Co to są słowa BOOST i skąd pochodzą?
Słowa BOOST pomogą twojemu dziecku w mówieniu, słuchaniu a później w czytaniu i pisaniu. Słowa
te są raczej „dorosłymi” słowami ale wybieramy je z książek dla dzieci. Chcemy żeby twoje dziecko
nauczyło się słów takich jak olbrzymi i maleńki tak aby mogło ich używać tak samo jak słów duży i
mały.

W jaki sposób uczymy tych słów w szkole i w przedszkolu?
Zaczynamy od przeczytania dzieciom opowiadania, które im się podoba. Słowa, których chcemy je
nauczyć znajdują się w tym opowiadaniu. Uczymy twoje dziecko 4-5 słów każdego tygodnia.
Rozmawiamy o tym co te słowa znaczą, jak się je wypowiada i jak się ich używa na różnorodne
sposoby. Używamy tych słów wiele razy ponieważ w taki właśnie sposób dzieci uczą się ich. Od czasu
do czasu powtarzamy je ponieważ pomaga to twojemu dziecku zapamiętać te słowa. Starsze dzieci
próbują też czytać i pisać te słowa.

Kto uczy się słów BOOST?
Wszystkie dzieci w szkole, od przedszkola do siódmej klasy szkoły podstaBOOSTej(P7).

Dlaczego uczymy twoje dziecko słów BOOST?
Słowa BOOST pomagają twojemu dziecku lepiej wyrażać swoje zdanie i swoje myśli. Gdy będzie sie
uczyć czytać słowa BOOST pomogą mu/jej zrozumieć co czyta. Twoje dziecko może używać tych słów
pisząc aby jego/jej opowiadania były bardziej interesujące. Pragniemy, aby wszystkie dzieci osiągały
dobre wyniki w szkole, a uczenie się interesujących słów to jeden ze sposobów do osiągnięcia tego
celu.

Jak pomóc nam w domu
W domu możesz pomóc swojemu dziecku uczyć się słów BOOST. Oto kilka sposobów jak to robić!
□ Przyjrzyj się uważnie kartkom, które dajemy dzieciom do domu i spróbuj zapamiętać te słowa.
Niektórzy rodzice mówią, że dobrze jest przyczepić te kartkę na lodówkę. Jeśli w domu
używacie innego języka, zapisz znaczenie tych słów w swoim języku obok słów angielskich.
□ Spytaj dziecko co oznaczają te słowa, wyjaśnij jeśli nie wie.
□ Powiedz innym osobom w rodzinie jakie to są słowa aby oni również używali ich w rozmowie z
dzieckiem. Babcia, tata, ciocia, wujek i znajomi, oni wszyscy mogą pomóc!
□ Staraj się używać tych słów tak często jak tylko możesz gdy rozmawiasz lub bawisz się z
dzieckiem i gdy jesteście poza domem, na ulicy, w sklepie.
□ Czytaj swojemu dziecku opowiadania i zobacz może uda ci się znaleźć te słowa w innych
książkach.
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Jeśli w domu używacie innego języka
Proszę spytaj personel przedszkola jeśli nie rozumiesz któregoś ze słów lub jeśli masz jakieś pytania
dotyczące tych słów, które dajemy dziecku do domu
□ Możesz skorzystać ze słownika żeby sprawdzić znaczenie słowa.
□ Możesz wyjaśnić znaczenie słów w swoim ojczystym języku. Pomoże to również twojemu
dziecku gdy usłyszy to słowo po angielsku.
□ Spytaj nauczycielkę/nauczyciela w przedszkolu czy możesz zobaczyć opowiadanie, które jest
przerabiane w danym tygodniu i porozmawiać o nim z dzieckiem w ojczystym języku
□ Czytanie opowiadań i książek w języku ojczystym również pomoże w szkolnej edukacji twojego
dziecka.
□ Możesz kontynuować wzbogacanie słownictwa twojego dziecka w języku ojczystym
wprowadzając trudniejsze słowa i wyjaśniając ich znaczenie.

Dziękujemy za pomoc
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