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Навіщо вчити англійську мову з раннього дитинства?
Покращує загальний розвиток дитини. Полегшує навчання у школі.
Підвищує шанси отримати хорошу роботу.

Якщо ви наберете це речення в пошуковику, Ви знайдете багато статей в інтернеті з
відповіддю на це питання з безліччю причин - розширення можливостей спілкування,
подорожі, перспективи в роботі і т.д. Я хочу виділити три.
Раннє вивчення іноземних мов позитивно впливає на загальний розвиток дитини.
Що ми розуміємо під раннім вивченням англійської мови? З народження і до моменту, коли
дитина йде в школу.
Багато хто із логопедів і психологів вважають, що вивчення другої мови сприяє розвитку
мовної функції (розробки артикуляції мовного апарату дитини) і поліпшенню вимови на рідній
мові.
Помічено, що дитина, яка рано почала вивчати англійську, легко займається сама і ніколи не
мучиться від байдикування і нудьги. У дитини формується позитивна навчальна мотивація.
Полегчіть своїй дитині життя в школі.
У переважній більшості сучасних шкіл, англійська мова є
другою
мовою,
яку
вивчають
діти.
Уявіть собі, що Ваша дитина до того, як пішла у школу,
вже розуміє живу англійську мову і може трохи говорити.
Наскільки легше їй буде вчитися! Для неї не складе
труднощів переказати текст, вивчити віршик, освоїти
граматичні правила. Ви заощадите багато часу. І, що
дуже важливо, зменшите навантаження на дитину.
Чи важко це реалізувати?
Гарна новина - ДИТИНА ДО 6 РОКІВ САМА
ДОСКОНАЛА МАШИНА З ВИВЧЕННЯ МОВ. І це
закладено в нього природою.
Дайте своїй дитині шанс.
У сучасному світі, англійська мова стала основною мовою міжнародного спілкування. Позиції
англійської мови продовжують посилюватися. Це об'єктивна реальність.
Гарна робота - це основа фінансового і часто морального благополуччя людини.
Знання англійської мови різко збільшить шанси Вашої дитини знайти хорошу роботу.
Добре знання англійської мови розширює ринок праці практично до всієї земної кулі.
Наведу приклади.
У 90-x я працював в німецькій компанії MAN (всі знають цю компанію по її вантажівкам та
автобусам), в підрозділі великих дизельних двигунів для суднобудування і електростанцій.
Компанія міжнародна - MAN (Німеччина), MAN B&W (Данія), Pielstic (Франція), понад 100
представництв у всьому світі. Знати німецьку мову було не обов'язково. А ось знати англійську
обов'язково.
Нещодавно було закрито представництво однієї великої компанії (не буду називати ім'я
компанії і країну). Жодна людина (ні чоловіки, ні жінки) не шукали роботу більше одного
тижня - знання англійської мови та досвід роботи у відомій фірмі зробили свою справу. Багато
хто влаштувався на великі зарплати і на кращі посади
Дайте
своїй
дитині
шанс
бути
високо
конкурентним
на
ринку
праці.
Найкраща і високо прибуткова інвестиція - це інвестиція в освіту себе і своїх дітей.

