Vă creșteți coplul în mai multe limbi: minunat!
Stimate părinte,
Kind en Gezin dorește să vă ofere tot sprijinul de
care aveți nevoie pentru dezvoltarea lingvistică a
copilului dumneavoastră și pentru creșterea lui în
mai multe limbi. Părinții, bunicii, îngrijitorii de
copii, frații și surorile ... toți contribuie ca copilul
dumneavoastră să învețe una sau mai multe
limbi.
Din acest motiv, am tradus cele mai importante
informații despre dezvoltarea limbajului,
stimularea limbajului și creșterea multilingvă a
copiilor.
Informații mai detaliate se găsesc în broșurile „Cartea cameleonului” și
„Creșterea multilingvă a copiilor”.

Cartea cameleonului
Această broșură vă va ajuta să vă gândiți la modul în care
doriți să vă creșteți copilul în mai multe limbi. Ea prezintă
familia dumneavoastră și mediul acesteia și, astfel, puteți
face o alegere împreună. Pentru că există multe
modalități de a vă crește copilul în mai multe limbi. Nu
există o singură alegere corectă.
Fiecare familie este diferită și alege pentru ea însăși.
Dar sunt multe aspecte de luat în considerare.
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„Educația multilingvă în familia noastră”
1. Ce ne dorim
•

Ce limbi doriți să învețe copilul dumneavoastră? Și de ce?

•

Care este scopul diferitelor limbi?

•

Sunt la fel de importante fiecare dintre limbi?

•

Cât de bine ar trebui să cunoască copilul dumneavoastră diferitele limbi?

•

Toată lumea din familie are aceleași așteptări?

2. Cine vorbește care limbă?
Un copil învață limbile pe care le aude atunci când îi vorbiți. Aceste limbi
trebuie folosite în mod regulat.
•

Părinte (părinți)

•

Frați și surori

•

Bunici

•

La creșă

•

Alții (mătuși, unchi, vecini, prieteni ...)

3. Unde vorbim care limbă?
Este posibil să vorbiți limbi diferite cu copilul dumneavoastră, în funcție de locul
în care vă aflați.
•

Acasă

•

Pe drum

•

Când vizitați pe cineva

•

La creșă

•

La școală

4. Alegerea noastră
Cum ne vom învăța copilul diferite limbi?
•

Care limbi?

•

Cu cine?

•

Cum?
Opțiunile sunt: „fiecare părinte, o limbă”, „un amestec”, „olandeză și amestec”,
„limba maternă și amestec”, „doar limba maternă”, „trei limbi” ...

Pentru mai multe informații, consultați pagina noastră
web.
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Broșură Multilingvism
Creștem un copil multilingv: minunat!
Cu cât mai multe limbi, cu atât mai bine!
De la sunete mici de bebeluș la cuvinte și propoziții:
învățarea unei limbi este un adevărat miracol! Copilul
dumneavoastră exersează mult cu vocea de unul singur,
dar are nevoie și de alții pentru a învăța o limbă.
Părinții, bunicii, frații și surorile, îngrijitorii de copii...
care vorbesc mult cu copilul, îl ajută să realizeze
acest lucru. Un copil poate începe să învețe una sau
mai multe limbi străine încă de la naștere. Simultan
sau una după alta.
În calitate de părinte, probabil că aveți întrebări
legate de creșterea copilului dumneavoastră în mai multe
limbi. Această broșură vă informează și vă oferă inspirație. Inclusiv o
mulțime de sfaturi utile pe care le puteți încerca imediat!

Dezvoltarea limbajului între 0 și 3 ani
Să înveți să vorbești este un adevărat miracol! Bebelușul dumneavoastră scoate inconștient
primele zgomote de bebeluș.
Doi ani și jumătate mai târziu, copilul dumneavoastră gângurește toată ziua și înțelege multe.
1.

În timpul sarcinii
•

2.

Săptămâna 21: bebelușul vă aude deja!

Bebeluș 0-15 luni
•

Primele sunete

•

Plânsul

•

Uguitul

•

Gânguritul: de la vârsta de 7 luni, bebelușul începe să gângurească: „da-da-da” și
„ma-ma-ma”.

•

Primul cuvânt: în jurul vârstei de 1 an rostește primele cuvinte. Nu perfect, dar poate fi
înțeles.

3.

Copilul între 15 luni la 3 ani
•

O mulțime de cuvinte noi

•

Primele propoziții: în jurul vârstei de 1,5 ani, copilul dumneavoastră va rosti primele
propoziții din două cuvinte.

•
4.

Propoziții mai lungi

Preșcolar între 3 și 6 ani
•

Propoziții de 3 până la 5 cuvinte.
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Cum vă puteți ajuta copilul în dezvoltarea limbajului?
1.

Vorbiți mult cu copilul!
Purtați conversații cu copilul. Dați-i timp să
reacționeze. Și răspundeți la sunetele, mișcările pe
care face ... Cu cât vorbiți mai mult cu copilul
dumneavoastră, cu atât mai multe ocazii are acesta
de a învăța limba.

2.

Începeți de la naștere
Vorbiți-i copilului dumneavoastră încă de la
naștere! Chiar dacă încă nu vorbește singur,
acesta învață mult.

3.

Toată ziua!
Puteți vorbi cu copilul dumneavoastră toată ziua. În timp ce mănâncă și suge. Sau în
timpul unei plimbări. Sau când vă jucați împreună. Este ceva spontan și natural.

4.

Povești, cântece, lectură cu voce tare ...
Există mai multe modalități de a vă ajuta copilul în dezvoltarea limbajului.
Copilul dumneavoastră se bucură când îi cântați. Cititul împreună este plăcut. Sau spuneții o poveste. Copilul dumneavoastră va învăța cuvinte noi și în acest fel.

Sfaturi pentru educația multilingvă
•

Vorbiți cu copilul dumneavoastră în limba sau limbile în care vă simțiți confortabil și pe
care le stăpâniți cel mai bine. Atunci când discuția pare naturală și spontană, aceasta
va ajuta la dezvoltarea limbajului copilului dumneavoastră.

•

Educația multilingvă? În timpul sarcinii, gândiți-vă la funcția pe care o au diferitele
limbi în familia și în mediul dumneavoastră. Stabiliți de comun acord cine va vorbi cu
copilul dumneavoastră în ce limbă sau limbi.

•

Asigurați-vă că diferitele limbi sunt utilizate suficient de mult. Un copil învață limba sau
limbile pe care le folosiți frecvent atunci când vorbiți cu el.

•

Cunoașteți cântece, povești sau cărți în limba dumneavoastră maternă? Lăsați copilul
să se bucure și el de ele! Așa se transmite limba maternă.

•

Cunoașterea temeinică a limbii materne
O cunoaștere temeinică a limbii materne oferă o bază solidă pentru învățarea altor
limbi. Conversațiile spontane dintre părinte și copil în limba maternă sunt foarte utile
pentru dezvoltarea limbajului.

•

Acorduri clare
Stabiliți acorduri clare cu privire la cine vorbește ce limbă și în ce momente. În acest
fel, fiecare limbă poate beneficia de atenție suficientă. Dacă nu se acordă suficientă
atenție limbii materne, există șanse ca copilul dumneavoastră să o învețe mai puțin
bine sau chiar să uite cea mai mare parte din ea.

•

Primul contact cu limba olandeză
Dacă nu vorbiți olandeză acasă, ar fi o idee bună să vă duceți copilul la creșă pentru
câteva zile. Astfel, copilul dumneavoastră va fi auzit limba olandeză înainte de a începe
școala. În plus, acesta e un lucru pozitiv pentru bunăstarea sa! Copilul se joacă cu alți
copii și descoperă lumea! În plus, ca părinte, veți cunoaște și alți părinți.
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Diferențe între limbi
Un copil multilingv nu vorbește sau folosește fiecare limbă în același mod. Asta este
ceva foarte obișnuit! Depinde în mare măsură de modul în care sunt expuși la diferitele
limbi și de oportunitățile de a le folosi: cititul și scrisul la școală, vorbitul la școală și
acasă...

Aveți întrebări? Pe cine puteți contacta dacă aveți nevoie de ajutor?
Contactați Kind en Gezin dacă aveți întrebări și doriți să discutați despre aceste lucruri cu cineva.
Puteți aborda aceste teme în timpul consultațiilor înainte și după naștere sau în timpul unei vizite
la domiciliu.
Sau puteți pune întrebări prin intermediul Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100.
Pe scurt: întrebările sunt binevenite!
Puneți întrebări prin intermediul Kind en
Gezin-Lijn: 078 150 100.
Puteți contacta un angajat Kind en Gezin
în fiecare zi lucrătoare, între orele 8.00 și
20.00. Trimiteți-ne un e-mail prin
intermediul formularului de contact de pe
kindengezin.be.

