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Keep in touch with the school
Bądź w stałym kontakcie ze szkołą.
Your child's teacher is a great source of help and
advice – not just if your child is having problems.
They will be able to suggest other ways in which you
can help your child with their schoolwork.
Nauczyciel Twojego dziecka zawsze służy pomocą i
radą w każdej sytuacji, nie tylko w przypadku gdy
dziecko ma kłopoty z nauką. Nauczyciele będą w
stanie zasugerować różne sposoby jakimi możecie
pomóc swojemu dziecku z danym zadaniem szkolnym.
The school will have a website which will give useful
information and tell you about what your child will
learn throughout the year.
Szkoła posiada stronę
internetową, która będzie
zawierała przydatne
informacje na temat tego
czego dziecko będzie się
uczyło w przeciągu roku
szkolnego.
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Practical Tips for Parents
Praktyczne porady dla rodziców
How you can help your child
to be motivated and learn:
Jak można pomóc dziecku
żeby było zmotywowane i się
uczyło:
Show your child that you are
interested
Pokaż dziecku że jesteś nim
zainteresowana
Ask them about their timetable and talk about what
they have learned that day. If you are not familiar
with a subject, get them to teach you.
Zapytaj swoje dziecko o plan jego zajeć oraz
rozmawiaj z nim czego nauczyło się tego dnia w
szkole. Jesli nie wiesz nic na dany temat, poproś
swoje dziecko, aby Cię nauczyło.
Ethnic Minority and
Gypsy, Roma and Traveller
Achievement Service
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Give your child a quiet place
to do homework in the
evening
Upewnij się, że Twoje dziecko
ma cichy kącik do odrabiania
pracy domowej.
Help with homework but
don't do it for them!
Pomagaj dziecku w odrabianiu
pracy domowej ale nie wykonuj jej za niego.
Make sure that your child has a pencil case with
pens, pencils, rubbers etc so that they can do their
homework.
Aby dziecko mogło odrabiać pracę domową w domu
upewnij się, że ma piórnik z długopisami, ołówkami,
gumkami itp.
Make the most of television
Wykorzystaj telewizję w edukacji swojego dziecka
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Choose programmes that are related to what your
child is studying. Ask your child's opinion about what
they have watched.
Wybieraj programy edukacyjne powiązane z tym o
czym dziecko się w danej chwili uczy.
Rozmawiajcie/dyskutujcie o tym co dziecko w łaśnie
obejrzało, pytaj swoje dziecko o jego opinie.

Free time
Czas wolny
In the holidays and at weekends, take days out that
are relevant to school work. Plan family visits to
places of historical interest such as castles,
museums or even the beach.
Podczas wakacji, weekendow,
zabieraj dziecko w interesujące
miejsca związane z tym o czym
się w danej chwili uczy. Zaplanuj
wycieczki całej rodziny do
ciekawych historycznych miejsc
takich jak zamki, muzea lub
nawet na plażę.

