Nauka poprzez zabawę
Małe dzieci uczą się poznając świat sensorycznie. Im mniejsze dziecko, tym ważniejsze jest angażowanie jego zmysłów.
Dlatego też największą uwagę powinniśmy skupić na rozwijaniu przez dziecko umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
Zabawy, gry, wierszyki, piosenki, malowanki czy układanie
puzzli to sprawdzone sposoby na efektywne nauczanie. Ćwiczenie czytania i pisania stanowić powinno kolejny etap.
Razem z dzieckiem warto poznawać korzyści ze znajomości
języka. W domu sprawdzać jego wiedzę w formie zabawy
czy wspólnie odbywać podróże, w czasie których dziecko
będzie mogło wykorzystywać swoje umiejętności. Nie należy też nigdy zapominać, by każdego dnia chwalić i doceniać wysiłki dziecka.

Dziecko w procesie nabywania
wiedzy potrzebuje informacji
zwrotnej – mówią o tym wszystkie
cenione koncepcje psychologii
rozwojowej. U najmłodszych dzieci
uczenie się przebiega mimowolnie,
jako skutek uboczny podejmowania
różnych działań. Bardzo ważne, by
proces uczenia języka angielskiego
łączyć z przyjemnymi doznaniami
takimi jak zabawa. Cenny jest
też niewielki element rywalizacji.
Testy Cambridge English: Young
Learners niosą właśnie takie
wartości.

Egzaminy Cambridge English: Young Learners wspierają
dziecko w pierwszych krokach w nauce języka angielskiego.
W zabawny i motywujący sposób zapoznają dziecko z używanym na co dzień mówionym i pisanym językiem angielskim. Egzaminy dla najmłodszych zostały podzielone na trzy
poziomy:

Zacznij już dziś
Razem z nauczycielem Twojego dziecka, wybierz najlepszy
egzamin Cambridge English. Odwiedź naszą stronę internetową, gdzie znajdziesz więcej informacji o tym jak zorganizować egzamin w szkole, gdzie uczy się Twoje dziecko.

CambridgeEnglish.org/pl/rodzice
Chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami:

22 425 98 42
northerneurope@CambridgeEnglish.org

facebook.com/CambridgeEnglish

youtube.com/CambridgeEnglishTV

dr Aleksandra Piotrowska,
psycholog dziecięcy

Cambridge English Language Assessment jest częścią Uniwersytetu
Cambridge, która odpowiada za tworzenie międzynarodowych egzaminów
z języka angielskiego. Każdego roku ponad 5 mln osób w 130 krajach
przystępuje do egzaminów Cambridge English. Certyfikaty Camrbidge
English uznawane są przez przeszło 20 000 organizacji: pracodawców,
uczelni, instytucji rządowych (w tym 600 w Polsce).

Sprawdź z dzieckiem,
ile potrafi

Angielski dla najmłodszych

Certyfikaty dla dzieci

Nauka języka angielskiego rozpoczyna się coraz częściej już
w wieku przedszkolnym, dlatego powinna polegać głównie
na zabawie. Dzieci bawiąc się i wykonując ciekawe zadania,
jednocześnie uczą się. Podpatrywanie swojej pociechy, która
krok po kroku, nabywa pewności siebie w posługiwaniu się
nowym językiem, jest niezwykłym doświadczeniem dla każdego rodzica.

Certyfikaty Cambridge English: Starters, Movers oraz Flyers
zostały przygotowane z myślą o dzieciach uczących się
języka angielskiego. Każdy z testów sprawdza konkretną,
przyswojoną przez dziecko wiedzę oraz umiejętność zastosowania języka w praktyce (np. w czasie zabawy).

Lubię uczyć się języka angielskiego,
bo czasami można coś pokolorować
czy porysować. Gramy też w gry po
angielsku. Ostatnio na lekcji piekliśmy nawet ciastka z panią!
Michał, lat 7

Certyfikat Cambridge English
potwierdził, że Kuba jest na odpowiednim poziomie. Egzamin jest
ciekawym przeżyciem nie tylko dla
dziecka, ale i dla rodziców. Doskonale motywuje i mobilizuje dziecko
do dalszej nauki. Poza tym certyfikat
to świetna pamiątka.
Joanna Brzostek, mama Kuby lat 10

Uzyskanie certyfikatu Cambridge English: Young Learners
nie tylko potwierdza poziom zaawansowania dziecka, ale też
motywuje je do dalszej nauki. Dzięki egzaminom Cambridge
English rodzice i nauczyciele otrzymują obiektywne informacje o postępach dziecka w nauce. Dziecko potwierdza swoje
umiejętności językowe, a rodzice mogą być dumni z tego, ile
ich dziecko potrafi.

Myślę, że każdy powinien znać
angielski. Lubię się go uczyć, bo na
lekcjach gramy w różne gry, mamy
dobrych nauczycieli i jest fajny system. Gdy zdałem egzamin to rodzice
byli bardzo zadowoleni, a ja czułem,
że mój czas nie poszedł na marne
i coś zdobyłem.
Franciszek, lat 13

Dowiedz się więcej na:
CambridgeEnglish.org/pl/rodzice

Certyfikat Cambridge English to dowód zdobytych umiejętności, a także potwierdzenie jakości nauczania w szkole czy
na dodatkowych zajęciach językowych. Kolejne zdobyte przez
dziecko certyfikaty wpływają na rozwijanie sprawności
komunikacyjnych w języku angielskim.

Proces przygotowania do egzaminu
nakreśla konkretny cel, a otrzymanie certyfikatu przynosi dziecku
ogromną satysfakcję i stanowi nagrodę za trud nauki. Polecam egzaminy Cambridge English wszystkim
tym rodzicom, którym zależy na anglojęzycznej edukacji swoich dzieci.
Jacek Jaśkowski, tata Michała lat 7

Korzyści z egzaminu
testują bawiąc
motywują dzieci do nauki
pokazują postępy w nauce
sprawdzają mówienie, rozumienie ze słuchu,
czytanie i pisanie
zadania dostosowane do wieku i poziomu dzieka
każde dziecko otrzymuje certyfikat z opisem
swoich umiejętności
tworzone przez specjalistów
z Cambridge English

są fajnie przygotowane pod kątem
" Egzaminy
dzieci, mają atrakcyjną, kolorową formę.
Są przeprowadzane w przyjaznej atmosferze,
a dzieci bardzo lubią to, że zdają je razem.
Magda Pysz-Nowakowska, nauczycielka
w Niepublicznej Szkole ,,Nasza Szkoła” w Warszawie

zdobytym certyfikatom dzieci są usa" Dzięki
tysfakcjonowane, że osiągnęły sukces. Ważne
jest to także dla rodziców i nauczycieli, którzy
dokładnie mogą poznać poziom zaawansowania dziecka.
Monika Bayer-Berry,
nauczycielka w British Council w Warszawie

