Jak wspierać dziecko w nauce języka obcego ?
Rodzice, niezależnie od tego czy znają język obcy, czy też nie, powinni być
świadomi tego, jakie możliwości nauki ma ich dziecko, czego może nauczyć się
w danym czasie oraz jakimi metodami będzie uczone i dlaczego. Dzieci bardzo
szybko zapamiętują nowy materiał, ale również bardzo szybko go zapominają.
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powtarzane w domu, aby zostały lepiej zapamiętane. Tymczasem dzieci, które
w większości nie mają jeszcze wypracowanych sposobów efektywnego uczenia
się, najczęściej nie są w stanie zrobić tego same. Bardzo często też zapominają
o odrobieniu zadania domowego z języka obcego. Dopilnowanie, by dziecko
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pomoce na zajęcia, to podstawowe zadania dla rodziców. Równoległa
nauka języka obcego w szkole i w domu pomoże szybciej oswoić się z językiem;
jego melodią, akcentem, brzmieniem. W środowisku rodzinnym, gdzie dziecko
czuje się bezpiecznie, może być bardziej otwarte i chętne do nauki. Poza tym
będzie miało okazję przekonać się, że język obcy nie jest tylko przedmiotem
szkolnym, ale bywa bardzo przydatny w życiu codziennym. W młodszym wieku
szkolnym rodzice są nadal dużym autorytetem dla dziecka. Więź z nimi stanowi
o poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji, daje wiarę we własne umiejętności i w
możliwość osiągnięcia sukcesów w szkole. Dla rodziców współuczestnictwo w
edukacji dziecka to nauka współodpowiedzialności, ale też źródło radości i
satysfakcji, u podstaw których leży sukces dziecka. Rozsądne wsparcie rodziców
w

pracy nad językiem obcym zachęci dziecko do nauki, pomoże pokonać

ewentualne problemy. Wspólne powtarzanie materiału omawianego na lekcjach
wzmocni także więź pomiędzy dzieckiem i rodzicami. Rodzice, co zdarza się
często, oczekują szybkich i efektownych postępów nauce języka obcego swojej
pociechy. Jest to podejście nierealistyczne. Dziecko, nawet to najbardziej
utalentowane, nie jest w stanie budować złożonych, a nawet prostych
wypowiedzi w języku obcym, jeśli jego edukacja językowa trwa krótko. Warto
zwrócić uwagę, że każdy człowiek potrzebuje kilku lat na opanowanie języka
ojczystego. Dzieci mówią płynnie językiem ojczystym, posługując się zdaniami,

nie wcześniej niż w wieku 2 - 3 lat. Tymczasem rodzice oczekują by kilkanaście
lekcji języka obcego pozwoliło dziecku na swobodne posługiwanie się językiem
obcym.
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równocześnie może zniechęcić dzieci. Praca z dzieckiem w domu, rozmowy z
nauczycielem języka obcego, pomogą rodzicom poznać i zrozumieć sposób, w
jaki małe dzieci uczą się języka obcego, a w konsekwencji cieszyć się z każdego
osiągnięcia i wspierać wysiłki swego dziecka na kolejnych etapach nauki.
Wiara w sukces
Wiara rodziców w sukces dziecka, przy jednocześnie pozytywnych relacjach w
rodzinie działa bardzo motywująco i aktywizująco także w odniesieniu do
edukacji językowej. Istotne jest jednak, by sukcesu dziecka nie utożsamiać z
najwyższymi ocenami szkolnymi, a z rzeczywistymi postępami jakie czyni
dziecko. Ważne jest jak radzi sobie dziecko z opanowaniem słówek, piosenek,
wierszyków, struktur w stosunku do swoich możliwości. Nie należy więc
oczekiwać pięknej melodyki choćby prostego wierszyka w języku obcym, jeśli
dziecko ma problem z poprawnym komunikowaniem się w języku ojczystym.
Ale warto pochwalić dziecko, jeśli wierszyk zapamiętało na tyle, by samodzielnie
go powtórzyć. To jest jego sukces.
Nigdy nie mów nigdy
Rodzice, którzy nie znają języków obcych lub znają je słabo, mają niestety
zwyczaj mówić: „Ja nie mogę pomóc mojemu dziecku. Ja się tego języka nie
uczyłem.”, albo „Musisz sam dać sobie radę. Ja tego nie umiem”. Takie
komunikaty mogą osłabiać motywację i jednocześnie poczucie bezpieczeństwa
dziecka, szczególnie jeśli napotyka na trudności w nauce. Oto bowiem rodzic
daje dziecku sygnał: ”Na mnie liczyć nie możesz” lub „Rodzice się nie uczyli i
jakoś radzą sobie. To ja (dziecko) też nie muszę”. Dlatego nigdy nie mów
dziecku „nigdy”. Lepiej powiedz: „Dasz sobie radę, pomogę ci”.

Jak uczyć przez zabawę? Wybrane techniki pracy domowej.
1. Słowniczek obrazkowy
Dobrym pomysłem na systematyczną i efektywną pracę dziecka w młodszym
wieku szkolnym jest samodzielnie wykonany słowniczek obrazkowy. Może to
robić w specjalnym zeszycie lub na kartkach z bloku wpinanych do teczki.
Rodzice, korzystając ze swojej znajomości języka lub wykorzystując podręcznik
podpisują obrazki. Dzieci, które potrafią pisać mogą podjąć próbę
odwzorowania. Zgromadzenie materiału słownikowego w formie graficznej, a
następnie wzbogacanie go o tekst pozwoli na śledzenie osiągnięć dziecka,
rozwijanie jego kompetencji językowych, systematyczną pracę.
2. Mówiąca ściana
Proste słówka, których uczy się dziecko można zilustrować (to rola dziecka) i
zapisać na małych karteczkach (to zadanie rodzica lub dziecka, albo wspólne) i
umieścić je w widocznym dla dziecka miejscu /np. na ścianie w jego pokoju, na
lodówce/. W ten sposób maluch „oswaja się” z językiem pisanym. Kiedy zacznie
samodzielnie czytać, będzie mu łatwiej identyfikować tekst.
3. Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato
Rozwój językowy dziecka nie będzie możliwy bez edukacji czytelniczej. Dotyczy
to zarówno języka ojczystego, jak i języka obcego. W księgarniach jest
mnóstwo interesujących pozycji dostosowanych do wieku i poziomu
językowego. Wspólne 10-15 minut codziennego czytania, na przykład przed
snem, wzbogaci język dziecka, będzie okazją do pozytywnych przeżyć, pozwoli
na kształtowanie pozytywnych relacji między rodzicem a dzieckiem.
4. Posłuchajmy razem
A jeśli rodzice nie znają języka obcego? Wtedy warto wspólnie z dzieckiem
posłuchać bajki, piosenki, czy przynajmniej odsłuchać ostatniej podręcznikowej
lekcji z płyty. Po wysłuchaniu lub odczytaniu tekstu warto porozmawiać z

dzieckiem, zachęcić do zapamiętania nowego słówka, tytułu książeczki lub
fragmentu piosenki.
Jak skutecznie wspierać rozwój językowy dziecka?
- Motywuj dziecko do nauki, zachęcaj je do pokonywania kolejnych trudności,
pokazuj dobre strony edukacji językowej.
- Chwal dziecko, nie krytykuj.
- Zadbaj, by dziecko miało właściwy podręcznik do nauki języka.
- Wzbogacaj domową biblioteczkę i pomoce edukacyjne o materiały do nauki
języka obcego /książeczki, czasopisma, kasety, płyty, gry komputerowe, gry
planszowe/.
- Baw się razem z dzieckiem w naukę języka.
- Rozmawiaj z dzieckiem. Sprawdzaj jego postępy w nauce.
- Rozmawiaj z nauczycielem o umiejętnościach językowych swojego dziecka.
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