Tờ Thông Tin về Phát Triển Ngôn Ngữ Đầu Đời
Làm việc cùng với con quý vị
Phát triển ngôn ngữ là một đặc điểm chất lượng quan trọng trong các cơ sở nhà trẻ, vì một môi trường
ngôn ngữ kích thích có thể mang lại lợi ích cá nhân cho mọi trẻ. Khi chúng ta nói chuyện với trẻ, hãy
khuyến khích trẻ kể chuyện, lắng nghe, tưởng tượng, đặt câu hỏi và cho biết lý do, chúng ta cũng có
đóng góp quan trọng vào sự phát triển ngôn ngữ của trẻ.
Quý vị, là cha mẹ, có thể hỗ trợ con mình trong cuộc sống hàng ngày bằng cách nào?
Việc khuyến khích phát triển ngôn ngữ trong cuộc sống hàng ngày về cơ bản gồm có đối thoại với con
quý vị. Thông qua sự quan tâm và các câu hỏi, từ vựng được mở rộng theo cách thú vị. Trẻ ở tuổi nhà
trẻ giống như "máy hút từ ngữ." Trong những năm đầu đời, các em có thể ghi nhớ từ mới trực tiếp khi
nghe lần đầu. Tuy nhiên, điều này có nghĩa là các em chưa biết ý nghĩa chính xác của từ đó và cách sử
dụng nó chính xác. Do đó các em dựa vào việc nhiều lần gặp các khái niệm từ mới trong các tình huống
khác nhau. Chỉ theo thời gian các em mới có thể tự sử dụng chúng một cách cụ thể.
Trong cuộc sống hàng ngày, quý vị có thể nói chuyện với con mình trong bối cảnh các hoạt động bình
thường và tình huống tái diễn. Chính các tình huống hàng ngày này mang lại cơ hội lặp lại quan trọng.
Bằng cách này, trẻ nghe cùng các khái niệm từ ngữ nhiều lần. Điều này không đòi hỏi phải lập kế hoạch
hay chuẩn bị, chỉ đòi hỏi sự nhận thức về tầm quan trọng của những tình huống này và chú tâm để nhận
biết và hiểu chúng.
Cùng nhau chơi và kể chuyện
Học thông qua chơi cũng kích thích học ngôn ngữ. Khi làm như thế, trẻ diễn lại những trải nghiệm từ thế
giới đời thực của mình và tự đưa mình vào thế giới tưởng tượng của mình. Sự phát triển ngôn ngữ và
phát triển kỹ năng chơi có liên quan chặt chẽ với nhau. Trẻ có được món quà này để chơi bằng sự tưởng
tượng của mình, nhưng tài liệu mới và thú vị cũng có thể gợi trí tò mò của trẻ. Nếu quý vị chơi cùng, quý
vị có diễn tả những gì đã diễn ra bằng lời. Bằng cách này, quý vị trở thành hình mẫu ngôn ngữ bằng cách
tham gia chơi và tham gia sự đối thoại quan trọng này.
Ngoài ra, có thể sử dụng truyện tranh theo cách cụ thể để tăng cường ngôn ngữ. Sẽ rất có ích khi không
chỉ đọc hay kể chuyện, mà còn thu hút sự tham gia của con quý vị. Các em cũng nên đóng góp ý tưởng
của mình vào câu chuyện và phát triển suy nghĩ của riêng mình. Đến lượt mình, quý vị lặp lại các phát
biểu không chính xác của con mình cho đúng và cũng khai triển các câu chưa hoàn chỉnh. Quan trọng:
Không chỉ rõ lỗi, mà chỉ thể hiện cho con quý vị biết rằng quý vị đã hiểu. Con quý vị sẽ được sửa theo
cách gián tiếp và sẽ nghe điều quan trọng nhất, đó là phát âm chính xác.
Ngôn ngữ nào là ngôn ngữ quan trọng?
Đôi khi cha mẹ muốn giúp con mình bằng cách tự nói tiếng Đức, thay vì ngôn ngữ trong tim mình. Tuy
nhiên, chúng tôi muốn khuyến khích cho con quý vị học ngôn ngữ thứ nhất theo cách hợp lý. Nghiên cứu
về tiếp thu ngôn ngữ thứ hai cho thấy rõ rằng cha mẹ giúp con mình hiệu quả nhất khi họ tiếp tục nói
ngôn ngữ của mình với các em. Sau hết, trẻ nói ngôn ngữ thứ nhất càng giỏi, trẻ cũng sẽ học một ngôn
ngữ khác càng dễ.
Các cơ sở nhà trẻ là nơi lý tưởng trong đó trẻ có thể học tiếng Đức thông qua hoạt động vui chơi trước
khi vào mẫu giáo và ở đó có sự chú trọng vào các cơ hội bình đẳng. Việc này được hỗ trợ bằng những
đóng góp tài chính của Cantonal Early Language Support.
Nhân viên chăm sóc trẻ sẽ sẵn sàng giải đáp bất kỳ thắc mắc nào quý vị có thể có trong quy trình liên tục
này, vì cùng nhau chúng ta có thể đạt được nhiều hơn cho con quý vị trên cơ sở một mối quan hệ tin
tưởng!

