Linth bölgesi Logopädi (konuşma terapisi) hizmetleri

Yabancı uyruklu ebeveynler için bilgi ve öneriler

Sayın ebeveyn
Etrafınızda her kes almanca konuştuğu halde çocuklarınızla kendi ana dilinizle konuşmanız
gerektiğini düşünüyormusunuz?
Yoksa okulda nasıl olsa almanca konuşması gerekicek diye almanca konuşmanız gerektiğinimi düşünüyorsunuz?
Çocuğunuzun ikinci dili olan almancayı daha iyi öğrenebilmesi için aşağıda önerdiğimiz şeyler
ona yardımcı olacaktır.
Çocuğunuzla ana dilinizi konuşun
Çocuklar eğer destek görüyorsa aynı anda bir kaç tane yabancı dili öğrenebilirler.
Önemli olan çocuğunuz ile kendi ana dilinde konuşmanız. Bu ona diğer yabancı dilleri
öğrenmesi için çok iyi bir temel oluşturacaktır. Daha sonra çocuğunuz almanca öğrenmeye başlayınca evdede almanca konuşacaktır. Bu çok normaldir fakat siz yinede sürekli ana dilinizde konuşmaya devam edin. Bu sayede çocuğunuz ana dilini unutmıyacaktır ve daha sonra tekrar konuşacaktır.
Çocuğunuzu ana dilini öğrenmekte destekleyin
Ev işleri yaparken, yemek hazırlarken veya temizlik yaparken çocuğunuzla konuşun.
Onunla oyun oynayın, birlikte resimli kitaplar okuyun ve ona masallar anlatın. Çocuğunuza kendi ülkenizin tekerlemelerini ve çocuk şarkılarını öğretin. Onunla geziler yapın ve
gördükleriniz hakkında konuşun.
Dinlemek ve anlatmak çocuğunuzun dil öğrenmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır.
Çocuğunuz ana okuluna başlamadan önce almanca konuşan çocuklarla kontak
kurmaşını sağlayın.
Çocuğunuz oyun alanlarında veya oyun gurubunda (Spielgruppe) almanca öğrenmeye
başlıyacaktır. Mümkün olduğu kadar bunu destekleyin.
Çocuğunuzun arkadaşlarını evinize davet edin. Bu sayede çocuğunuz almancasını geliştirecektir ve böylelikle ana sınıfında ve okulda gerekli tecrübeye sahip olacaktır.
Bu günki deneyimlere göre ana dilinin temeli ne kadar iyi olursa (bunun almanca olması şart
değil) çocuğun gelişimini her konuda o kadar iyi sağlamış olursunuz. Bir çocuk ana dilini ne
kadar iyi bilirse diğer dillerdede kendini ifade etmesini o derece iyi bilir. Birden fazla dil bilmek
meslek hayatını ve yaşamını zenginleştirir.
Size farkli dilleri öğrenmek için hevesli ve istekli olmanızı dileriz.
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