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Wsparcie językowe jest istotną cechą jakości w placówkach przedszkolnych, ponieważ każde dziecko 
może odnieść indywidualne korzyści płynące z inspirującego środowiska językowego. Rozpoczynając 
rozmowę z dzieckiem, zachęcając je do opowiadania, słuchania, fantazjowania, pytania i uzasadniania, w 
istotny sposób przyczyniamy się do jego rozwoju językowego.  
 
W jaki sposób możecie Państwo jako rodzice wspierać Wasze dziecko w życiu codziennym? 
Wsparcie językowe w życiu codziennym przede wszystkim polega na utrzymywaniu dialogu z dzieckiem. 
Okazywanie zainteresowania i stawianie pytań podczas zabawy wpływa na poszerzanie jego słownictwa. 
W pierwszych latach swojego życia dzieci chłoną słowa niczym «odkurzacz». Posiadają one umiejętność 
zapamiętywania nowych słów już w momencie, kiedy usłyszą je po raz pierwszy. Nie znają jednak 
dokładnego znaczenia danego słowa i nie potrafią go właściwie używać. Dlatego zaleca się ciągłe 
doświadczanie nowych pojęć w różnych sytuacjach. Dopiero z biegiem czasu dzieci uczą się ich 
właściwego używania. 
 
W życiu codziennym możecie Państwo rozpocząć rozmowę z dzieckiem w ramach codziennych zajęć  
i powtarzających się sytuacji. To właśnie one dają szanse dla wykorzystywania ważnych powtórzeń. 
Dziecko stale słyszy te same pojęcia. Nie jest do tego konieczne planowanie i przygotowanie, wystarczy 
jedynie świadomość znaczenia sytuacji i baczność, umożliwiająca ich rozpoznanie i podjęcie. 

Wspólna zabawa i opowiadanie historii 
Również zabawa pobudza naukę języka. Dziecko odgrywa przy tym doświadczenia znane mu ze swojego 
świata i zanurza się w świecie własnych fantazji. Rozwój mowy i umiejętności zabawy są ze sobą ściśle 
związane. Dziecko posiada dar odtwarzania swoich fantazji, jednak jego ciekawość może pobudzić 
również nowy, interesujący materiał. Kiedy jako dorośli bawicie się Państwo wspólnie z dziećmi, możecie 
ubrać wydarzenia w słowa i je zwerbalizować. Tym samym, wnosząc swój wkład w zabawę i nawiązując 
ten ważny dialog, stajecie się wzorcem językowym. 
 
Również książeczka z obrazkami może być wykorzystywana w ukierunkowany sposób jako narzędzie 
wspierania kompetencji językowych. Szczególnie korzystne jest nie tylko czytanie czy opowiadanie, lecz 
także aktywne włączanie w to dziecka. Powinno ono przy tym wnosić swoje pomysły dotyczące przebiegu 
historii i rozwijać własne myśli. Państwo z kolei powtarzacie błędne wypowiedzi dziecka w sposób 
prawidłowy i uzupełniacie niepełne zdania. Ważne: Nie należy przy tym wskazywać bezpośrednio na 
błędy, lecz pokazywać dziecku, że zostało ono zrozumiane. Państwa dziecko nie jest przy tym 
poprawiane w sposób bezpośredni i słucha tego co najważniejsze, a mianowicie prawidłowej formy 
wypowiedzi. 

Który język jest ważny? 
Czasami rodzice pragną pomóc dziecku, posługując się językiem niemieckim, zamiast ich językiem 
ojczystym. Pragniemy jednak umocnić Państwa w tym, aby Wasze dziecko uczyło się swojego 
pierwszego języka w sposób ugruntowany. Badania nad nabywaniem drugiego języka wyraźnie 
wskazują, że rodzice najlepiej pomagają swojemu dziecku rozmawiając z nim niezmiennie posługując się 
swoim własnym językiem. Im lepiej dziecko będzie posługiwało się pierwszym językiem, tym prostsza 
będzie nauka kolejnego. 
 
Żłobki są idealnym miejscem, w którym dziecko jeszcze przed pójściem do przedszkola może uczyć się 
języka niemieckiego podczas zabawy oraz w którym kładzie się nacisk na wyrównywanie szans. Są one 
objęte dofinansowaniem kantonalnego programu wczesnego wspomagania kompetencji językowych. 
 
W przypadku pytań podczas tego procesu do Państwa dyspozycji są opiekunowie, ponieważ jedynie 
bazując na pełnej zaufania relacji, jesteśmy w stanie wspólnie osiągnąć więcej dla Państwa dziecka! 


