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Broszura informacyjna dla rodziców polskojezycznych
Informationsbroschüre für polnisch sprechende Eltern
1. Wasze dziecko wychowuje sie w srodowisku wielojezycznym.
Wiekszosc ludzi na swiecie wyrasta dwu- lub wielojezycznie. Nauka dwóch jezyków jest dla
Panstwa dziecka juz wielka „wygrana” w zyciu. Z reguly, dzieci opanowuja je bez wiekszych
problemów.
2. Co to jest wielojezycznosc?
Jest wiele sytuacji, w których dziecko uczy sie dwóch lub wiecej jezyków, oto przyklady:
• Polski ojciec mówi po polsku do swojego dziecka, niemiecka matka po niemiecku.
• Hiszpanska rodzina zamieszkala w Niemczech mówi w domu po hiszpansku.
• Szwedzki ojciec rozmawia ze swoim dzieckiem po szwedzku, angielska matka po
angielsku, a w przedszkolu dziecko uczy sie po niemiecku.
3. Jakie cechy szczególne wystepuja przy rozwoju bilingualnym?
Dzieci przyswajaja sobie wymowe, slownictwo i gramatyke roznych jezyków. Nie musza one
mówic w kazdym jezyku równie dobrze. Na przyklad:
Ø Dziecko tureckich rodzicow zamieszkalych w Niemczech potrafi dobrze
wytlumaczyc po niemiecku zasady gry, natomiast o tureckim rodzinnym
wydarzeniu lepiej opowie w jezyku tureckim.
Wielojezycznosc jest dla dziecka szczególnym wyzwaniem, biorac pod uwage, ze musi ono
przyswoic sobie stopniowo dwa rózne systemy jezykowe. Do tego dochodza jeszcze wymowa,
slownictwo, gramatyka i budowa zdan, które pomagaja w zrozumieniu i uzyciu danego jezyka.
Poza tym, musi ono jeszcze w mówieniu brac pod uwage potoczne i kulturowe szczegolnosci
jezyka. .
U dzieci, które od urodzenia wychowuja sie w rodzinie dwujezycznej, mozna zaobserwowac,
ze:
• zaczynaja pózniej mówic
• uzywaja najpierw jednego, pózniej drugiego jezyka, wzglednie
• posluguja sie od poczatku dwoma jezykami.
Niektóre dzieci „mieszaja” oba jezyki, tzn. uzywaja slów z innego jezyka, kiedy brakuje ich
im w innym jezyku. Takie wypadki zdarzaja sie oczywiscie tylko przez jakis czas.
Powazniejsze i dluzej utrzymujace sie problemy w jednym badz obu jezykach powinny byc
jednak potraktowane powazniej i poddane dokladnym badaniom.
4. Co jest normalne, a na co nalezy zwrócic uwage w rozwoju jezykowym dziecka?
Skala dla normalnego rozwoju jezykowego przy wielojezycznosci:
• W drugim roku zycia dziecko posluguje sie okolo 50 slowami. W srodowisku
dwujezycznym ta skala moze sie przesunac o okolo pól roku.
• W trzecim roku zycia dziecko wyslawia sie w jednym z jezyków przynajmniej za pomoca
zdan trzywyrazowych.
• Czterolatek potrafi porozumiec sie juz z osoba spoza wlasnej rodziny.
• Jezeli dziecko regularnie slyszy jezyk niemiecki i mówi w tym jezyku (w przedszkolu,
szkole, przy zabawie ...), powinnien byc w stanie po ok. roku czasu dobrze poslugiwac sie
tym jezykiem.
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Wskazówki swiadczace o niepokojacych objawach w procesie rozwoju jezykowego dziecka:
• Dziecko okazuje male zainteresowanie jezykiem
• Unika dlugiego czasu na rozmowe
• nie lubi, kiedy czyta mu sie ksiazki, równiez obrazkowe
• zadaje malo lub nie zadaje zadnych pytan
• rzadko lub w ogóle nie wyjasnia nieporozumien
• miesza jezyki nie zwracajac uwagi na to, który jezyk rozumie sluchajacy
• bardzo pózno przyswaja sobie jezyk
Podsumowanie:
Jezeli rozwój jezykowy Panstwa dziecka odbywa sie w wyraznie odmienny sposób od normalnego
lub wystepuja objawy nieprawidlowego rozwoju, nalezy wtedy poddac ten proces dokladniejszym
badaniom.
5. Mozliwe powody nieprawidlowosci:
Nie zawsze istnieje jasna przyczyna nieprawidlowosci w rozwoju jezykowym. Czesto
wspólgra ze soba wiecej przyczyn. Najczestszymi powodami sa:
• Problemy ze sluchem: niektóre dzieci maja przez dluzszy czas problemy ze
sluchem lub nie potrafia wystarczajaco dobrze przetworzyc to co uslyszaly.
Mozliwe przyczyny to na przyklad, czeste przeziebienia lub zapalenia ucha
srodkowego.
• zaburzenia rozwoju jezykowego dziecka: sa dzieci, które maja specjalne
trudnosci w nauce jezyka. Te problemy pojawiaja sie zarówno w jezyku
ojczystym, jak i w jezyku obcym badz drugim.
6. Prawidlowe obchodzenie sie z wielojezycznoscia:
Panstwa dziecko rozwija sie dwujezycznie: tym sposobem zapewniaja im Panstwo niezwykle
szanse!
• Mówcie do swojego dziecka w swoim jezyku ojczystym
• dbajcie o przyjemnosc w mówieniu i pozwólcie swojemu dziecku opowiadac
• sluchajcie je uwaznie kiedy mówi
• zachecajcie je do mówienia i czesto wypytujcie
• kiedy zdarza sie „blad”, nie poprawiajcie go, lecz powtarzajcie cale zdanie w poprawny
sposób, na przyklad: „Tam autobus” „Tak, tam jedzie autobus”.
• Mówcie w sytuacjach codziennych, na przyklad przy nakrywaniu do stolu, ubieraniu,
robieniu zakupów, przy zabawie lub ogladaniu ksiazek z obrazkami.
• Starajcie sie sami mozliwie oddzielic mówienie, na przyklad, kazdy rodzic powinien
mówic swoim jezykiem ojczystym do dziecka, lub uzywajcie swojego jezyka w domu,
podczas gdy w przedszkolu dziecko uzywa jezyka obcego, na przyklad niemieckiego w
Niemczech.
W razie dalszych pytan znajda Panstwo pomoc w osobie lekarza pedia try.
Moga sie Panstwo równiez zwrócic o pomoc w ponizszych punktach:
o
o
o
o
o
o

Lekarz pediatra badz lekarz domowy
HNO Ärzte (lekarz laryngolog)
Paedaudiologische Beratungsstellen
Frühförderstellen
Erziehungsberatungsstellen
Sonderpädagogische Förderzentren

Z niemieckiego przetlumaczyla: Katarzyna Tucka
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