Școlile se vor închide pt ceva timp - cum pot să-mi ajut copilul să
învețe engleza acasă?
Învata online
Nu doriți ca copilul dvs. să-și petreacă toată ziua pe un laptop, tabletă sau un telefon inteligent, dar
există câteva web site-uri bune care îl vor ajuta să învețe engleza – de la 30 de minute până la 1 oră
se poate învăța online !









Learning Village – dacă copilul dvs. are un log-in,
poate utiliza o tabletă pentru a continua să
folosească Learning Village acasă. Doar 30 de
minute pe zi vor face o mare diferență.
https://www.learningvillage.net/user/login
British Council Learn English Kids:
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/
Secțiunea „Listen and watch” este foarte bună, în
special poveștile pe care le poți asculta, citi și
urmări.
British Council Learn English Teens: https://learnenglishteens.britishcouncil.org/ Secțiunile
„Skills”, „Grammar” și „Vocabulary” sunt foarte bune pentru copiii mai mari.
Cbeebies (jocurile sunt bune!): https://www.bbc.co.uk/cbeebies/games
Bitesize: https://www.bbc.co.uk/bitesize Doar faceți clic pe grupa potrivită pentru a vedea
resursele de învățare.

Citind
Ajuta-ți copilul să citească un pic în fiecare zi. Ei pot citi în engleză sau în limba
maternă deoarece, dacă pot citi bine în limba maternă, acest lucru îi va ajuta să
învețe să inteleaga ce citesc în engleză. Dacă nu aveți multe cărți, cereți-le să
citească cartea lor preferată cu voce tare, astfel încât să se poată concentra pe
citirea cu expresie și să o facă să pară interesantă.

Vizionarea de filme la TV
Nu dorim ca copiii să aibă prea mult timp de ecran, dar o oră sau mai mult pe zi de vizionare a unui
program de calitate poate ajuta cu adevărat abilitățile lor lingvistice. Iti recomandam:




CBeebies – majoritatea programelor sunt bune pentru copii
până la vârsta de 6 ani
CBBC – majoritatea programelor sunt bune pentru copiii de
toate vârstele (inclusiv „copiii mari” cu vârsta peste 18 ani!)
Filme - dacă copilul tău poate citi în limba materna, ar
putea viziona filme cu subtitrare (majoritatea filmelor
Disney sunt bune pentru dezvoltarea limbajului). Dacă nu
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pot citi în limba maternă, ar putea viziona un film preferat dublat în limba maternă și apoi să-l
vizioneze din nou în engleză.

Învățarea de cuvinte noi în engleză




În jurul casei - numiți cât mai multe obiecte în engleză și apoi încercați să le descrieți,
e.g. a hard shiny colander, a soft fluffy blanket. Încercați să aflați numele oricăror
obiecte pe care nu le cunoașteți.
Pe fereastră - faceți același lucru privind exterior. Dacă aveți o
grădină, vedeți câte lucruri puteți numi și descrie. Ieși afară și fă
exercitii dacă poți, fii activ !

Păstrați listele de cuvinte noi pe care le învățați și exersați-le împreună.
Poate fi surprinzător câte obiecte de zi cu zi nu o sa știi cum se numesc,
chiar dacă engleza ta este bună!

Joacă jocuri de memorie
Exemplu de joc: „Am mers la magazin și am cumpărat un…” Gândește-te la ceva
ce poți cumpăra, de ex. un mar. Copilul tău repetă apoi ceea ce ai spus și
adaugă altceva:





Părinte (sau frate / soră): I went to the shops and bought a banana.
Copii: I went to the shops and bought a banana and an apple.
Părinte (sau frate / soră): I went to the shops and bought a banana, an
apple and a carrot.
Copii: I went to the shops and bought a banana, an apple, a carrot and a tin
of beans.

Vezi dacă poți continua!

Scris - câteva idei
Câteva minute de scris în fiecare zi vă vor ajuta copilul să-și amintească
cum să scrie în engleză. Dacă copilul dvs. poate scrie în limba maternă, si
doreste să facă asta mai întâi dupa poate să traducă în engleză.
Ei ar putea sa:


Țina un jurnal - includeți lucruri simple : cum a fost vremea, ce au avut
de mâncare, ce au urmărit la televizor etc.
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Descrieți imagini - căutați prin ziare, cărți și reviste pentru a găsi imagini
interesante despre care să scrieți
Scrieți povești pe baza cărților și filmelor preferate

Dacă copilul dvs. nu stie engleză, ar putea să deseneze imagini și să
vorbească despre ele în limba maternă înainte de a încerca să scrie.
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