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Witaj! Twój uczeń został zapisany Imagine Reading na nowy rok szkolny! Imagine Reading to oparty na badaniach program
czytania i pisania, który uczy czytania ze zrozumieniem, krytycznego myślenia i komunikacji werbalnej. Aby dowiedzieć się
więcej, Imagine Reading wejdź nawww.imaginelearning.com/literacy/reading.

Doświadczenie Twojego ucznia w Imagine Reading
Imagine Reading łączy zajęcia online i w klasie, aby zapewnić uczniom skuteczne i motywujące doświadczenie. Imagine Reading
jest podzielony na rozdziały oparte na głównym temacie lub motywie. Każdy rozdział zawiera wiele filmów, wybrane pozycje do
czytania i możliwości dyskusji w klasie. Uczniowie rozpoczynają każdy rozdział od obejrzenia krótkiego filmu, który wprowadza
główny temat. Następnie, pod kierunkiem nauczyciela, uczniowie biorą udział w dyskusjach klasowych i czytają angażujące
teksty, aby rozwinąć umiejętności czytania i pisania, a także język akademicki i badać koncepcje klasowe.

Imagine Reading obejmuje fikcję i literaturę faktu z szerokim zakresem interesujących tematów, takich jak nauka, sztuka,
technologia, przyroda, literatura klasyczna i opowieści ludowe. Wmiarę postępów uczniów w czytaniu i ćwiczeniach grupowych
zawartych w każdym rozdziale, rozwijają oni szerszą perspektywę głównego tematu. Na koniec każdego rozdziału uczniowie
pracują razem nad kreatywnym projektem dotyczącym głównego tematu.

Wraz z korzystaniem przez ucznia z Imagine Reading umiejętności czytania, mówienia i pisania poprawią się, a gotowość do
rozpoczęcia studiów i kariery wzrośnie.

Wspieranie rozwoju ucznia
Możesz pomóc swojemu uczniowi, angażując się w ich Imagine Reading doświadczenie. Postępuj zgodnie z zaleceniami, aby jak
najlepiej wykorzystać Imagine Reading ten rok szkolny:

l Angażuj się w uczenie się wyobraźni przez swojego ucznia. Zapytaj swojego ucznia, na jakie tematy chciałby
czytać oraz o pomysły i pytania dotyczące wyboru lektur. Gdy uczeń rozmawia z Tobą w domu (w języku angielskim lub
innym języku) o tym, czego się uczy, wzmacnia to koncepcje i umiejętności, których uczy się w szkole.

l Przejrzyj postępy swojego ucznia z nauczycielem. Omów postęp, uczestnictwo i wyniki Twojego ucznia, a także
wszelkie obszary umiejętności, w których uczeń odnosi sukcesy lub potrzebuje większego wsparcia.
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