
 

 

Wielojęzyczność i nauka języka u dzieci 

 
Rozwój języka i obyczajów w domu 
Dobre podstawy w języku ojczystym są ważne dla poprawnej nauki języka niderlandzkiego . 
 
Jak dziecko uczy się kilku języków 

Dla dobrego rozwoju nauki języka u dziecka najlepiej jest jak ojciec i matka rozmawiają z dzieckiem 
tym samym językiem,  którym rodzice posługują się biegle. 
 
Jedna osoba/sytuacja - jedna - strategia języka 

Należy umówić się konkretnie, w jakim języku rodzice lub jeden z rodziców mówi w domu,  i w jakich 
sytuacjach. 
 
Język dominujący i preferowany język 

W domu mogą rodzice posługiwać się między sobą i z dzieckiem językiem ojczystym. W tym samym 
momencie język ojczysty może być zdominowany przez język ze środowiska ( holenderskiego ) .  

W takiej sytuacji uczy się dziecko oprócz holenderskiego również innego języka. 

 
Krztałcenie w trzech językach           

Przewiduje opóźniony rozwój języka w ciągu pierwszych pięciu lat życia , zwłaszcza gdy dziecko jest 
wychowywane trójjęzycznie.To znaczy, że słownictwo w każdym języku będzie znacznie mniejsze. 

W takim wypadku opóźnienie w nauce języka jest normalne . 
 
Gry i rozwój języka 

Gra jest ważna w rozwoju języka . W grze stosowane są różnego rodzaju umiejętności , które z kolei 
są ważne przy używaniu języka jako środka komunikacyjnego. 
 
Zachęcaj dziecko do rozmowy z innymi 

Zaproś rówieśników dziecka do domu aby mogli się razem bawić. W ten sposób stworzysz 
bezpieczną sytuacje dla dziecka, która umożliwia lepszą naukę języka. 
 
Przykłady ,wskazówki i porady 

Naśladownictwo jest ważną umiejętnością dziecka. Można go usłyszeć jako echo nas samych. 

 
Buduj krótkie zdania, powtarzaj i rozbudowyuj zdania coraz dluzsze.Oto dwa przykłady : 
Ptak ! Tam jest ptak ! Na drzewie . Ptak siedzi na drzewie. Cześć ! Cześć ptaszku na drzewie. 

 
Książka . Weźmiesz książkę? ( weź książkę ) Czytam książkę ? ( otwórz książkę ) Ooo ..jaka  ładna 
książka ! (patrz z ciekawością) Chodź ... Idziemy czytać książkę . 
 
Zachęta , nagroda , entuzjazm , spokój, współpraca, odkrywanie ,działania, doświadczenia , 
kontynuowanie ... wszystkie słowa , które pasują do stymulacji językowej dziecka . 
 

Śledź swoją intuicję . Jeśli dziecko niespełnia pewnych nadziei lub oczekiwań, lub masz jakieś 
pytania ? Nie czekaj zbyt długo . Porozmawiaj z lekarzem domowym lub z burem konsultacyjnym dla 
dzieci. 

Oni mogą dać skierowanie do logopedy o poradę, wskazówki i przykłady przygotowane dla Ciebie i 
Twojego dziecka . 
 
Dowiedz się więcej 

Spójrz na stronę:  www.kindentaal.nl lub www.logopedie.nl 

 


