Informačný leták o ranom vývoji jazyka
Spolupráca pre vaše dieťa
Rozvoj jazykových schopností je dôležitým prvkom kvality predškolských zariadení, pretože každé dieťa
môže mať individuálny prospech z podnetného jazykového prostredia. Keď sa s dieťaťom zapájame do
rozhovoru, povzbudzujeme ho, aby rozprávalo príbehy, počúvalo, fantazírovalo, kládlo otázky a uvádzalo
dôvody, tiež významne prispievame k jeho jazykovému rozvoju.
Ako môžete ako rodič podporiť svoje dieťa v jeho každodennom živote?
Podpora rozvoja jazyka v každodennom živote v podstate spočíva v tom, že s dieťaťom vediete dialóg.
Prostredníctvom záujmu a otázok sa hravou formou rozširuje slovná zásoba. Predškolské deti sú ako
„vysávače slov“. V prvých rokoch života majú schopnosť zapamätať si nové slová priamo počas prvého
počutia. To však znamená, že ešte presne nevedia, čo dané slovo znamená a ako ho správne používať.
Sú preto odkázané na opakované zažívanie nových slovných pojmov v rôznych situáciách. Až časom ich
budú schopné samy konkrétne používať.
V každodennom živote môžete s dieťaťom viesť rozhovor v kontexte bežných činností a opakujúcich sa
situácií. Práve tieto každodenné situácie ponúkajú príležitosti na dôležité opakovanie. Takto dieťa počuje
stále tie isté slovné pojmy. Nevyžaduje si to žiadne plánovanie ani prípravu, len uvedomenie si dôležitosti
týchto situácií a všímavosť, aby ste ich rozpoznali a zachytili.
Spoločná hra a rozprávanie príbehov
Učenie hrou tiež stimuluje jazykové učenie. Dieťa si pritom znovu prehráva zážitky zo svojho životného
sveta a ponára sa do vlastného sveta fantázie. Rozvoj jazyka a rozvoj hry sú úzko prepojené. Dieťa má
tento dar hrať sa zo svojej fantázie, ale nový a zaujímavý materiál môže vzbudiť aj jeho zvedavosť. Ak sa
hráte spolu s ním ako dospelý, môžete to, čo sa stalo, vyjadriť slovami a verbalizovať. Takto sa stávate
jazykovým vzorom tým, že sa zapojíte do hry a vstúpite do tohto dôležitého dialógu.
Aj obrázková kniha sa môže použiť špeciálne na podporu jazyka. Mimoriadne prospešné je nielen čítať
alebo rozprávať príbeh, ale aj zapojiť dieťa. Mali by tiež prispieť vlastnými nápadmi k príbehu a rozvíjať
vlastné myšlienky. Vy zasa zopakujte nesprávne výroky, ktoré vaše dieťa správne vyslovilo, a tiež
rozveďte neúplné vety. Dôležité: Na chyby výslovne nepoukazujte, ale jednoducho dieťaťu ukážte, že ste
porozumeli. Vaše dieťa bude opravované nepriamo a bude počuť to najdôležitejšie, čo je správna
výslovnosť.
Ktorý jazyk je dôležitý?
Niekedy chcú rodičia svojmu dieťaťu pomôcť tým, že namiesto jeho jazyka srdca budú sami hovoriť po
nemecky. Chceli by sme vás však povzbudiť, aby sa vaše dieťa učilo svoj prvý jazyk zdravým spôsobom.
Výskum v oblasti osvojovania si druhého jazyka jasne ukazuje, že rodičia svojmu dieťaťu najlepšie
pomôžu, keď s ním budú naďalej hovoriť jeho vlastným jazykom. Koniec koncov, čím lepšie dieťa hovorí
svojím prvým jazykom, tým ľahšie sa bude učiť aj ďalší jazyk.
Zariadenia predškolskej starostlivosti sú ideálnym miestom, kde sa deti môžu učiť nemčinu hrou pred
nástupom do materskej školy a kde sa kladie dôraz na rovnaké príležitosti. Toto je podporované
finančnými príspevkami z kantonálnej podpory skorého jazykového vzdelávania.
Zamestnanci zariadení starostlivosti o deti vám radi odpovedia na všetky otázky, ktoré vás počas tohto
prebiehajúceho procesu napadnú, pretože spoločne môžeme na základe dôverného vzťahu dosiahnuť
pre vaše dieťa viac!

