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1. Utrzymuj znajomość
swojego języka ojczystego
lub języka odziedziczonego.
Badania pokazują, że osoby
uczące się języka angielskiego
mające solidne podstawy
swojego języka ojczystego,
przyswajają angielski szybciej i
z większą łatwością.
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2. Nie miej wątpliwości –
bycie dwujęzycznym to atut.
Osoby dwujęzyczne łatwo
podejmują decyzje, mają silnie
rozwinięte umiejętności
myślenia i zarabiają więcej niż
osoby, które znają tylko jeden
język.
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3. Zaangażuj się w życie
szkoły twojego dziecka.
Dołącz do organizacji dla
rodziców, zaangażuj się w
wolontariat, bierz udział w
szkolnych wydarzeniach.
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4. Rozwijaj swoją własną
znajomość angielskiego.
Skorzystaj z zajęć nauczania
języka angielskiego jako
drugiego języka, prowadzonych
w ramach twojego lokalnego
programu edukacji dorosłych.
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Wskazówki dla rodziców, pomagających dzieciom w nauce angielskiego

Bądź kluczem do sukcesu twojego dziecka w nauce angielskiego!
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