Rola rodzicow w procesie nauczania języka
angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej.
Niejednokrotnie rodzice zastanawiają się jak pomóc w nauce swoim dzieciom,
zwłaszcza tym najmłodszym. Sytuacja staję się jeszcze bardziej skomplikowana, kiedy chodzi
o naukę języków obcych, w tym języka angielskiego. Proces nauki języka angielskiego jest
dłutowały i wymaga wiele wysiłku zarówno ze strony nauczyciela, jak i ze strony ucznia.
Rodzice, którzy znają język angielski mają trochę uproszczoną sytuację ale nawet ci, którzy
nie znają języka angielskiego, mogą pomóc swoim dzieciom w jego szybszym przyswajaniu.
Jeśli rodzice nie znają angielskiego należy zachęcać dzieci, aby występowały w roli eksperta/
nauczyciela i uczyły rodziców nowych słówek i zwrotów. Poniższe wskazówki i rady
sprawią, że proces nauki języka angielskiego będzie szybszy i bardziej efektywny.
Najważniejszą rzeczą dla dzieci jest wsparcie i motywacja ze strony rodziców, a także
ich zainteresowanie. Dzieci powinny mieć przeświadczenie, że to co robią jest ważne i
potrzebne. Dzięki temu ich motywacja do nauki wzrasta wykładniczo. Wystarczą proste
pytania: Czego nauczyłeś się dziś na języku angielskim? Jakie jest twoje ulubione słówko z
dzisiejszej lekcji? Ważne jest również, aby rodzice wspierali dziecko w odrabianiu prac
domowych i asystowali w tym procesie, a nie wyręczali dzieci. Rodzice powinni także
zachęcać dzieci do powtarzania nowych słówek i słuchania nagrań z lekcji.
W nauce języka obcego istotnym elementem jest również systematyczność. Warto tak
zorganizować dzieciom czas, aby przynajmniej trzy razy w tygodniu znalazły czas na
powtórzenie struktur językowych i słówek z lekcji. W myśl zasady: lepiej częściej, a krócej.
Na przykład należy powtarzać codzienne przez 10-15 minut, zamiast raz w tygodniu przez
godzinę. Systematycznie powtarzany materiał zostanie lepiej zapamiętany i przyswojony
przez uczniów. Powtarzanie, nie musi być nudnym i żmudnym procesem, rodzice powinni
zadbać, aby był to czas spędzony na zabawie. Poniżej zaprezentowano cztery gry językowe,
które sprawią, że nauka będzie łatwiejsza.
a)
Zabawa w detektywa
Wymyślamy słówka z danego rozdziału (np. Animals), a dziecko musi odgadnąć co to
jest za słówko zadając proste pytania.
Is is yellow? No it isn’t.
Is it brown? Yes it is.
Is it a lion? Yes it is.
b)
Kolorowanka
Drukujemy czarno-biały obrazek, można wykorzystać także zwykłą kolorowankę.
Następnie podajemy nazwę konkretnego elementu z obrazka po angielsku i kolor.
Dziecko powinno rozpoznać, którą część mamy na myśli, i pokolorować ją.
c)
Jumping frog (skacząca żabka)
Rozkładamy na dywanie kartki z cyframi. Dziecko staje na danej cyfrze (np. 3), a
rodzic wydaje komendę po angielsku (np. three plus two). Zadaniem dziecka jest
przeskoczenie na kartkę z numerem 5.

d)
Simon says (Szymon mówi)
W tej zabawie, rodzic pełni rolę Simona, czyli osoby wydającej polecenia. Następnie
wypowiada komendy poprzedzone słowami "Simon says..." (np. Simon says stand up,
Simon says turn around, Simon says touch your feet etc). Uczestnicy zabawy
wykonują komendę tylko jeżeli jest ona poprzedzona słowami "Simon says... . W
przeciwnym wypadku uczestnicy zabawy nie mogą ruszyć się z miejsca.
Dodatkowo, warto zachęcać dzieci do oglądania ulubionych bajek w wersji
anglojęzycznej. Dzięki rozwojowi technologii większość bajek, w oryginalnej wersji
językowej, dostępna jest w Internecie (np. Peppa Pig, Spongebob, Scooby Doo, Smurfs,
Mickey Mouse). Warto również zadbać, by dzieci słuchały anglojęzycznych piosenek. Należy
pamiętać, że nauka dla dziecka powinna być przyjemnością a nie przymusem. Ponadto,
Internet jest kopalnią wiedzy i ma pozytywny wpływ na rozwój językowy, pod warunkiem, że
rodzice dopilnują aby ich dzieci spędzały czas na „wartościowych” stronach. Poniżej podano
kilka stron internetowych, gdzie najmłodsi mogą uczyć się angielskiego:
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/
http://www.eslgamesplus.com/
http://anglomaniacy.pl/
http://klasoteka.pl/category/dla-dzieci/
Podsumowując, istnieje wiele możliwości wspierania dziecka w procesie nauczania
języka angielskiego. Wszystkie jednak wymagają wsparcia ze strony rodziców i
systematycznej pracy w domu. Najlepiej wypracować sobie własny system, gdyż każde
dziecko wymaga indywidualnego podejścia. Można wymyślać własne gry i zabawy, a w razie
problemów lub wątpliwości należy konsultować się z nauczycielem języka angielskiego. W
pracy z dzieckiem warto zastosować się do oświeceniowej zasady „uczyć bawiąc” i sprawić,
żeby edukacja była ekscytująca.
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