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Poradnik dla Rodzica 

Jak pomóc dziecku w nauce języka angielskiego? 

 

Rodzicielskie wsparcie 

 

Dla dzieci aprobata rodziców jest bardzo ważna. Potrzebują czuć, że dobrze sobie 

radzą z językiem angielskim i że robią postępy. Zainteresowanie rodziców, zachęty i 

pochwały ze strony mamy i taty pomagają zmotywować dziecko do dalszej nauki i zbudować 

u niego pewność siebie. Należy chwalić dziecko za każdy nawet najmniejszy sukces 

„Dobrze”, „Podoba mi się”, „ Świetnie” itp. Dziecko nie będzie traktować tej nauki jako 

przykrego obowiązku, ale jako zabawę i wspólne spędzenie czasu z rodzicem. Najlepiej 

byłoby gdyby wprowadzić do codziennego rozkładu dnia tzw. ”Chwilkę z angielskim”, która 

może trwać od kilku do kilkunastu minut. Jest to czas, który jest w całości poświęcony 

dziecku i dlatego można osiągnąć imponujące efekty. Rodzic nie musi znać języka 

angielskiego, wystarczy, że będzie towarzyszył swojemu dziecku i zachęcał je. 

Na początku można zrobić tzw. rozgrzewkę i poprosić dziecko o przedstawienie 

wierszyka lub rymowanki, piosenki, które dziecko poznało na zajęciach. Można również 

powtarzać razem z dzieckiem, które wtedy odgrywa rolę nauczyciela. 

Następnym krokiem będzie powtórzenie słówek i wyrażeń, których dziecko nauczyło 

się do tej pory. Można to zrobić przez używanie obrazków lub przedmiotów, które znajdują 

się w naszym otoczeniu: uczymy się o ubraniach, o owocach, pomieszczeniach itp. Przy 

każdym temacie należałoby wymagać od dziecka powtarzania prostych wyrażeń z nim 

związanych. Mówimy o owocach „lubię banany – I like bananas”, „nie lubię cytryn – I don’t 

like lemons”, uczymy się ubrań – wkładam dżinsy „I’m putting on my jeans”, ściągam buty 

„I’m taking off my shoes”. Dobrze jest przekształcić te ćwiczenia w zabawę, bawiąc się w 

sklep, w szkołę, w przyjęcie, w piknik (wykorzystując ulubione maskotki, zabawki dziecka). 

Nie należy się obawiać, że nie znając języka obcego możemy zaszkodzić dziecku np. źle 

wymawiając wyrazy. Dzieci mają niezwykła umiejętność modyfikowania swej angielskiej 

wymowy w zależności od tego z kim rozmawiają. Nawyk poprawnej wymowy zostanie 

utrwalony podczas zajęć w szkole.  

Podstawą nauki języka obcego jest powtarzanie, powtarzanie i powtarzanie nawet 

tych samych słówek, tych samych prostych wyrażeń codziennie. Jest to gwarancją 

zauważalnych postępów. 

Zachęcamy do wspólnej pracy z dołączoną do podręcznika płytką CDRom, jest to 

dobry sposób na powtórzenie i utrwalenie materiału z lekcji, a równocześnie na ciekawe 

spędzenie czasu z dzieckiem. 

Rodziców znających język angielski zapraszamy na stronę internetową 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/parents/helping-your-child, gdzie znajdziecie 

Państwo dalsze wskazówki – Jak pomagać dziecku w nauce języka angielskiego? 
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