Zaedni~koto
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zabavno!

Kako malite deca go u~at
angliskiot jazik kako drug jazik

Kako malite d
angliskiot jazieca go u~at
k kako drug jaz
ik
Усвојувањето на

јазикот е во детс
ката природа; ти
мотивирани несв
е се
есно да го усвоју
ваат и учат јази
разлика од адол
ко
т, за
есцентите и возр
асните. Децата
да го имитираат
се способни
изговорот и сами
те да ги откријат
правилата на ја
и сфатат
зикот. Ним не им
паѓа на ум дека
на англискиот ја
зборувањето
зик е тешко, осве
н ако тоа мислењ
наметнат возрас
е не им го
ните, кои највер
ојатно англиски
изучувале на по
от
јазик го
голема возраст
преку учебници
граматика.
базирани на

Prednosta na
raniot po~eto
k
•



Малите деца сé
уште ги корист
ат индивидуални
вродени стратеги
те и
и за учење на ма
јчиниот јазик и
сфаќаат дека ис
брзо
тите стратегии
може да ги иско
прозборат и англ
ри
стат за да
иски јазик.
Малите деца им
аат време да уч
ат преку игра. Ти
усвојуваат јазико
е го
т учествувајќи во
активности заед
возрасните. Прв
но со
о, тие ја сфаќаа
т смислата на ак
а потоа и значењ
ти
вноста,
ето на јазикот на
кој се разбираат
возрасните.
со

•

• М алите деца имаат повеќе

време да го вкло
на англискиот ја
пат учењето
зик во сопствен
ат
а
се
ко
јдневна
програма. Учили
шните програми
за таа возраст се
главно неформа
лни и мислите на
децата сé уште
се претрупани со
не
информации. Ти
е имаат малку ил
воопшто немаат
и
домашни задачи
, и не се под стре
мора да ги пост
с
дека
игнат поставенит
е стандарди.
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ик додека се

јаз
можност да усвојат втор
• Д ецата кои имаат
дени стратегии
вро
често ги користат истите

сé уште мали,
увањето
во текот на животот. Усвој
за учење на други јазици
олку
веќе јазици е полесно отк
на трет, четврти или на по
ански јазик.
усвојувањето на втор стр
ојуваат
ст малите деца кои го усв
Постои поголема веројатно
ите
го изучуваат како поголем
јазикот, наместо свесно да
обро
аат подобар изговор и под
деца и возрасните, да им
руваат
збо
ата. Кога децата кои
чувство за јазикот и култур
т
т до пубертет, тие стануваа
само еден јазик ќе стигна
т се
ико
јаз
жност за “впивање” на
самосвесни. Нивната мо
аат
а мора свесно да го изучув
намалува и тие сметаат дек
а
кој
на
ста
на граматика. Возра
преку програми базирани
ниво на
ена зависи од развојното
се случува ваквата пром
очекувања.
детето и од општествените

•
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kiot
Fazi vo usvojuvaweto na anglis
jazik
д читањето и пишувањето.
Говорот природно доаѓа прв, пре

• Тивок период

текот
јазик, постои т.н. тивок период во
Кога бебињата го учат мајчиниот
на
е да комуницираат преку изрази
на кој тие гледаат и слушаат и мож
деца
почнат да зборуваат. Кога малите
лицата или гестикулации пред да
се јави сличен ‘тивок период’, т.е.
го учат англискиот јазик, може да
ирањето постојат пред децата да
период во кој комуникацијата и разб
прозборат некој англиски збор.

ба да ги присилуваат децата да
Во овој период родителите не тре
уваат зборови. Дијалогот треба да
учествуваат во дијалог и да повтор
возрасните треба на детето да му
е едностран, односно говорот на
лагоден
а возрасните користат говор при
овозможи да го усвои јазикот. Ког
исти
т учењето, детето може да ги кор
на децата со цел да им го олесна
при учење на мајчиниот јазик.
стратегиите кои веќе ги користело

• Почетно продуцирање на говор

на
од зачестеноста на користењето
По извесно време, во зависност
ата)
ојчињата обично побрзо од момчињ
англискиот јазик, секое дете (дев
или
и зборови (‘cat’, ‘house’)
започнува да продуцира едноставн
my book’, ‘I can’t’, ‘That’s a car’,
кратки реченици (‘What’s that?’, ‘It’s
ето
лози или самоиницијативно. Дет
‘Time to go home’) во кратки дија
го изговорот без да сфати дека
нив ги меморира, точно имитирајќи
а фаза трае извесно време додека
изговара повеќе од еден збор. Ова
за
кот, користејќи ги готовите изрази
детето сé повеќе го усвојува јази
да
но
соб
ека не се почувствува спо
воспоставување на дијалог сé дод
создаде сопствени реченици.

• Надоградување на англискиот јазик

Децата постепено ги на
дополнуваат фразите.
На оние кои се
состојат од еден мемори
ран збор (‘a dog’, ‘a bro
wn dog’, ‘a brown
and black dog’) или на зап
аметениот јазичен изр
аз
(‘That’s my chair.’
‘Time to play.’) додаваат
зборови од својот вокаб
улар. Во зависност
од изложеноста на англи
скиот јазик и од квалит
етот од искуството,
децата постепено почн
уваат да создаваат цели
реченици.

Razbirawe

Луѓето обично разбира
ат многу повеќе, а многу
потешко се
искажуваат, така што не
треба да се потценува
способноста
за разбирање кај малите
деца. Тие се навикнати
да го разберат
мајчиниот јазик во повеќ
е контексти. Иако не мо
жат да разберат сé
што ќе слушнат на мајчи
ниот јазик, децата ја сф
аќа
ат суштината:
разбираат неколку клуч
ни зборови и го дешифр
ираат значењето
на останатото од контек
стот. Со поттикнување,
де
цата набрзо ќе ја
искористат вештината
за разбирање на ‘сушт
ин
ата’ за да го сфатат
значењето и на англиски
јазик.

Frustracii
По првичниот допир со
англискиот јазик, некои
деца (особено
машките) се фрустрир
аат од неможноста да ги
изразат
сопствените мисли на
англиски јазик. Други
па
к,
се фрустрираат
затоа што сакаат да збо
руваат со истата брзин
а со која го говорат
мајчиниот јазик. За да
се надмине фрустрација
та, честопати е
доволно на децата да им
понудите кратки ‘улоги
’ како на пример,
‘I can count to 12 in Englis
h’ или рецитирање на едн
оставни стихови
кои се состојат од вооб
ичаени фрази.

Gre[ki
На децата не треба да
им се обрнува вниман
ие кога ќе
погрешат, бидејќи се
која исправка може да
до
веде до
демотивација. Грешки
те може да се дел од
процесот на
сфаќање на граматичк
ите правила на англи
ск
иот јазик или
едноставно грешка во
изговорот. ‘I goed’ набр
зо станува
‘went’ доколку родите
лот одговори со ‘yes,
you
went’; доколку
детето вели ‘zee bus’
наједноставно е да му
се одговори со
изговарање на зборов
ите ‘the bus’.
Како и при учење на
мајчиниот јазик, доко
лку родителите
зборуваат правилно,
децата сопствениот го
вор ќе го
корегираат кога ќе им
дојде време.

Razliki vo polot

Мозокот на момчињата
поинаку се развива од
мозокот на
девојчињата и тоа вл
ијае врз начинот на ко
ј
мо
мч
ињата
го усвојуваат и корист
ат јазикот. Понекогаш
,
во
мешани
средини, овој факт се
занемарува и момчињ
ата
мн
огу често
се засенети од природ
но-надарените девојчи
ња
. Доколку
сакаме момчињата да
го достигнат својот по
те
нц
ијал, треба
да им овозможиме по
инакви јазични искуст
ва
и
нивните
резултати да не ги сп
оредуваме со оние од
девојчињата.
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e
Opkru`uvawa za u~ew
na jazikot

ик
усвојуваат англискиот јаз
Малите деца потешко го
им се прилагодени и ако
ако методите на учење не
т на учење, не користат
возрасните, при процесо
ники.
прилагодени јазични тех
чувствуваат сигурни и
Малите деца треба да се
гледна причина да го
да сфатат дека постои очи
.
користат англискиот јазик
поврзат со некоја
Активностите треба да се
,
невна позната активност
интересна и за нив секојд
тање сликовници на
како што е заедничкото чи
е на англиски јазик,
англиски јазик, рецитирањ
о.
‘англиска’ ужина и сличн
ни со објаснувања од
Активностите се проследе
и
она што се случува, како
страна на возрасните за
на
ден
исти јазик прилаго
со дијалози во кои се кор
децата.
со изучувањето на
Активностите поврзани
и и интересни, и се
англискиот јазик се забавн
тите што децата веќе ги
концентрирани на концеп
н јазик. На овој начин,
разбираат на својот мајчи
ви концепти и нов јазик,
децата не мора да учат но
аат англискиот за да
туку едноставно го изучув
то што веќе им е познато.
можат да зборуваат за неш
но со користење на
Изучувањето е проследе
е што тоа е можно,
специфични предмети, кад
разбирањето и го
бидејќи тие го помагаат
зголемуваат интересот.

•

•

•

•

•

^itawe

аат на мајчиниот јазик
Децата кои веќе знаат да чит
читаат и на англиски
воглавно сакаат да научат да
да ги декодираат зборовите
јазик. Тие веќе знаат како
разберат значењето
на мајчиниот јазик за да го
не им се помогне во
на текстот. Сепак, доколку
т текст, може да се случи
декодирањето на англискио
познатите техники и на
да ги пренесат веќе за нив
аат со акцент од мајчиниот
англиски и да почнат да чит
јазик.
е на англискиот јазик,
Пред да почнат со декодирањ
е гласови од абецедата.
децата треба да ги знаат 26т
а 26 букви и во просек
Бидејќи англискиот јазик им
јазик), со воведување на
44 гласови (во стандардниот
о е да се почека сé додека
останатите гласови подобр
еќе искуство во говорот и
децата не се здобијат со пов
читањето.
ки јазик оди полесно
Почетното читање на англис
знаат јазикот кој
доколку малите деца веќе го
. Многу деца сами
се обидуваат да го прочитаат
на англиски, ако
сфаќаат како треба да читаат
ле кратки стихови со
читале сликовници или уче
ојатно ја запаметиле
возрасните, бидејќи највер
она што го знаат наизуст
содржината. Читањето на
читањето, бидејќи на
е важен чекор при учење на
ите да сфатат како да
децата им дава можност сам
зборови. Кога децата ќе
ги декодираат едноставните
што може да ги прочитаат,
изградат фонд на зборови
но и се подготвени за
тие се чувствуваат самоувере
поструктуиран пристап.
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Poddr[ka
od

roditelite

Децата треб
а да го почу
вствуваат св
бидат охраб
ојот напред
рувани, потт
ок. Постоја
икнувани и
но треба да
бидејќи сека
пофалувани
ков успех н
за добрата и
о
си
м
отивација. Р
зведба,
идеална пози
одителите се
ција да ги м
наоѓаат во
отивираат и
процесот на
притоа да и
учење, дури
м помогнат
и кога сами
во
познавање
те
тие имаат са
на англиски
мо основно
от јазик и у
чат заедно со
Преку заедн
децата.
ичкото учењ
е, родители
англискиот
те не само ш
јазик и акти
то го воведу
вностите на
ваат
туку можат
св
оето дете во
да имаат и вл
семејниот ж
ијание врз ст
спрема учењ
ивот,
авовите на
ето на стран
своите деца
ските јазиц
општоприф
и
и другите к
атена тезата
ултури. Ден
дека систем
ес е
до осмата и
о
т
на вредност
ли деветтата
ите се восп
година од ж
оставува
ивотот.
За повеќе и
нформации
, посетете н
é на www.b
ritishcouncil.
org/parents
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