Erken Dil Desteği Bilgi Föyü
Çocuk için hep birlikte
Dil desteği, okul öncesi kurumlarda önemli bir kalite özelliğidir, çünkü çocuk, teşvik edici bir dil
çevresinden bireysel olarak yararlanabilir. Çocukla sohbet ettiğimizde, onu anlatmaya, dinlemeye, hayal
kurmaya ve sebep açıklamaya teşvik ettiğimizde, dil gelişimi için de önemli bir katkı sağlamış oluyoruz.
Ebeveyn olarak siz, çocuğunuzu günlük hayatta nasıl destekleyebilirsiniz?
Günlük hayatta dil gelişimi, esasen çocuğunuzla diyalog içinde olmaktan başka bir şey değildir. İlgi ve
sorularla kelime dağarcığı oyun ile genişletilir. Okul öncesi çağdaki çocuklar tıpkı bir “Kelime Vantuzu”
gibidir. Hayatlarının ilk yıllarında sadece duydukları kelimeleri bile akıllarında tutma yeteneğine sahiptirler.
Ancak kelimenin tam olarak ne anlama geldiğini ve nasıl doğru kullanıldığını henüz bilmezler. Bu nedenle
yeni kavramları sürekli olarak farklı durumlar içerisinde yaşamaları gerekir. Zamanla kelimeleri bilinçli
olarak kullanmayı öğrenirler.
Günlük hayatta, çocuğunuzla olağan faaliyetler ve sürekli tekrarlayan durumlar içerisinde bir sohbete
girebilirsiniz. Tam da bu günlük durumlar, bu önemli tekrarları yapmak için en iyi fırsatlardır. Çocuk
böylelikle aynı kelime ve kavramları sürekli olarak duyar. Bunun için herhangi bir plan veya hazırlığa
gerek yoktur. Gerekli olan tek şey, bu durumun öneminin farkına varma bilinci ve fark edip yakalamak için
yeterince dikkat.
Birlikte oyun oynamak ve hikayeler anlatmak
Oyun oynamak da dil öğrenmeyi teşvik eder. Çocuk, hayatında edindiği deneyimlerini oyun ile taklit eder
ve kendi hayal dünyasına dalar. Dil gelişimi ve oyun gelişimi birbirleriyle sıkı ilişki içerisindedir. Çocuk,
hayal dünyası sayesinde oyun kurma yeteneğine sahiptir, ancak yeni ve ilginç materyaller de merakını
cezbedebilir. Bir yetişkin olarak siz, çocuğun oyununa katıldığınızda, olayları kelimelerle ifade edebilir ve
dillendirebilirsiniz. Oyuna dahi olarak ve bu önemli diyaloğa katılarak çocuğunuzun dil rol modeli
olursunuz.
Dil desteğinde resimli kitaplar da bilinçli bir şekilde kullanılabilir. Sadece okumak veya anlatmaktan
ziyade, çocuğu da dahil etmek çok yararlı olur. Çocuk, hikayeye kendi fikirlerini de katmalı ve kendi
düşüncelerini geliştirmelidir. Siz de çocuğunuzun yanlış ifade ettiği şeyleri düzelterek tekrarlamalı ve
yarım kurduğu cümlelerini tamamlamalısınız. Önemli: Açıkça çocuğun hatalarını göstermek yerine,
çocuğunuza onu anladığınızı gösterin. Böylece çocuğunuzu dolaylı olarak düzeltmiş olursunuz ve çocuk
en önemli olanı, yani ifadenin doğrusunu duymuş olur.
En önemli dil hangisidir?
Bazen anne babalar, kendi ana dilleri yerine Almanca konuşarak çocuklarına yardımcı olmaya çalışırlar.
Ancak çocuğunuzun esas olarak kendi anadilini öğrenmesi gerektiğinden emin olmanızı isteriz. İkinci bir
dil edinme konusunda yapılan araştırmalar acıkça gösteriyor ki, anne babalar çocuklarıyla kendi dilleri ile
konuşarak, onları en iyi şekilde destekleyebiliyor. Çünkü bir çocuk kendi anadilini ne kadar iyi konuşursa,
başka bir dili de o kadar kolay öğrenir.
Çocukların henüz anaokuluna başlamadan önce oyun ile Almanca öğrenebilecekleri ve fırsat eşitliğinin
odak noktası olduğu en ideal yerler okul öncesi eğitim kurumlarıdır. Kanton’un Erken Dil Desteği teşvikleri
bu konuda maddi destek sağlamaktadır.
Bu süreçte sormak istediğiniz her konuda size eğitim personeli yardımcı olacaktır, çünkü güvene dayalı
bir ilişki temelinde birlikte çocuğunuz için çok daha fazlasını yapabiliriz.

