PŘÍRUČKA PRO RODIČE – ke kroužku Angličtina hrou

Velmi často se u rodičů setkáváme s tím, že jejich dítě navštěvující angličtinu nechce doma
nic anglicky říct. Většina z nich pak na otázku “Co jste dnes dělali v angličtině?” odpoví buď
NIC anebo v lepším případě sdělí, že si JEN malovali, zpívali anebo hráli nějaké hry. Rodiče
pak na základě těchto poznatků snadno dospějí k názoru, že se dítě za vynaložené peníze
mnoho nenaučilo.
Naší snahou je, aby si dítě vůbec neuvědomilo, že se učí. To, že si děti v hodinách malují, hrají
hry, zpívají, apod. neznamená, že by se neučily. Učí se nová slovíčka, větná spojení, učí se
naslouchat a rozumět, reagovat na otázky lektora a vyslovovat. Při zábavných aktivitách se
slovíčka v paměti zafixují mnohem lépe. Přesvědčit děti, že nejde o učení, ale jenom o hru,
vyžaduje velkou vynalézavost a je základem našeho úspěchu.

Chtěli byste přesně vědět, co se v dané lekci probíralo?
Na našich webových stránkách www.face-2-face.cz v podsekci Jazyková škola najdete iPortál.
Do 24 hodin od konce výuky si můžete zkontrolovat, co děti v dané lekci dělaly, jaké dostaly
domácí úkoly a probrané učivo s nimi procvičit. V ceně kurzovného tedy máte nejen samotné
lekce, ale i návod, jak s dětmi procvičovat probrané učivo doma. Jen s pečlivou domácí
přípravou je výuka efektivní a výsledky znatelné!

Proč zařazujeme výuku s rodilým mluvčím?
Pravidelný kontakt s rodilým mluvčím má obrovský a velmi pozitivní vliv na pozdější jazykové
vzdělávání. Pokud jsou děti od raného věku v kontaktu s rodilým mluvčím, nezískají ostych,
který je tak typický pro dospělé. Většina dospělých, kteří ovládají základy jazyka, zpanikaří,
když na ně promluví rodilý mluvčí. Přichází „blok“, při kterém nejsou schopni vytvořit
jednoduchou frázi bez chyb. Tento „blok“ pramení právě z absence kontaktu s rodilým
mluvčím v dětském věku.

Mějte docházku svých dětí pod kontrolou!
Rodiče často neví, že se jejich dítě nezúčastnilo hodiny. U nás se to nestává! V sekci iPortál si
můžete zkontrolovat přítomnost Vašeho dítěte v kurzu a sami tak mít jeho docházku pod
kontrolou.

Jaké výsledky můžete očekávat?
U malých dětí se snažíme především o rozšíření pasivní slovní zásoby. To znamená, že děti
postupem času rozumějí lektorovi, i když zatím neumí správně gramaticky formulovat
odpovědi. Děti, které pravidelně docházejí do našich kurzů, běžně reagují v angličtině na
výukové aktivity, hry a režimové činnosti. Je pro ně přirozené, že existuje i jiný jazyk než jejich
rodný. Chtějí mu porozumět a naučit se ho ovládat.
U větších dětí se snažíme zábavnou formou dohnat promeškané základy, upevnit základní
gramatické jevy a veškeré učivo procvičit netradičním způsobem. Jak rychle se nám to
podaří, záleží z velké části i na Vás a domácí přípravě.
Neočekávejte prosím, že děti budou schopny plynně komunikovat již po ročním kurzu
angličtiny. Takové schopnosti děti rozhodně nemají. Je nutné si uvědomit, že při intenzitě
výuky 1x týdně stráví dítě za celý školní rok v anglicky mluvícím prostředí zhruba 30 hodin
celkem, tedy necelé DVA dny za rok!

