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O familie – mai multe limbi

Copilul dumneavoastră crește într-un mediu în care se vorbesc mai multe limbi? Felicitări! Acest lucru
îi oferă copilului dumneavoastră o șansă deosebită. De regulă, copiii ce cresc într-un mediu în care se
vorbesc mai multe limbi, vor dobândi o nouă limbă fără mari dificultăti. Dumneavoastră vă puteti
ajuta copilul să învețe o altă limbă mai ușor.
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O familie – mai multe limbi

Care limbă trebuie vorbita acasă? - Limba nativă a părinților!
În general, se recomandă ca mama, tatăl sau alți membrii apropiați de familie să vorbească cu copilul în limba în
care aceștia se simt cel mai sigur. De cele mai multe ori este vorba de limba lor de origine. Astfel, dumneavoastră îi
veți servi copilului drept model. Învățînd limba familiei sale, copilul are șanse crescute de a învăța și alte limbi.
Frecventarea unei creșe sau grădinițe vă va ajuta copilul să învețe limba germană!
Nu vă îngrijorati dacă, atunci când vine momentul să
meargă la creșă sau la grădiniță, copilul dumneavoastră
încă nu vorbește limba germană. Continuați să vorbiți
cu el în limba dumneavoastră de origine. Limba
germană o va dobândi prin comunicarea sa cu educatoarele și cu ceilalți copii de la creșă sau grădiniță.
Pentru a învăța limba germană cât mai repede și mai lesne,
este foarte important ca fiul au fiica dumneavoastră să
frecventeze creșa sau grădinița în mod regulat. Cu cât
se joacă mai des copilul dumneavoastră cu alți copii fie la grădiniță, la loc de joacă sau într-un club sportiv,
- cu atât mai repede va învăța limba germană pe cale
naturală.

Copiii amestecă și încurcă limbile pe care le posedă!
Nu este deloc neobișnuit ca, atunci când copiii învață
o limbă nouă, să facă la început anumite greșeli.
Aceste greșeli sunt adesea un semn că acel copil a început să „prindă“ limba germană: unii copii, de exemplu, omit să folosească articolele din limba germană
(„gib mir Blatt“ în loc de „gib mir das Blatt“), sau fac
greșeli în utilizarea prepozițiilor („bei Baum“ în loc de
„auf dem Baum“). De asemenea, se întâmplă adeseori
ca unii copii să amestece pentru o vreme două limbi
(de ex. „am un Ball.“) - acesta este un semn că abilitatea lor de a se exprima în limba germană a crescut.
Dacă vă simțiți nesigur/ă sau dacă aveți întrebări
legate de dezvoltarea limbii copilului dumneavoastră,
adresați-vă educatoarelor sau pediatrului.
Aceștia vă vor putea oferi ajutor.

Copilul meu vorbește dintr-o dată doar limba
germană! Unele familii povestesc că există perioade,
în care copiii vorbesc doar limba germană și refuză să
vorbească limba de origine a părinților. Acesta nu este
un motiv de îngrijorare. Continuați să vorbiți în mod
consecvent limba dumneavoastră de origine. Limba
copilului dumneavoastră se va dezvolta în continuare
chiar și doar ascultîndu-vă. Va veni o vreme când copilul dumneavoastră ca fi din nou pregătit să vorbească

limba parinților săi.
A vorbi este o plăcere!
Vorbiți mult și des cu copilul dumneavoastră. Spuneți-i
povești, citiți-i cărți sau jucați-vă împreună. Indiferent
de activitate, afecțiunea dumneavoastră ce are loc pe
cale verbală îi va trezi copilului dumneavoastră sentimente pozitive și va crea experiențe plăcute legate de
limba familiei sale.

A crește într-un mediu în care se vorbesc mai multe limbi este o adevarată șansă!
Dumneavoastră vă puteți ajuta copilul să învețe mai multe limbi prin a-i oferi posibilitatea de a-și folosi limbile dobândite în situații cât mai multe și cât mai diferite. Atât limba și cultura dumneavoastră de origine cât și limba mediului înconjurător, adică limba germană, trebuie să ocupe un rol important în viața copilului dumneavoastră. Dacă
prin atitudinea dumneavoastră pozitivă îi semnalizați copilului că apreciați toate limbile la care este expus, acesta va
fi motivat să folosească limbile dobândite și să iși perfecționeze atât limba de familie cât și limba germană. în acest
fel, copilul dumneavoastră va fi bine pregătit pentru când va merge la grădinița sau la școală.
Weitere Informationen finden Sie unter:
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