Pomagaj codziennie swojemu dziecku w nauce
języka poprzez bycie razem, zabawę, czytanie i
rozmowy

Czytaj swojemu dziecku codziennie. Mów o tym co jest na
obrazkach i o tym co go interesuje.
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-- Bawcie się zabawkowym serwisem do kawy. Np.:
nakrywajcie do stołu lub bawcie ze przychodzą goście
na kawkę lub idziecie na piknik do lasu- serwujcie sobie
nawzajem kawę.
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-- Koc na piknik. Użyjcie koca na piknik jako obrusu, kiedy
bawicie się serwisem do kawy. Użyjcie go tez do
zabawy w piknik w lesie.
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-- Gra mała burz mózgu. Gra jest rodzajem lotteri
obrazkowej, gdzie trenuje się rożnego rodzaju słowa
dnia codziennego dotyczące jedzenia i madpakki/
śniadaniówki. Ta gra uczy twoje dziecko koncentracji
oraz czekania na swoja kolej/zmianę. Mów o tym co
widzicie na obrazku, o tym co Twoje dziecko lubi jeść.
Opowiedz mu także co Ty lubisz jeść.
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-- Piosenki+ wiersze+ rymy. Śpiewaj i baw się piosenkami
tematycznymi. Kiedy śpiewa się razem to łatwiej uczy
się nowych słów.
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-- Codzienne zajęcia. Angażuj swoje dziecko w pomaganie
ci w nakrywanie do stołu i robieniu jedzenia. Rozmawiaj z
nim o tym co robicie. Używaj zróżnicowanego
słownictwa. Np.: kubek, filiżanka, szklanka.
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