Koulut menevät kiinni toistaiseksi – miten voin auttaa lastani
oppimaan englantia kotona?
Verkko-oppiminen
Et ehkä halua, että lapsesi on koko päivän tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella, mutta on
olemassa joitakin hyviä verkkosivuja, jotka auttavat lastasi oppimaan englantia – 30 minuuttia tai
tunti verkko-opiskelua on hyvä asia!









Learning Village – jos lapsellasi on käyttäjätunnus,
hän voi jatkaa Learning Village:n käyttämistä
kotona tabletilla. Jo 30 minuuttia päivässä on
hyödyksi.
https://www.learningvillage.net/user/login
British Council Learn English Kids:
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ ‘Listen
and watch’ (kuuntele ja katso) -osio on todella hyvä
– erityisesti tarinat, joita voit kuunnella, lukea tai
katsoa.
British Council Learn English Teens: https://learnenglishteens.britishcouncil.org/ ‘Skills’ (taidot),
‘Grammar’ (kielioppi) ja ‘Vocabulary’ (sanasto) -osiot ovat todella hyviä hieman vanhemmille
lapsille.
Cbeebies (pelit ovat hyviä!): https://www.bbc.co.uk/cbeebies/games
Bitesize: https://www.bbc.co.uk/bitesize Klikkaa oikea ikäryhmä nähdäksesi oppimismateriaalit.

Lukeminen
Kannusta lastasi lukemaan vähän joka päivä. Hän voi lukea englanniksi tai omalla
äidinkielellään. Jos lapsi osaa lukea hyvin omalla äidinkielellään, auttaa se myös
englannin lukemisen oppimisessa. Jos sinulla ei ole paljon kirjoja, kannusta lasta
lukemaan hänen lempikirjaansa ääneen keskittyen ilmaisemaan tekstiä eri
äänenpainoilla ja tehden siitä näin mielenkiintoisempaa kuunnella.

TV:n ja elokuvien katselu
Emme halua, että lapset viettävät liikaa aikaa ruudun ääressä, mutta noin tunti päivässä hyvien ja
opettavaisten TV-ohjelmien parissa auttaa heitä kielitaidon kehittymisessä. Me suosittelemme:




CBeebies – useimmat ohjelmat ovat hyviä alle 6-vuotiaille
CBBC – useimmat ohjelmat ovat hyviä kaiken ikäisille
lapsille (myös yli 18-vuotiaille)
Elokuvat – jos lapsesi osaa lukea omalla äidinkielellään, hän
voi katsoa tekstitettyjä elokuvia (useimmat Disney elokuvat
ovat hyviä kielenkehityksen kannalta). Jos lapsi ei osaa vielä
lukea, hän voi katsoa lempielokuvansa ensin dubattuna
omalla äidinkielellään ja sen jälkeen uudelleen englanniksi.
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Uusien englanninkielisten sanojen oppiminen




Kotona – nimeä englanniksi niin monta esinettä kuin pystyt ja yritä kuvailla niitä,
esimerkiksi hard shiny colander, a soft fluffy blanket. Ota selville niiden esineiden nimet,
joita et vielä tiedä.
Ikkunan ulkopuolella – tee sama katsoen ulos. Jos teillä on puutarha,
katso kuinka monta asiaa pystyt nimeämään ja kuvailemaan. Mene
ulos toimimaan, jos mahdollista!

Pidä lista uusista sanoista, joita opit ja harjoitelkaa niitä yhdessä. Voi olla
yllättävää, miten monien arkisten esineiden nimeä et tiedä, vaikka
englannin kielen taitosi olisivat hyvät!

Muistipelien pelaaminen
Pelaa ‘I went to the shops and bought a …’ (‘Menin kauppaan ja ostin …’) Mieti
jotain, mitä voisit ostaa esimerkiksi an apple (omena). Lapsesi toistaa, mitä
sanoit ja keksii jonkun toisen asian:





Vanhempi (tai sisko/veli): I went to the shops and bought a banana.
Lapsi: I went to the shops and bought a banana and an apple.
Vanhempi (tai sisko/veli): I went to the shops and bought a banana, an
apple and a carrot.
Lapsi: I went to the shops and bought a banana, an apple, a carrot and a tin of beans.

Kokeilkaa, kuinka pitkälle pääsette!

Kirjoittaminen – ideoita
Jopa muutama minuutti kirjoittamista päivittäin auttaa lastasi muistamaan,
miten englanniksi kirjoitetaan. Jos lapsesi osaa kirjoittaa äidinkielellään,
hän voi ensin kirjoittaa omalla kielellään ja sen jälkeen kääntää englanniksi.
Hän voi:




Pitää päiväkirjaa – kirjoita siihen yksinkertaisia asioita, kuten millainen
sää on, mitä hän söi, mitä hän katsoi TV:stä jne.
Kuvailla kuvia – etsi sanomalehdistä, kirjoista ja aikakauslehdistä
mielenkiintoisia kuvia, joista voi kirjoittaa
Kirjoittaa tarinoita lempikirjoista ja elokuvista

Jos lapsesi osaa vasta vähän englantia, hän voi piirtää kuvia ja kertoa niistä
ensin omalla äidinkielellään ennen kirjoittamista.
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