Ранно езиково насърчаване
Заедно за детето
Езиковото насърчаване е важна качествена характеристика в предучилищните учебни заведения,
защото всяко дете може да извлече собствена полза в стимулираща езикова среда. Когато
разговаряме с детето и го стимулираме да разказва, да изслушва, да фантазира, да пита и да
обосновава, ние съществено допринасяме за неговото езиково развитие.
Как можете Вие като родител да помагате на детето си в ежедневието?
Езиковото насърчаване в ежедневието се състои основно в това, да сте в диалог с детето си. С
показване на интерес и задаване на въпроси, играейки се обоготява езиковият речник. Децата в
предучилищна възраст са като «прахосмукачка за думи». В първите години от живота си, те
притежават способността директно да запомнят нови думи още при първото чуване. Все още
обаче те не знаят, какво точно означава думата и как правилно се използва. Те са зависими от
това, постоянно да изживяват новите понятия в различни ситуации. Постепенно с времето те са в
състояние сами целево да използват тези думи.
В ежедневието в рамките на обичайните дейности и повтарящи се ситуации, можете да започнете
разговор с детето си. Тежи ежедневни ситуации дават възможност за така важните повторения.
Така детето отново и отново чува същите думи. При това не е необходим план или подготовка, а
просто осъзнаване на важността на тези ситуации и вниманието те да се разпознаят и използват.
Съвместна игра и разказване на истории
Играта стимулира изучаването на езици. Детето изиграва преживяното в реалния свят и се
потопява в собствен фантастичен свят. Развитието на езика и развитието в играта са тясно
свързани. Детето притежава способността да играе в собствени фантазии, но и нови интересни
теми могат да предизвикат любопитството му. Когато Вие като възрастен се включите в играта,
можете да опишете и изговорите случващото се с думи. Така се превръщате в езиков пример,
включвайки се в играта и участвайки в този важен диалог.
Книжката с картинки също може да се използва целево в насърчаването на езика. Особено
полезно е не само да четете и да разказвате, но и да включвате детето. То може да внесе
собствени идеи в развитието на историята и да доразвие своите разсъждения. Вие от своя страна
повтаряте правилно погрешни изказвания на Вашето дете и допълвате недоизказани изречения.
Важно: Не показвайте директно грешките, а покажете на детето си, че сте разбрали. Така Вашето
дете ще бъде поправено индиректно и ще чуе най-важното - как правилно се произнася
изказването.
Кой език е важен?
Често родителите искат да подкрепят детето си, като говорят на немски, вместо да използват своя
език. Ние искаме да Ви поощрим, Вашето дете добре да научи майчиния си език. Проучванията за
изучаване на чужди езици ясно показват, че родителите помагат най-добре на детето си, когато
продължат да говорят с него на собствения си език. Защото колкото по-добре детето говори
майчиния си език, толкова по-лесно е да научи още един език.
Предучилищните занимални заведения са идеално място, където децата още преди детската
градина играейки учат немски и фокусът е върху равноправните шансове. Те финансово се
подпомагат от кантоналното Ранно езиково насърчаване.
При въпроси в този процес, на Ваше разположение с удоволствие е персоналът на занималното
заведение, защото на базата на връзка, изпълнена с доверие, заедно ще постигнем повече за
Вашето дете!

