Primary Infants
Cum să vă ajutați copilul acasă cu studiul limbii engleze
Pentru a vă sprijini fiul/fiica să facă progresul dorit este important ca pe lângă efectuarea temelor, să
lucreze și acasă și să-i încurajați să exerseze și să utilizeze cât mai mult limba engleză. Studiile arată că
implicarea părinților are un impact pozitiv semnificativ asupra rezultatelor copiilor. Aveți în continuare
câteva sugestii și idei:


Vorbiți cu copiii despre lecțiile lor, despre ce le-a plăcut la ele si ce au învățat. Puteți să vă jucați
de-a ‘lecția de engleză’, în care copilul dumneavoastră este profesorul de limba engleză și
dumneavoastră sunteți cursantul și copilul vă învață cântece și cuvinte în engleză. Dacă nu
doresc să vorbească despre ce au făcut la cursuri, puteți să le propuneți un joc în care
dumneavoastră încercați să ghiciți ce au făcut la curs (un cântec, jocuri, colorat, exerciții de
scriere, etc).



Încurajați-i să vizioneze desene și filme pentru copii în engleză fără subtitrare sau cu subtitrare în
engleză.



Citiți-le cărți în engleză. Dacă încă nu a învățat să citească, le puteți arăta cuvintele în timp ce le
citiți povestea. Dacă fiul/fiica dumneavoastră a început să învețe să citească, citiți împreună.
Cititul îi ajută să-și îmbogățească vocabularul și le îmbunătățește acuratețea gramaticală.
Biblioteca noastră vă oferă o gamă variată de cărți de povești și texte simplificate potrivite pentru
cursanții de toate nivelurile. Pentru îndrumare, adresați-vă personalului din bibliotecă.



Alternativ, puteți utiliza site-uri cu povești unde copiii le pot urmări, citi și asculta. Sunt din ce în
ce mai mulți autori, profesori și părinți care postează pe youtube.com videoclipuri în care citesc
povești în engleză, acestea pot fi o resursă utilă atunci când nu aveți acces la cartea de povești
în original.



Dacă vă place să desenați, pictați sau să faceți alte activități creative cu copilul dumneavoastră,
oricând faceți ceva nou încurajați-vă copilul să vă spună ce este în engleză. În funcție de ce au
învățat până acum, cereți-le să spună dacă este mare sau mic, ce culoare este, ce caracteristici
are etc.



Jucați diverse jocuri cu copilul dumneavoastră folosind imagini din reviste. Puteți scrie etichete
pentru imagini și apoi să le asociați cu imaginile corespunzătoare, să ghiciți împreună ce sunt și
cum se numesc în limba engleză sau puteți să le descrieți imaginile și ei să ghicească ce sunt.



Alcătuiți un monstru din cuvinte cu copilul dumneavoastră. Desenați un monstru cu o gură mare
pe un carton. Decupați-l și lipiți o pungă de plastic în spatele gurii. Hrăniți în fiecare zi monstrul cu
un cuvânt sau o propoziție în engleză.



10 minute de engleză: dacă vorbiți engleză, alegeți un moment în fiecare zi/săptămână în care
toată lumea vorbește acasă doar în limba engleză pentru 10 minute.



De asemenea, puteți să luați o data pe săptămână ceaiul de la ora 5 când vorbiți în limba
engleză sau le citiți o poveste în limba engleză. Dacă fiul/fiica dumneavoastră nu dorește să
vorbească în limba engleză, încercați să le citiți sau să cântați diverse cântece în engleză.
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Copiii învață eficient prin jocuri, povești și cântece. Utilizați site-urile și aplicațiile British Council
cu copiii dumneavoastră:
 LearnEnglish Kids: Puteți găsi multe activități distractive de învațare ce pot fi făcute
online de către copii, precum și fișe suplimentare ce pot fi descărcate și printate:
www.britishcouncil.org/learnenglishkids
 Parents section: Există și o secțiune pentru părinți cu multe sfaturi și sugestii:
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/parents
 British Council apps: Puteți descărca aplicații British Council și LearnEnglish Kids:
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/apps

Există, de asemenea, multe alte site-uri ce pot ajuta copiii să-și îmbogățească cunoștințele de limba
engleză. Cu toate acestea, vă rugăm să luați la cunoștință că British Council nu este responsabil de
conținutul altor site-uri.


http://www.funenglishgames.com/



http://www.anglomaniacy.pl/



http://supersimplelearning.com/resource-center/



http://www.starfall.com/



http://www.turtlediary.com/



http://www.primarygames.com/



http://www.funbrainjr.com/



http://www.learninggamesforkids.com/



http://www.abcya.com/

În cele din urmă, când lucrați cu copilul dumneavoastră , încercați să nu vă îngrijorați în legătură cu
nivelul dumneavoastră de limba engleză și să aveți așteptări realiste de la copilul dumneavoastră.
Amintiți-vă să-i sprijiniți mereu, să-i încurajați și, desigur, să vă distrați împreună!
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