
Do Rodziców dzieci klas I-III

Rady dla rodziców. 
W jaki sposób pomóc dziecku?

Rodzice często uważają, że jeżeli nie znają języka obcego, którego ich dziecko zaczyna się uczyć, 
nie są w stanie mu pomóc w nauce.
Jednak nic bardziej błędnego.

Dla dziecka nie jest ważne, aby rodzic odgrywał rolę nauczyciela. W kwestiach językowych 
dziecko samo dla siebie jest ekspertem.

Rodzicu-bądź towarzyszem swojego dziecka. Ono potrzebuje Twojej obecności. Twoja obecność 
wpływa pozytywnie na jego samopoczucie, na kształtowanie jego samooceny i motywacji oraz 
utwierdza je w przekonaniu, że nauka jest ważna.

Dzieci muszą czuć, że robią postępy. Potrzebują zachęty i pochwał, gdy zrobią coś dobrze, 
ponieważ każdy sukces motywuje je do dalszej pracy.  Rodzice mają idealne wprost warunki, żeby 
motywować swoje dzieci i pomagać im w nauce. Stałe pozytywne wsparcie oraz zachęty ze strony 
mamy i taty, a także innych członków rodziny, są dla dziecka bardzo ważne.

Rodzicu- nie zapominaj o takich zwrotach jak: „dobrze, świetnie,  podoba mi się jak sobie radzisz”.
Te zwroty sprawią dziecku radość  z nauki języka obcego, a im większa radość z nauki języka, tym 
lepsze efekty w jego przyswajaniu.
Praca na lekcji przygotowuje dziecko do samodzielności oraz radzenia sobie z zadaniami. Na lekcji 
dziecko poznaje nowe słowa i zwroty, pamięta melodie piosenki, zna bohaterów historyjek.

Rodzicu-bądź uważnym słuchaczem i pozwól czasem dziecku przejąć role nauczyciela.
Dziecko chętnie Ci powie, w jakie zabawy bawiło się na lekcji, jakie nowe słówka zapamiętało, 
zaśpiewa piosenkę.

Rodzicu-stwórz przyjazne okoliczności, żeby Twoja dziecko mogło się wykazać umiejętnościami 
językowymi. Zrób w domu wystawę prac dziecka.

Techniki pracy z dzieckiem

1. Słuchaj z dzieckiem nagrań z podręcznika
2. Poproś dziecko o pokazanie, czego uczyło się w danym dniu na lekcji
3. Posłuchaj, jak dziecko śpiewa piosenkę
4. Odtwarzaj z dzieckiem piosenki w wersji śpiewanej i karaoke. Zachęcaj swoje dziecko do 
śpiewania.
5. Pomagaj dziecku w zbieraniu materiałów potrzebnych na kolejną lekcję.
6. Powtarzaj razem z dzieckiem poznane słówka, wykorzystując  okienkowy słowniczek obrazkowy
z tyłu książki.
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