Zasoby edukacyjne online i zajęcia do nauki w domu dla dzieci dwu- lub wielojęzycznych

Jak pomagać dziecku w nauce gdy szkoły są zamknięte?
Zalecamy, aby regularnie sprawdzać strony internetowe szkół, do których uczęszczają twoje
dzieci. Każda placówka ma swój sposób, w jaki będzie się kontaktować z rodzicami/
opiekunami – może być to przez umieszczanie informacji na swojej stronie internetowej, przez
korzystanie z platform edukacyjnych typu Purple Mash, SPAG, Study Ladder, czy też przez
bezpośredni kontakt emailowy z uczniem (to ostatnie jest częściej stosowane w przypadku
uczniów szkół średnich).

Pomysły i zajęcia
Poniżej znajdziesz kilka wskazówek i pomysłów, w jaki sposób ty jako rodzic/opiekun możesz
pomóc swoim dzieciom w nauce i rozwijaniu ich rozumienia, słownictwa oraz umiejętności
czytania i pisania:


Wspólne czytanie jest wspaniałym sposobem na zachęcenie dziecka do nauki. Jest to
też doskonała okazja do rozwijania umiejętności konwersacyjnych, reagowania na
humor z książki a także pogłębiania więzi uczuciowych. Do czytania mogą być włączeni
wszyscy domownicy. W zależnosci od wieku dziecka, można je zachęcać do czytania
na głos, samodzielnie albo do słuchania bajek i opowiadań. Rozmawiajcie o treści
opowiadania i o obrazkach, zadawajcie pytania, przewidujcie co nastąpi dalej lub też
streszczajcie co do tej pory przeczytaliście. Zaleca się czytać różne rodzaje tekstów:
tradycyjne bajki (np. Jaś i Magiczna Fasola, Czerwony Kapurek, Trzy Małe Świnki,
Złotowłosa i Trzy Niedźwiadki), artykuły z gazet, poezję, komiksy itd.



Dla młodszych dzieci, szukajcie przedmiotów w domu lub na zewnątrz, które
zaczynają się na różne głoski (i stwórzcie ich listę).



Zachęcajcie starsze dzieci to szukania informacji na tematy, które ich interesują.
Zacznijcie od pytań, na które chcą znaleźć odpowiedzi. Może będą chętni to tworzenia
plakatów informacyjnych, które mogą zawierać rysunki, obrazki, znalezione informacje
oraz własne obserwacje.



Wspólne gotowanie i pieczenie – można przeczytać instrukcje, oszacować wagę
składników, i mierzyć składniki czy też stworzyć własne instrukcje/przepisy.



Praca w ogrodzie lub spacery (jeśli istnieje możliwość), szukanie śladów wiosny, np.
pąków drzew, kwiatów, insektów, ptaków, motyli; obserwacja zmian w pogodzie i
odczytywanie temperatury z termometru.



Uprawianie kwiatów i warzyw (z dostępnych nasion) w ogrodzie lub w doniczkach
balkonowych albo też w doniczkach domowych (jeśli przestrzeń jest ograniczona).
Zachęcajcie dzieci do opiekowania się tymi roślinami. Mogą też notować jak one rosną
dołączając zdjęcia, rysunki lub wymiary.



Projekty techniczne typu budowa domku dla insektów czy karmnika dla ptaków.



Wspólne zabawy – klocki Lego, gry planszowe itp.



Kolorowanie, malowanie czy też wycinanki.



Zabawy tematyczne, w których odgrywamy różne role - dom, sklep, szkoła, lotnisko,
lekarz, weterynaria, itp. Młodsze dzieci mogą odgrywać role z własnych bajek
wykorzystując zabawki jako postaci (używając pudełka kartonowego jako teatru). Starsze
dzieci mogą pisać własne scenariusze.



Pisanie pamiętnika, listów, własnej bajki lub też faktów na wybrane przez dziecko tematy.



Zabawy w szukanie kształtów dookoła domu i opisywanie ich wlaściwości oraz
materiałów, z których zostały wykonane.

Jeśli uważasz, że twój poziom języka angielskiego nie jest wystarczający, aby pomóc dziecku w
powyższych pracach po angielsku, prosimy się o to nie martwić. Praca z dziećmi i pogłębianie
wiedzy w języku ojczystym jest równie ważna np. w dziedzinach takich jak czytanie, opowiadanie
bajek, przyroda, historia czy matematyka. Pozwól dzieciom rozwijać własne zainteresowania i
streszczać co przeczytali lub dowiedzieli się z książek lub edukacyjnych stron internetowych w
języku ojczystym. Aby ćwiczyć porozumiewanie się w języku angielskim, można zaangażować do
tego innych członków rodziny lub przyjaciół, którzy dobrze operują w tym języku - mogą
porozumiewać się po angielsku z dziećmi przez internet. Zachęć dzieci do tego aby próbowały
pisać w języku angielskim, spędzały trochę czasu na oglądaniu ciekawych programów
telewizyjnych po angielsku czy wyszukiwały ciekawe informacje z internetu w języku angielskim.

Zasoby edukacyjne on-line do nauki w domu
Oto pomocne strony internetowe, na których można znaleźć książki, zajęcia i gry edukacyjne dla
dzieci:




https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-online-educationresources/coronavirus-covid-19-list-of-online-education-resources-for-home-education
-bardzo użyteczna strona internetowa z linkami do różnych platform edukacyjnych od
poziomu przedszkolnego do szkoły średniej
https://www.telford.gov.uk/info/20407/digital_library/667/ebooks_and_eaudio_catalo
gue - darmowa biblioteka elektroniczna,na którą trzeba się zarejestrować przez internet



https://www.bbc.co.uk/bitesize - strona internetowa z darmowymi codziennymi
lekcjami dla dzieci



https://ealjournal.org/2020/03/20/resources-for-eal-learners-during-schoolclosures/?fueid=50259&qid=12191 – lista interaktywnych stron internetowych, książek,
aplikacji, arkuszy z zadaniami, filmów z YouTube oraz ogólne zasoby do ćwiczenia czytania
i pisania.



https://flashacademy.com/free-eal-home-learning-support/ - darmowe zasoby do nauki
w domu dla dzieci uczących się języka angielskiego.



https://literacytrust.org.uk/family-zone/ - Family Zone – pełna darmowych zajęć i
interesujących pomysłów na wypełnienie czasu dziecku w domu.



https://home.oxfordowl.co.uk/books/free-ebooks/ - to biblioteka elektroniczna z
darmowymi książkami dla dzieci



https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ - gry i zabawy dla dzieci uczących się języka
angielskiego



https://whiterosemaths.com/homelearning - zajęcia z matematyki dostosowane do
grupy wiekowej



https://vod.tvp.pl – platforma z polską szkołą dla dzieci

W tym okresie ważne jest aby utrzymywać kontakt wirtualny z rodziną i przyjaciółmi, ale
pamiętajmy, aby dzieci nie spędzały większości swojego czasu przed ekranem laptopa, tableta
czy telefonu. Nadużywanie tego może mieć negatywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne
oraz może źle wpłynąć na ich sen. Zaleca się urozmaicanie zajęć: ćwiczenia, czytanie książki czy
też zdobywanie nowych umiejętności. Dodatkowo, warto pamiętać o potrzebie aktywności
fizycznej dla dobrego samopoczucia, typu - spacer, zabawy piłką, gimnastyka czy skakanie na
trampolinie lub skakance. Zajęcia powinny być dostosowane do wieku i możliwosci dziecka.
Najważniejsze jest, aby nie wywierać na siebie zbyt dużej presji, aby stworzyć pozytywną
atmosferę, w której dziecko będzie się dobrze bawić i jednocześnie uczyć.
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