Polish

Talk To Your Baby – quick tips

Talk to your baby in your
own language
The best way to help your child learn to talk is
to talk to him as much as possible in your own
language - it doesn’t have to be English. That
way, your child will learn to talk confidently,
and will be ready to learn English when he
starts at nursery or school.
• Talk to your baby in your own language about
what you’re doing together – when you’re
bathing or feeding your baby, or changing her
nappy.
• Have fun with rhymes, poems and songs in your
own language.
• Tell your child stories in your language.
Encourage him to join in with the storytelling.
• Try to find books written in your language for
your child, or try making your own.
• Encourage your child to play with children who
speak the same language as she does.
• Talk to your child about what he did at playgroup
or nursery in your language. If he uses English
words repeat what he has said using your
language. But do not correct him or make him use
your language.
• Help your child feel proud of your language. If
she speaks more than one language, teach her the
names of the languages.
• Don’t laugh or tease your child
because of his accent or if he
makes mistakes.

Rozmawiaj z dzieckiem – parę porad

Rozmawiaj z dzieckiem w
swoim języku
Najlepszą metodą uczenia dziecka mowy jest
rozmawianie we własnym języku, nie musi to
być język angielski. W ten sposób dziecko
nauczy się mówić z pewnością i będzie gotowe
na naukę angielskiego gdy zacznie przedszkole
lub szkołę.
• Mów do dziecka w swoim języku o tym co razem
robicie - podczas kąpieli czy karmienia, lub gdy
zmieniasz pieluszkę.
• Powtarzaj rymowanki, wierszyki i piosenki w
swoim języku.
• Opowiadaj historyjki w swoim języku. Zachęcaj
do wspólnego opowiadania.
• Wyszukaj książeczki dla dziecka w swoim
języku, a w razie potrzeby sporządź własną
książeczkę.
• Zachęcaj aby dziecko bawiło się z innymi
dziećmi, które mówią w tym samym języku.
• Rozmawiaj z dzieckiem o tym co robiło w
przedszkolu czy szkole w swoim języku. Jeżeli
odpowiada po angielsku, powtarzej jego słowa
w swoim języku, jednak nie poprawiaj go lub
zmuszaj do mówienia w twoim języku.
•
Pomóż dziecku aby czuło się
dumne ze swojego języka. Jeżeli
używa więcej niż jeden język naucz
je jak się te języki nazywają.
• Nie śmiej się ani nie żartuj z akcentu
dziecka, lub gdy robi błędy.
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