Informační přehled o raném vývoji jazyka
Spolupráce pro vaše dítě
Rozvoj jazyka je důležitým kvalitativním prvkem předškolních zařízení, protože každé dítě může mít z
podnětného jazykového prostředí individuální prospěch. Když s dítětem vedeme rozhovor, podporujeme
ho ve vyprávění příběhů, naslouchání, fantazírování, kladení otázek a zdůvodňování, významně
přispíváme i k jeho jazykovému rozvoji.
Jak můžete jako rodič podpořit své dítě v každodenním životě?
Podpora rozvoje řeči v každodenním životě spočívá především v dialogu s dítětem. Prostřednictvím
zájmu a otázek se hravou formou rozšiřuje slovní zásoba. Předškolní děti jsou jako “vysavače slov”. V
prvních letech života mají schopnost zapamatovat si nová slova přímo během prvního poslechu. To však
znamená, že ještě přesně nevědí, co dané slovo znamená a jak ho správně používat. Jsou proto
odkázány na opakované zažívání nových slovních pojmů v různých situacích. Teprve časem je dokážou
samy konkrétně používat.
V každodenním životě můžete s dítětem vést rozhovor v kontextu běžných činností a opakujících se
situací. Právě tyto každodenní situace nabízejí příležitosti k důležitému opakování. Dítě tak slyší stále
stejné slovní pojmy. Nevyžaduje to žádné plánování ani přípravu, pouze uvědomění si důležitosti těchto
situací a všímavost, s níž je rozpozná a zachytí.
Společné hraní a vyprávění příběhů
Učení hrou také stimuluje jazykové učení. Dítě si přitom přehrává zážitky ze svého životního světa a
ponořuje se do vlastního světa fantazie. Vývoj jazyka a vývoj hry spolu úzce souvisejí. Dítě má tento dar
hrát si ze své fantazie, ale nový a zajímavý materiál může také vzbudit jeho zvědavost. Pokud si jako
dospělý hrajete spolu s ním, můžete to, co se stalo, vyjádřit slovy a verbalizovat. Tímto způsobem se
stáváte jazykovým vzorem, protože se zapojujete do hry a vstupujete do tohoto důležitého dialogu.
Obrázkovou knihu lze také použít speciálně pro propagaci jazyka. Obzvláště přínosné je příběh nejen číst
nebo vyprávět, ale také do něj dítě zapojit. Mělo by také přispět vlastními nápady k příběhu a rozvíjet své
vlastní myšlenky. Vy zase správně zopakujte nesprávné výroky dítěte a také rozveďte neúplné věty.
Důležité: Neupozorňujte výslovně na chyby, ale pouze ukažte dítěti, že jste porozuměli. Vaše dítě bude
opravováno nepřímo a uslyší to nejdůležitější, tedy správnou výslovnost.
Který jazyk je důležitější?
Někdy chtějí rodiče pomoci svému dítěti tím, že sami mluví německy, místo aby mluvili jazykem svého
srdce. Rádi bychom vás však povzbudili, aby se vaše dítě učilo svůj první jazyk zdravým způsobem.
Výzkumy v oblasti osvojování druhého jazyka jasně ukazují, že rodiče svému dítěti nejlépe pomohou,
když s ním budou nadále mluvit jeho vlastním jazykem. Koneckonců, čím lépe bude dítě mluvit svým
prvním jazykem, tím snadněji se bude učit i další jazyk.
Zařízení předškolní péče jsou ideálním místem, kde se děti mohou učit němčinu hrou před nástupem do
mateřské školy a kde se klade důraz na rovné příležitosti. To je podporováno finančními příspěvky z
Kantonální podpory raného jazykového vzdělávání.
Pracovníci péče o děti vám rádi zodpoví veškeré dotazy, které vás v průběhu tohoto procesu napadnou,
protože společně můžeme na základě důvěryhodného vztahu dosáhnout pro vaše dítě více!

