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"Çocuğunuzun Konuşma ve Dil Becerisi" – Bilgilendirme Broşürü U7
Çok dilli aileler için ipuçları
Sayın Ebeveynler,
2 yaşına gelen çocuğunuzun dil ve konuşma açısından gelişmesi artık en önemli hususu oluşturuyor. Konuşmayı öğrenirken
kaydettiği ilerleme, başka hiçbir alanda
bu kadar hızlı değildir. Aşağıda, çocuğunuza, dilini ve konuşmasını geliştirirken
nasıl yardımcı olabileceğiniz ve çeşitli dilleri nasıl daha mantıklı kullanabileceğiniz
hakkında bilgiler bulacaksınız.

Eğer çocuğunuz bugüne kadar sadece ailenizin diliyle büyüdüyse
◾◾ Çocuğunuzla anadilinizde konuşmaya
devam edin.
Bu şekilde, çocuğunuz, kısa bir süre
içinde birinci dili öğrenmiş ve ikinci bir
dili öğrenebilmesi için de mükemmel
koşullara sahip olacaktır.
◾◾ Çocuğunuzun Almancayla temas halinde olabileceği her türlü fırsatı değerlendirin.  
Haftada en az bir kez, Almanca konuşulan bir çocuk grubunu ziyaret edin.
Hatta çocuğunuzun düzenli bir şekilde
bir kreş veya çocuk yuvasına gitmesi
daha da iyi olur. Çocuklar, Almancayı
en çabuk bu tür yerlerde öğrenir.
◾◾ Çocuğunuzun, Almanca konuşurken
başlangıçta yaptığı çok sayıda hata
sizi kesinlikle tedirgin etmesin.
Bu çok normaldir. Almanca bilgisi arttıkça, çocuğunuz sözcükleri daha iyi
telaffuz edecek, kelime hazinesi büyüyecek ve grameri düzelecektir.

Eğer çocuğunuz çok dilli büyüyorsa
◾◾ Çocuğunuzun dilleri karıştırarak kullanmasından kaygılanmayın.  
Çok dilli büyüyen çocukların, dilleri karıştırarak konuştukları sıklıkla görülür.
Böyle konuşan çocuklar, ilk başta, bir
dilde bilmedikleri sözcükler ve gramer
formlarının yerine, bildikleri diğer dildeki
sözcük ve gramer formlarını kullanırlar.
İleri safhalarda, dilleri, sadece konuştukları şahıslar anlıyorlarsa karıştırarak
kullanırlar. Bu durum da, daha ziyade,
çocuğunuzun birden fazla dili rahatlıkla
kullanabildiğinin göstergesidir.

◾◾ Konuştuğu dillerin içinde Almanca
olmaması durumunda, çocuğunuzun
Almancayla temas etmesini sağlamalısınız.  
Çocuğunuz, Almancayı en kolay Almanca konuşan çocukların arasında
öğrenir. Bu nedenle, çocuğunuzun,
erkenden bir kreşe veya bir çocuk yuvasına gitmesi faydalı olur. Çünkü çocuğunuz, bu tür yerlerde, her gün Almanca öğrenme fırsatı bulur.

Acaba çocuğum az mı konuşuyor?
Her çocuğunun konuşma öğrenme hızı
farklıdır. Bazı çocuklar 100 - 200 sözcük

öğrenip küçük cümleler kurabilirken, bazı
çocuklar ise, sadece bir kaç kelime söyleyebilir. Bunda çocuğun tek veya çok dilli büyümesinin herhangi bir rolü yoktur.
24 aylık çocuklar, en az 50 sözcük bilmelidir. Bu da, aynı anda birden fazla dil
öğrenilirken biraz daha uzun sürebilir ve
çok da normaldir. Çocuğunuzun konuşma
gelişimiyle ilgili kaygılanıyor veya üzülüyorsanız, bu durumu çocuk doktorunuzla
görüşün. Çocuk doktoru, örneğin: çocuğunuzun iyi işitip işitmediğine açıklık kazandırır ve daha sonra atacağınız adımlar
hakkında sizi bilgilendirebilir.

Çocuğunuz artık bunları biliyor
24. Aydan itibaren 	En az 50 kelime söyleyebilmelidir
Küçük cümleler kurabilmelidir „Uykusum geldi“ gibi

Çocuğunuzun konuşma gelişimine destek olmak için ne yapmalısınız
◾◾ Çocuğunuzun yarım yamalak konuşmalarına dikkat edin.
Çocuklar, ilk konuşmaya başladıklarında, çok sayıda hata yaparlar. Bu çok
normaldir. Yarım yamalak söylemeye çalıştığı cümlelerin doğrusunu tekrarlayarak çocuğunuza destek olabilirsiniz. Bu şekilde davranarak, çocuğunuzu
sevindirirsiniz, motivasyonu bozulmaz ve ayrıca doğru cümleyi de duymuş
olur.
Bu konuyla ilgili 2 örnek:
Yarım yamalak konuşmayı yakalamak ve cümleyi tekrarlamak.
Çocuk: „Araba.“ Ebeveyn: „Evet, bir araba. Araba gidiyor.“
Çocuğun kurduğu hatalı cümlenin doğrusu tekrarlanarak dolaylı yoldan düzeltilmesi.
Çocuk: „Ayaba gidiyo.“ Ebeveyn: „Evet, araba gidiyor.“
Çocuğunuzdan sizin söylediklerinizi tekrarlamasını istememeniz veya onu
eleştirmemeniz çok önemlidir.
◾◾ Çocuğunuzun konuşmaktan haz duymasını sağlayın.  
Çocuklar, bu dönemde, özellikle parmak oyunları ve örneğin: „bu yamuk,
bu düz" şarkısı gibi hareketlerini taklit ettikleri çocuk şarkılarından çok hoşlanırlar.
◾◾ Çocuğunuzla birlikte resimli bir kitaba bakarken, içinde gördüklerini size
anlatmasını isteyin.
Çok dilli aileler için yazısız kitaplar çok daha uygundur.
◾◾ Çocukların, konuşmayı öğrenebilmeleri için, yetişkinler ve çocuklarla doğrudan temas içinde olmaları gerekir.  
Almanca öğrenmek için, sadece Almanca televizyon yayınlarının izlenmesi
yeterli olmaz.
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