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Porady dla rodziców dzieci wielojęzycznych
1. Rozmawiajcie Państwo z Waszym dzieckiem w języku, który znacie najlepiej, to
znaczy w języku ojczystym.
2. Jeżeli Państwa dziecko nie opanowało języka niemieckiego przed pójściem do
przedszkola, rozmawiajcie z nim dalej w języku ojczystym. W ten sposób wspieracie
go w nabywaniu nowego języka.
3. Postarajcie się Państwo, aby Wasze dziecko miało kontakty z wieloma ludźmi,
dorosłymi i dziećmi, także spoza rodziny, to znaczy, aby się z nimi bawiło
(rozmawiało), ponieważ przez to uczy się ono rozmawiać i porozumiewać z innymi
ludźmi.
4. Postarajcie się Państwo, aby Wasze dziecko zbierało nowe doświadczenia w różnych
miejscach:
w przedszkolu, na placu zabaw, z przyjaciółmi mówiącymi po niemiecku, w domu
rodzinnym tych przyjaciół itp.. W ten sposób Wasze dziecko uczy się nowego
słownictwa i ma okazję do mówienia w języku niemieckim.
5. Im częściej Państwa dziecko bawi się z niemieckimi dziećmi w przedszkolu i poza
przedszkolem tym szybciej nauczy się ono języka niemieckiego.
6. Jeżeli rozwój mowy u Państwo dziecka odbywał się normalnie do czasu nabywania
języka niemieckiego w zasadzie nie powinno mieć ono problemów z nauką nowego
języka.
7. Przy nabywywaniu nowego języka Państwa Dziecko będzie wykazywało pewne
nieprawidłowości. Ale nieprawidłowości te nie oznaczaja zaburzeń mowy, spotykamy
je w mniejszym lub większym stopniu u każdego dziecka.
8. Jeżeli wielojęzykowy rozwój Państwa dziecka przebiega normalnie jego językowe
nieprawidłowości albo znikną samoistnie albo można je usunąć przy pomocy
dodatkowych zajęć językowych.
9. Dziecko z zaburzeniami języka rozpoznajemy po tym, że mówi niezrozumiale, ma
niewielki zasób słownictwa i jego wypowiadzi są za krótkie. Zaburzenia mowy mogą
zostać stwierdzone przy pomocy badania logopedycznego.
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