
Co jako rodzic musisz  
wiedzieć o wielojęzyczności?

  W jaki sposób w takim razie dziecko 
nauczy się niderlandzkiego?

Oprócz własnego języka możesz zaoferować dziecku 
język niderlandzki, na przykład przez oglądanie 
niderlandzkojęzycznych filmów i telewizji, korzystanie 
z audiobooków i zapewnienie mu opieki w placówce  
z językiem niderlandzkim.

 Twoja rola w rozwoju języka

W rozwoju języka dziecka odgrywasz najważniejszą 
rolę, bo jesteś najważniejszym przykładem, gdyż 
dziecko naśladuje Cię we wszystkim. Musisz dawać 
dobry przykład wiele rozmawiając i czytając z 
dzieckiem każdego dnia. W ten sposób przez zabawę 
dziecko poznaje coraz więcej słów.

 Język Twojego serca

Wiele rozmawiaj z dzieckiem w języku, który znasz, 
rozumiesz i którym mówisz najlepiej, również jeśli nie 
jest to język niderlandzki. Podczas częstych rozmów 
dziecko uczy się wielu słów. Im zasób słów dziecka jest 
większy, tym łatwiej przychodzi mu również nauka 
języka obcego. Czytaj na głos w języku, który najlepiej 
znasz. W ten sposób stwarzasz silną więź z dzieckiem. 
Rozmowa, opowiadanie i czytanie na głos będzie 
przebiegało coraz sprawniej i dziecko dużo nauczy się 
w ten sposób. Również nauka niderlandzkiego stanie 
się wtedy prostsza. Wskazówki dotyczą ce, jak można 
pracować z dzieckiem nad rozwojem języka, można 
znaleźć na stronie „Taal begint thuis” (Nauka ję zyka 
zaczyna się w domu)
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http://www.taalbegintthuis.nl/


   Nieporozumienia związane 
z wielojęzycznością

Rozmowa z dzieckiem w wielu  
językach nie ma negatywnego  
wpływu na jego rozwój językowy.  
Nie każ dy o tym wie. Aby  
poinformować o tym nauczycieli  
i osoby w swoim otoczeniu,  
można wskazać im stronę  
www.meertalig.nl

 Wielojęzyczność wzbogaca

•  Mózg staje się zwinniejszy w wyniku stałego 
przechodzenia pomiędzy różnymi językami.

•  Wielojęzyczne dzieci przeciętnie lepiej potrafią się 
skoncentrować i szybciej przełączać.

•  Wielojęzyczne dzieci szybciej czytają w sposób 
techniczny: łatwiej im zamieniać litery na głoski

•  Wielojęzyczne dzieci mają łatwość w uczeniu się 
innych jeszcze języków.

•  Wielojęzyczne dzieci czerpią więcej z różnych kultur.

  Czy chcesz więcej dowiedzieć się o 
wychowaniu wielojęzycznym?

„Meertalig opvoeden. Uw kind zal u dankbaar zijn” 
(Wielojęzyczne wychowanie. Dziecko będzie Ci wdzięczne) 
– Marinella Orioni. Wydawnictwo Van Gennep, 2015

Kletsheads – podcast o wielojęzycznych dzieciach dla 
rodziców, nauczycieli i logopedów:  
www.kletsheadspodcast.nl

https://www.meertalig.nl/
https://kletsheadspodcast.nl/

