
 تعدد اللغات والتطور اللغوي عند األطفال
 

 التطور اللغوي والثقافة في المنزل

 اللغة الهولندية.وتعلم  مهم من أجل اكتسابالبيت هو في  الرئيسيةباللغة متين الحصول على أساس لغوي 

 

 كيف يتعلم الطفل عدة لغات

 نها بشكل كاف.جيدايفل من األفضل أن يتحدث األب واألم مع الطفل باللغة التي من أجل الوصول إلى تطور لغوي جيد للط

 

 حدد شخص واحد حالة واحدة واستراتيجية واحدة

 على األبوين في البيت أن يتفقا على اللغة التي يريد كل واحد منهما أن يتحدثها مع الطفل وفي أية حاالت.

 

 اللغة الغالبة واللغة المفضلة

لغة أخرى, ار أنه مطغي عليها من بعلى اعت لغة البيتبطفلهما وين في البيت أن يتحدثا مع بعضهما البعض ومع بإمكان األب

 الهولندية(. هكذا يتعلم الطفل ليس فقط اللغة الهولندية إنما أيضا اللغة األخرى. )لغة المحيط 

 

 تربية الطفل بثالث لغات

السنوات الخمسة األولى وخاصة عندما تتم تربية الطفل بثالثة لغات. خر في التطور اللغوي في أتتحسب حساب أن يجب 

 إن التأخير في مثل هذا الوضع طبيعي.   ستكون أقل قليال. في كل من تلك اللغاتهذا سيؤدي إلى أن حجم المفردات 

 

 اللعب وتطور اللغة

لمهارات المهمة من أجل استخدام اللغة ب على العديد من اياللعب هو ضروري لتطور اللغة. فمن خالل اللعب يتم التدر

 كوسيلة تواصل. 

 

 شجع الطفل على الكالم مع اآلخرين

 تعلم اللغة.لكي يأطفاال آخرين من نفس جيل طفلك إلى البيت لكي يلعبوا معا. فهكذا تخلق جوا أمينا لطفلك  ادع

 

 وإيعازات ونصائحأمثلة 

 التقليد هو أحد المهارات المهمة عند الطفل. فكثيرا ما تسمع الطفل يقلدك وكأنه صداك. 

 

 مثاالن:هذه الجمل واعملها أطول. كرر اعمل جمال قصيرة و

 طير! هناك طير! على الشجرة. طير على الشجرة. مرحبا! مرحبا يا طير على الشجرة.

  

 . آه .. كتاب جميل )انظر بتشوق(. تعال ... سنقرأ الكتاب.الكتاب(افتح ب )مسك الكتاب )امسك الكتاب(. أقرأ الكتاأكتاب. 

 

ام بأعمال والتجريب والمتابعة ... كل هذه المفاهيم التشجيع والمكافأة والحماس والهدوء والتعاون واالكتشاف والتحدي والقي

 تفيد في تحفيز التطور اللغوي عند الطفل.

 

تكلم مع طبيب  طويال بلكما تأمل أو كما كنت تتوقع أو إذا كان عندك أسئلة, فال تنتظر  األمور ,إذا لم تجر  اتبع حدسك. 

النطق من أجل إعطاء النصائح تقويم المختص بالعائلة أو مع طبيب المركز االستشاري لألطفال فهو بإمكانه تحويلك إلى 

 واإليعازات واألمثلة المناسبة لوضع طفلك.

 

 لمزيد من المعلوات 
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