Co jako rodzic musisz wiedzieć
o wielojęzyczności?
6-12 lat
Twoja rola w rozwoju
językowym dziecka
Kiedy dziecko chodzi już do szkoły podstawowej,
rodzic także odgrywa bardzo ważną rolę w
jego rozwoju językowym. Należy w domu z
dzieckiem dużo rozmawiać i czytać (na głos).
Aktywna „kultura słowa” w domu stwarza
dziecku najlepsze warunki do rozwoju języka.

Dużo czytaj i rozmawiaj z dzieckiem
w języku, który
najlepiej znasz
Dziecko w tym wieku odkrywa
wszystko dookoła i świat, który
go otacza. Dzięki językowi dzieci
uczą się myśleć na ten temat.
Prawidłowy rozwój językowy jest
więc ważny w całym rozwoju
dziecka.
			

Przyjemność z domowego
czytania
Częste czytanie pomaga dziecku w rozwoju
języka. Jest to również doskonały sposób
poznawania nowych osób i historii lub
całkowitego zagłębienia się w czymś. Poniższe
wskazówki pomagają w zachęcaniu dziecka do
czytania!

Czy aby najlepiej po
niderlandzku?
At this age, your child will discover Zdarza
się, że dzieci chodzące do szkoły wolałyby w
domu mówić z rodzicami po niderlandzku, niż
w innych znanych mu z domu językach. Jest
to spowodowane tym, że dzieci nie chcą być
„inne” niż reszta dzieci i tym, że w szkole nie
poświęca się w ogóle lub niewiele uwagi innym
językom, którymi mówią. Rodzic musi wykazać
się cierpliwością i zrozumieniem, ale zachęcać
dziecko do używania wszystkich języków, które
uważa za ważne dla niego.

1. Udaj się wspólnie z dzieckiem do biblioteki,
z której praktycznie wszędzie można bezpłatnie
korzystać do 18 roku życia.
2. Pozwól wybrać dziecku to, co mu się podoba.
Spytaj, czy są tam wielojęzyczne lub w innych
językach książki dla dzieci.
3. Podaruj dziecku książeczkę, którą chce mieć.
W księgarni (dla dzieci) lub w Internecie można
zamówić książki obcojęzyczne.
4. Staraj się odpowiadać na zainteresowania
dziecka i rozmawiaj z nim o książkach w języku,
który odpowiada Wam obojgu. Przeważnie
dzieciom podoba się jakaś seria lub lubią
określoną tematykę. Nic tak nie motywuje do
czytania, jak zainteresowanie treścią!
5. Połóż ciekawe książeczki w widocznym
miejscu, do którego dziecko ma zawsze dostęp.
„Własna” półka lub biblioteczka czyni czytanie
jeszcze bardziej osobistym.

Czytanie i pisanie
Dla wielu wielojęzycznych dzieci bardzo
ważne jest, aby uczyć się czytać i pisać we
wszystkich językach, którymi się posługują.
Jeśli dziecko poza szkołą uczy się czytać
i pisać w innym języku, skonsultuj się z
nauczycielem w sprawie kolejności, która jest
odpowiednia dla niego. Więcej o działaniach,
które można podejmować w domu z
dzieckiem w celu zachęcania go do czytania i
pisania można znaleźć na stronie Taalbegint
thuis (Nauka języka zaczyna się w domu).

W jaki sposób mogę
zapobiec zaległościom
językowym u dziecka?
Znajomość innego języka nigdy nie jest
powodem zaległości językowych. Może się
zdarzyć,że Twoje dziecko będzie trochę inaczej
uczyć się języka niderlandzkiego, niż dziecko,
które wyłącznie mówi po niderlandzku.
Jeśli dziecko objęte jest edukacją na
dobrym poziomie, jego znajomość języka
niderlandzkiego będzie równie dobra, jak
znajomość tego języka dzieci wychowujących
się w rodzinie niderlandzkojęzycznej. Jeśli
mimo wszystko martwi Cię rozwój językowy
dziecka, porozmawiaj z nauczycielem lub
poradź się logopedy, który specjalizuje się w
wielojęzyczności.
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Korzyści z
wielojęzyczności
Z badań wynika, że wielojęzyczność
bardzo korzystnie wpływa na
rozwój mózgu, również u małych
dzieci. Dzieci nie gubią się w
wielojęzyczności i ich wyniki w
szkole nie są gorsze. Może się
zdarzyć, że niektóre osoby nie będą
potrafiły zrozumieć, że rozmawiasz
z dzieckiem w swoim języku lub, że
nauczyciel powie, że to niedobrze
rozmawiać z dzieckiem we łasnym
języku i, że epiej mówić z nim po
niderlandzku. W takiej sytuacji
możesz poradzić im, aby zapoznali
się ze stroną Meertalig.nl
(Wielojęzyczność). Dowiedzą się
wtedy, jak ważne jest przekazanie
dziecku własnego języka.
			

Więcej informacji na temat
wychowania wielojęzycznego
Meertalig opvoeden. Uw kind zal
u dankbaar zijn (Wielojęzyczne
wychowanie. Dziecko będzie Ci
wdzięczne) – Marinella Orioni.
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