Drodzy Rodzice uczniów klasy I

Wasze dziecko rozpoczęło w tym roku naukę języka angielskiego z podręcznikiem Super Sparks 1.
Podstawowym celem nauczania dzieci w klasach I-III jest osłuchanie z językiem
obcym, a także motywowanie do dalszej, systematycznej nauki w starszych klasach. W ramach integracji z nauczaniem początkowym kurs realizuje cele określone w podstawie programowej dla I etapu edukacyjnego.
W trakcie lekcji języka angielskiego dzieci nauczą się (oczywiście w bardzo
ograniczonym zakresie) liczyć po angielsku, nazywać podstawowe kolory, zabawki,
przybory szkolne, części ciała, jedzenie, zwierzęta i dni świąteczne.
Zachęcam do zaangażowania w naukę dziecka w domu – pomogą mu Państwo
w ten sposób w pierwszych krokach stawianych w szkole.
Co mogą Państwo robić, niezależnie od poziomu swojej znajomości języka?
Warto systematycznie przeglądać wspólnie z dzieckiem podręcznik, zeszyt ćwiczeń i zeszyt, prosić o zaśpiewanie piosenki czy wyrecytowanie wierszyka poznanego na lekcji. Można również zajrzeć do słowniczka obrazkowego i poprosić
o wyjaśnienie nowych słówek. Pod koniec każdego rozdziału można zapytać dziecko, które ćwiczenia najbardziej mu się podobały i dlaczego. Warto także wspólnie
szukać wokół siebie angielskich słów, wyszukiwać materiały potrzebne do prac
domowych czy prac projektowych.
Do podręcznika Super Sparks 1 dołączona jest płyta, zawierająca animowane
historyjki, a także nagrania piosenek, wierszyków i materiału audio do ćwiczeń na
słuchanie z zeszytu ćwiczeń. Zachęcam do wspólnego słuchania i utrwalania materiału z podręcznika w domu.
Z myślą o dzieciach uczących się z kursu Super Sparks powstała strona internetowa Sparks Fun Zone

(www.elt.oup.com/student/newsparksfunzone).

Warto odwiedzać ją regularnie wraz z dzieckiem. Umieszczone tam animowane historyjki, gry, piosenki i słowniczek obrazkowy do każdego rozdziału pozwolą
dziecku w atrakcyjny sposób powtórzyć poznane na lekcjach słownictwo i struktury.
Więcej sugestii i pomysłów na wspólną zabawę z angielskim w domu znajdą
Państwo na stronie internetowej wydawnictwa Oxford przeznaczonej dla rodziców:

www.oup.com/elt/oxfordparents.
Państwa pomoc i udział w nauce w domu są bardzo ważne – zainteresowanie ze
strony rodziców motywuje dziecko do pracy i wysiłku. Potrzebuje też ono częstych powtórek, zanim opanuje pamięciowo dany zasób słów czy wyrażeń – dzieci
w tym wieku łatwo uczą się nowych rzeczy i równie łatwo je zapominają!
Zachęcam Państwa do systematycznego kontaktu, podczas którego będę przekazywać Państwu informacje o postępach w nauce dziecka oraz zachowaniu.
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