Skolene stenger for en periode – hvordan kan jeg hjelpe barnet mitt
med å lære engelsk hjemme?
Lære på nettet
Du vil ikke at barnet ditt skal tilbringe hele dagen foran en bærbar pc, et nettbrett eller en
smarttelefon, men det er noen gode nettsider som kan hjelpe dem med å lære engelsk – så 30
minutter til en time med nettbasert læring er bra!









Learning Village – hvis barnet ditt har et
brukernavn, så kan de bruke et nettbrett til å
fortsette med Learning Village hjemme. Bare 30
minutter om dagen vil utgjøre en stor forskjell.
https://www.learningvillage.net/user/login
British Council Learn English Kids:
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ “Lytt
og Se” delen er veldig bra, spesielt historiene du
kan høre på, les og se.
British Council Learn English Teens:
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/ ‘Skills’, ‘Grammar’ og ‘Vocabulary’ delene er veldig
gode for litt eldre barn.
Cbeebies (spillene er gode!): https://www.bbc.co.uk/cbeebies/games
Bitesize: https://www.bbc.co.uk/bitesize Klikk deg inn på riktig aldersgruppe for å se
læringsressursene.

Lesing
Få barnet ditt til å lese litt hver dag. De kan lese på engelsk eller på morsmålet, hvis
de kan lese godt på morsmålet vil det hjelpe dem til å lære å lese på engelsk. Hvis
du ikke har mange bøker, få dem til å lese favorittboken høyt slik at de kan fokusere
på å lese med innlevelse og få det til å høres interessant ut.

Se på TV og film
Vi vil ikke at barna skal ha for mye skjermtid, men en time om dagen med kvalitets TV kan virkelig
hjelpe dem med språkkunskapen. Vi anbefaler:




CBeebies – de fleste programmene er gode for barn opp til
6 år.
CBBC – de fleste programmene er egnet for barn i alle aldre
(inkludert «større barn» over 18 år!)
Filmer – hvis barnet ditt kan lese på morsmålet, så kan de
se filmer med teksting (de fleste Disney filmer er godt
egnet for å utvikle språk). Hvis de ikke kan lese på
morsmålet, så kan de se favorittfilmen dubbet til
morsmålet for deretter å se den på engelsk.
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Lære nye ord på engelsk




Rundt om i huset – navngi så mange ting som mulig på engelsk og prøv å beskrive dem, f.
eks ‘a hard shiny colander’, ‘a soft fluffy blanket’. Prøv å finne navnet på ting som du
ikke vet hva heter.
Ut av vinduet – gjør det sammen ved å se ut. Hvis du har en hage, se
hvor mange ting du kan navngi og beskrive. Gå ut og vær aktiv om du
kan!

Lag lister med nye ord du lærer og øv på dem sammen. Det kan være
overraskende å se hvor mange hverdagsting du ikke vet navnet på, selv
om engelsken din er god!

Spill minnespill
Spill ‘I went to the shops and bought a …’ Tenk på noe du kan kjøpe, f. eks et
eple. Barnet gjentar da det du sa og legger til noe:





Forelder (eller bror/søster): I went to the shops and bought a banana.
Barn: I went to the shops and bought a banana and an apple.
Forelder (eller bror/søster): I went to the shops and bought a banana, an
apple and a carrot.
Barn: I went to the shops and bought a banana, an apple, a carrot and a tin
of beans.

Se om du kan holde det gående!

Skriving – noen ideer
Selv bare noen minutter med skriving hver dag vil hjelpe barnet ditt til å
huske hvordan det skriver engelsk. Hvis barnet ditt kan skrive på
morsmålet, så kanskje de vil gjøre det først for så å oversette det til
engelsk.
De kan:




Skrive dagbok – inkluder enkle ting som hva slags vær det er, hva de har spist og hva de har sett
på TV etc.
Beskriv bilder – se gjennom aviser, bøker og blader for å finne
interessante bilder som de kan skrive om.
Skriv historier basert på favoritt bøker og filmer

Hvis barnet ditt kan veldig lite engelsk, så kan de tegne og fortelle om dem
på morsmålet før de prøver å skrive.

English as an Additional Language Team

