre începerea școlii în limba maternă. Puteți folosi poze/videoclipuri 

pentru a vă pregăti copilul la ce să se aștepte.  

• Asigurați-vă că noul profesor al copilului dvs. știe să pronunțe corect numele 

copilului dvs. chiar din prima zi. 

• Învățați din timp orice cântece, poezii sau povești în limba maternă, astfel încât 

copilul să se familiarize cu predarea lor în limba engleză la școală (cereți lista de 

la școală) 

Cântați cântece și rime 

de creșă împreună în 

limba maternă. Puteți 

să le ascultați în limba 

engleză online aici 

https://www.bbc.co.uk

/teach/school-

radio/nursery-rhymes-

a-to-z-index/z4ddgwx 

  

 

Introduceți un 

mijloc de 

comunicare visuală. 

Practicați acasă, 

astfel încât copilul 

dvs. să se simtă 

încrezut să-l 

folosească la școală 

până când se va 

simți pregătit să 

vorbească. 

Unul gratuit poate fi 

descărcat aici 

https://www.twinkl.co.u

k/resource/t-c-254343-

lanyard-sized-pictorial-

communication-cards 

 

 

Mai mulți copii din lume cresc bilingvi decât 

monolingvi. A vorbi mai multe limbi este ceva care ar 

trebui sărbătorit, promovat și susținut. Bilingvizmul 

stimulează dezvoltarea creerului și îi ajută pe copii să 

învețe, deoarece se pot gândi la ideile lor în două (sau 

mai multe) limbi. Limba conectează familiile, îi 

permite copilului să simtă un sentiment de aparență și 

îl ajută să-și dezvolte o identitate culturală. 

Efectuați un tur 

virtual al noii școli a 

copilului dvs. Unele 

școli au un videoclip 

pe site-ul web și/sau 

fotografii ale 

profesorilor și 

claselor pe care le 

vor putea folosi. 

 

Este perfect normal ca 

copiii care nu vorbesc 

limba engleză să intre 

într-o fază tăcută atunci 

când merg pentru prima 

data la școală. În acest 

timp, ei vor asculta și 

vor absorbi limba, chiar 

dacă încă nu se simt  

sufficient de încrezuți să 

o vorbească. Continuați 

să vorbiți în limba 

maternă pentru a-I 

linști. 

 

Creați o carte 'Totul Despre Mine' folosind desene și 

fotografii ale copilului, membrilor de familie, animalelor 

de companie, jucăriilor preferate, jocuri și  cărți pentru a 

partaja cu noul profesor al copilului, pentu a-I cunoaște. 

Nu trebuie să scrieți sau să folosiți cuvinte în limba 

engleză decât dacă doriți.   

 

Un copil care își 

înțelege bine limba 

maternă, are 

probabilitatea de a 

învăța mai bine 

limba engleză. 

Învățarea și folosirea 

mai multor limbi pot 

îmbunătăți gândirea 

creativă, rezolvarea 

problemelor și 

exprimarea. 

         TOTUL 

      DESPRE 
      MINE 
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