Tipy na pomoc vášmu dieťaťu, aby malo radosť z angličtiny a naučilo
sa viac:
•
•
•
•
•
•
•

Uveďte anglické frázy do každodenného života, napr. používajte pozdravy
Have a nice day (Pekný deň prajem), Good morning (Dobré ráno), Good night (Dobrú noc) atď.
Používajte doma s dieťaťom Tiger Time Student´s Resource centre – sú tam pesničky z Tiger
Time, ktoré môžete doma spievať, príbehy a hry, ktoré sa môžete hrať.
Precvičujte angličtinu s vašim dieťaťom neformálnym spôsobom, napr. pomenovávaním potravín
v supermarkete alebo pospevovaním si anglických pesničiek v aute.
Založte si doma kútik angličtiny s anglickými knihami, CD s hudbou a obrázkami poukazujúcimi
na kultúru v anglicky hovoriacich krajinách.
Pre rôzne oslavy s dieťaťom vyrobte doma kartičky v angličtine, napr. narodeninové pozdravy.
Keď sa dieťa učí písať a čítať, požadujte od neho označiť samolepkami Post-its predmety v
domácnosti.
Sústreďte sa na to, čo vášmu dieťaťu ide v angličtine dobre – chváľte ho slovami That´s great/
Well done! (Výborne/ Dobre) vždy, keď sa naučí nové anglické slovo alebo pesničku.

Tipy na pomoc vášmu dieťaťu používať internet bezpečne
•
•
•
•
•
•
•
•

Vždy, keď je to možné, robte vášmu dieťaťu spoločnosť, keď surfuje na
internete.
Označte obľúbené webové stránky vášho dieťaťa, aby ich mohlo ľahko nájsť.
Zaveďte jasné pravidlá a časy, kedy vaše dieťa môže a kedy nemôže
používať internet.
Požiadajte vášho internetového poskytovateľa, aby vám nainštaloval do
počítača zariadenie rodičovskej kontroly a konfiguráciu na odfiltrovanie
nechcených webových stránok.
Povzbudzujte vaše dieťa k tomu, aby s vami otvorene hovorilo o používaní internet a oblasti ich
záujmu na internete.
Uistite sa, že vaše dieťa nedá na internet žiadne osobné údaje ako je meno, adresa a pod.
Vysvetlite im, že vždy sa musia spýtať vás, kým niekomu dajú také informácie.
Požadujte od vášho dieťaťa, aby svoje heslo (password) nezdieľalo s nikým.
Zabezpečte, aby si vaše dieťa pri práci na počítači nenamáhalo oči ani chrbticu.

