Rola czytania w nauce języka angielskiego

Obecnie mamy wiele możliwości aby poznawać języki obce, których znajomość
staje się częścią naszego życia i pomaga nam w komunikacji z innymi ludźmi.
Jest wiele szkół i kursów, które proponują skuteczną naukę języka angielskiego.
Możemy rozwijać nasze umiejętności językowe wykorzystując programy
telewizyjne, czy radiowe, jak również poprzez rozmowę z ludźmi różnych
narodowości i kultur. Jednak niewiele osób zastanawia fakt, że w efektywnej
nauce języka pomaga także systematyczne czytanie. Rola czytania w rozwoju
języka pisanego i mówionego jest nie do przecenienia. Pozwala nam przyswoić
słownictwo poprzez całe wyrażenia i zdania ujęte w odpowiedniej formie
gramatycznej. Większość z nas jest wzrokowcami, więc to co zobaczymy
zapamiętujemy o wiele skuteczniej niż to, co tylko usłyszymy. Dlatego podczas
prowadzonych przeze mnie zajęć staram się już w klasach młodszych ćwiczyć
umiejętność czytania

połączoną ze słuchaniem krótkiego tekstu pisanego.

Uczniowie w ten sposób mają możliwość lepszego zapamiętywania całych
konstrukcji zdaniowych i zwrotów oraz nauki prawidłowej pisowni angielskiej
od najmłodszych lat. Dzięki temu rozwój ich umiejętności językowych będzie
zrównoważony w przyszłości. Ponadto czytając na głos kształtujemy
umiejętność prawidłowej wymowy, płynności i akcentowania w języku
angielskim, co powinno być rozwijane już od najmłodszych lat. Wiele dobrego
w nauce języków obcych może przynieść kontakt z literaturą obcojęzyczną.
Znane utwory literackie w oryginale, pobudzają wyobraźnię czytelników
rozwijając znacznie ich umiejętności językowe i motywację do dalszej nauki
języka obcego. Stanowią przy tym okazję do wzięcia udziału w doskonałej
przygodzie z bohaterami przygód opisywanymi na kartach choćby krótkich
streszczeń znanych pozycji książkowych, jak to się dzieje w przypadku
literatury dziecięcej. W większych

księgarniach są obecnie do nabycia

książeczki w języku angielskim ze znanymi i mniej znanymi utworami literatury
światowej. Zawartość tekstowa jest dostosowana do wieku

i poziomu

językowego czytelnika, niekiedy zawierając dodatkowo płytę CD, co umożliwia
czytanie i słuchanie tekstu pisanego jednocześnie. Ponadto książki dla
najmłodszych są często bogato ilustrowane, co zwiększa ich atrakcyjność
i ułatwia przekaz zawartych w nich treści.
Dbając o wszechstronny rozwój i doskonalenie umiejętności językowych
naszych uczniów proponujemy korzystanie z biblioteczki językowej z literaturą
anglojęzyczną w naszej szkole. Zawarte w niej pozycje książkowe są doskonałą
ofertą czytelniczą dla uczniów w różnym wieku i o różnym zasobie słownictwa,
tak więc każdy może znaleźć dla siebie coś dobrego, będąc w stałym kontakcie
z językiem angielskim, również po lekcjach i rozwijając umiejętności językowe
w ciekawy i indywidualny sposób.
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