Çok dilli ebeveynlik: Bu harika bir şey!
Sevgili ebeveyn,
Kind en Gezin, çocuğunuzun dil gelişimi ve çok
dilli ebeveynlik için ihtiyacınız olan tüm desteği
size vermek istiyor. Ebeveynler, büyükanne ve
büyükbabalar, çocuk bakıcıları, erkek ve kız
kardeşler... Hepsi çocuğunuzun bir veya birkaç
dil öğrenmesini sağlar.
Bu nedenle dil gelişimi, dil uyarımı ve çok dilli
ebeveynlik hakkında en önemli bilgileri tercüme
ettik.
Daha kapsamlı bilgiler "Kameleonboekje" ve "Çok dilli eğitim" broşürlerinde
bulunabilir.

Kameleonboekje
Bu kitapçık, çocuğunuzu çok dilli olarak nasıl yetiştirmek
istediğinize dair düşüncelerinizi oluşturmada size yardımcı
olacaktır. Aileniz ve çevrenizi ayrıntılarıyla ortaya koyar
ve bu sayede birlikte bir seçim yapabilirsiniz. Çünkü
çocuğunuzu çok dilli yetiştirmenin birçok yolu vardır.
Tek doğru seçim yoktur.
Her aile farklıdır ve kendisi için bir seçim yapar.
Bununla birlikte dikkate alınması gereken birçok şey
vardır.
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“Ailemizde çok dilli ebeveynlik”
1. İsteklerimiz
•

Çocuğunuzun hangi dilleri öğrenmesini istiyorsunuz? Ve neden?

•

Farklı dillerin amacı nedir?

•

Farklı diller eşit derecede önemli midir?

•

Çocuğunuzun farklı dillere ne kadar hakim olması gerekiyor?

•

Ailedeki herkesin beklentileri aynı mı?

2. Kim, hangi dili konuşuyor?
Çocuk, siz onunla konuşurken duyduğu dilleri öğrenir. Bu dillerin düzenli olarak
kullanılması gerekir.
•

Ebeveyn(ler)

•

Kardeşler

•

Büyükanne ve büyükbaba

•

Çocuk bakım merkezinde

•

Diğerleri (teyzeler, amcalar, komşular, arkadaşlar…)

3. Hangi dili nerede konuşuyoruz?
Bulunduğunuz yere bağlı olarak çocuğunuzla farklı diller konuşmanız
mümkündür.
•

Evde

•

Yolda

•

Birini ziyaret ederken

•

Çocuk bakım merkezinde

•

Okulda

4. Bizim seçimimiz
Çocuğumuza farklı dilleri nasıl öğreteceğiz?
•

Hangi dilleri?

•

Kiminle?

•

Nasıl?
Seçenekler: “bir ebeveyn, bir dil”, “karışım”, “Hollandaca ve karışım”, “ana dil
ve karışım”, “sadece ana dil”, “üç dil”...

Daha fazla bilgi için web sitemize bakın.
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Çok dillilik broşürü
Çocuğunuzu çok dilli yetiştirmek: Bu harika
bir şey!
Ne kadar çok dil olursa, o kadar iyi!
Küçük bebek seslerinden kelimelere ve cümlelere: Bir dili
öğrenmek gerçekten bir mucizedir! Çocuğunuz kendi
sesiyle çok fazla pratik yapar, ancak dil öğrenmek için
başkalarına da ihtiyacı vardır.
Anne-babalar, büyükanne ve büyükbabalar, erkek ve
kız kardeşler, çocuk bakıcıları… çocukla çok
konuşarak bunu başarması için ona yardım ederler.
Çocuk doğumdan itibaren bir veya birkaç dil
öğrenmeye başlayabilir. Aynı anda veya sırayla.
Ebeveyn olarak, muhtemelen çocuğunuzu çok dilli yetiştirme
konusunda sorularınız vardır. Bu broşür sizi bilgilendirecek ve ilham verecek.
Hemen deneyebileceğiniz birçok kullanışlı ipucu da cabası!

0-3 yaş arası dil gelişimi
Konuşmayı öğrenmek gerçekten bir mucizedir! Bebeğiniz bilinçsizce ilk bebek seslerini çıkarır.
İki buçuk yıl sonra, yürümeye başlayan çocuğunuz bütün gün gevezelik eder ve birçok şeyi anlar.
1.

Hamilelik sırasında
•

2.

21. hafta: Bebeğiniz sizi şimdiden duyabiliyor!

0-15 aylık bebek
•

İlk sesler

•

Ağlama

•

Mırıldanma

•

Anlamsız sesler çıkarmak: Bebek 7. aydan itibaren anlamsız sesler çıkarmaya başlar:
“da-da-da” ve “ma-ma-ma”.

•

İlk kelime: 1 yaşı civarında ilk kelimelerini söyler. Mükemmel olmasa da anlaşılabilir
seslerdir bunlar.

3.

4.

15 ay ile 3 yaş arası çocuklar
•

Birçok yeni kelime

•

İlk cümleler: Çocuğunuz 1,5 yaş civarında, ilk iki kelimelik cümlelerini söyleyecektir.

•

Daha uzun cümleler

3-6 yaş arası okul öncesi çocuk
•

3-5 kelime arası cümleler.
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Çocuğunuzun dil gelişimine nasıl yardımcı olabilirsiniz?
1.

Bebeğinizle bol bol konuşun!
Bebeğinizle sohbet edin. Tepki vermesi için zaman ona

verin.
Ve seslerine, hareketlerine cevap verin...
Çocuğunuzla ne kadar çok konuşursanız, onun dil
öğrenmek için o kadar fırsatı olur.
2.

Doğumdan itibaren başlayın
Çocuğunuzla doğumdan itibaren konuşun! Henüz
kendisi konuşmasa da bol bol dil öğrenir.

3.

Bütün gün boyunca!
Çocuğunuzla bütün gün konuşabilirsiniz. Yemek yerken ve emzirirken. Veya bir yürüyüş
sırasında. Veya birlikte oyun oynarken. Bu, kendiliğinden ve doğal bir şeydir.

4.

Öykü anlatma, şarkı söyleme, sesli okuma…
Çocuğunuzun dil gelişimine yardımcı olmanın birkaç yolu vardır.
Çocuğunuz ona şarkı söylediğinde bundan zevk alır. Birlikte kitap okumak eğlencelidir. Ya
da bir öykü anlatmak. Çocuğunuz da bu şekilde yeni kelimeler öğrenecektir.

Çok dilli ebeveynlik için ipuçları
•

Çocuğunuzla kendinizi rahat hissettiğiniz ve onun en iyi bildiği dil veya dillerde
konuşun. Konuşmanın doğal ve kendiliğinden olması çocuğunuzun dil gelişimine
yardımcı olacaktır.

•

Çok dilli ebeveynlik? Hamileyken, aileniz ve çevrenizdeki farklı dillerin işlevini düşünün.
Çocuğunuzla kimin hangi dili veya dilleri konuşacağı konusunda anlaşmalar yapın.

•

Farklı dillerin yeterince kullanıldığından emin olun. Çocuk, onunla konuşurken sıklıkla
kullandığınız dili veya dilleri öğrenir.

•

Ana dilinizde bildiğiniz şarkı, hikaye veya kitaplar var mı? Çocuğunuzun da bunlardan
zevk almasını sağlayın! Ana dilinizi ona böyle aktarırsınız.

•

Ana dilin sağlam bilgisi
Ana dilin sağlam bilgisi, diğer dilleri öğrenmek için sağlam bir temel sağlar. Ebeveyn ve
çocuk arasında ana dilde spontane konuşmalar, dil gelişimi için çok faydalıdır.

•

Açık ve net anlaşmalar
Kimin hangi dili, hangi saatlerde konuştuğu konusunda net anlaşmalar yapın. Bu
şekilde, her dile yeterli ilgi gösterilebilir. Anadile yeterince dikkat edilmezse,
çocuğunuzun daha az öğrenmesi ve hatta öğrendiklerinin çoğunu unutması olasılığı
vardır.

•

Hollandaca ile ilk temas
Evde Hollandaca konuşmuyorsanız, çocuğunuzun birkaç günlüğüne çocuk bakım
merkezine gitmesi iyi bir fikir olabilir. Böylece çocuğunuz okula başlamadan önce
Hollandacayı duymuş olacaktır. Üstelik bu, onun refahı için olumlu bir şey olur!
Çocuğunuz diğer çocuklarla oynar ve dünyayı keşfeder! Ayrıca bir ebeveyn olarak,
orada diğer ebeveynlerle tanışacaksınız.
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•

Diller arasındaki farklar
Çok dilli bir çocuk her dili aynı şekilde konuşmaz veya kullanmaz. Bu çok yaygın bir
durumdur! Okulda okuma ve yazma, okulda ve evde konuşma gibi, farklı dillere nasıl
maruz kaldıkları ve dilleri kullanma olanakları çok şeyi belirler...

Sorunuz var mı? Bir yardıma ihtiyacınız olursa kiminle iletişime
geçebilirsiniz?
Bununla ilgili birisiyle konuşmak isterseniz, sorularınız için Kind en Gezin ile iletişime geçin. Bunu
doğum öncesi ve sonrası konsültasyonlarda veya ev ziyareti sırasında konuşabilirsiniz.
Sorularınızı Kind en Gezin-Lin aracılığıyla da sorabilirsiniz: 078 150 100.
Kısacası: Sorularınızı bekliyoruz!
Sorularınızı Kind en Gezin-Lin aracılığıyla
sorun: 078 150 100.
Bir Kind en Gezin çalışanı ile her iş günü
sabah 8 ile akşam 8 arası iletişime
geçebilirsiniz. kindengezin.be'deki iletişim
formu aracılığıyla bize e-posta gönderin.

