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A kutatások szerint az otthon beszélt nyelv megtartása 
nem csak szociálisan és érzelmileg válik a gyermeke javára, 
de a kognitív képességeit is fejleszti, javítja az általános 
agyműködését, és segít nekik az új nyelv elsajátításában.

Több ok szól amellett, hogy az otthon 
beszélt nyelvet használja a gyermekével. 

•	  A család könnyebben kommunikál így egymással 
és  bonyolultabb történeteket tudnak elmondani 
egymásnak, vicceket vagy dalokat oszthatnak meg.

•	  Közelebb érezhetik egymást gyermekével.
•	  Gyermeke hallja és tanulja egy színes és kifejező nyelv 

használatát.
•	  Gyermeke nagyobb valószínűséggel osztja meg az 

érzelmeit Önnel.
•	  Gyermekével jobban megértik egymást.
•	  Gyermeke nagyobb valószínűséggel hallgatja meg Önt.
•	  Gyermeke érzi, hogy tartozik valahová, és büszke lesz 

nyelvére és kultúrájára.
•	  Gyermeke képes lesz beszélni a többi családtaggal és a 

családi ismerősökkel.
•	  Gyermeke nagyobb valószínűséggel lesz képes mindkét 

nyelvet színesebben beszélni. Ezzel több sikert érhet el az 
iskolában.

Amikor az újonnan jött gyermekek először kezdenek óvodába 
vagy iskolába járni, először lehet, hogy nem értenek vagy 
beszélnek angolul, de az nem baj! Néhány hónapon belül a 
legtöbb gyermek megtanul valamennyire angolul. És ahogy 
fejlődik a gyermek, egyre valószínűbb, hogy gyakrabban 
beszél majd angolul.

Javaslatok az otthon beszélt nyelv 
megőrzésére:

•	  Mindig az otthon beszélt nyelvet használja a gyermekével, 
és a családtagokat is erre ösztönözze.

•	  Ha a gyermek beszél angolul, kérje meg, mondja el angolul 
azt, amit előtte az otthon beszélt nyelven mondtak. 
(Először elmondhatja az otthon beszélt nyelven, hogy 
megtanulják, hogyan kell mondani.)

•	  A nyelvet játékokkal, dalokkal és történetekkel teheti 
vonzóbbá.

•	  Folytassanak valódi beszélgetéseket ahelyett, hogy csak 
megmondaná a gyermeknek, mit csináljon.

•	  Ha a gyermeke ellenáll annak, hogy az otthon beszélt 
nyelvet használja, kijelölheti az otthonát, vagy egy konkrét 
alkalmat (pl. a vacsoraidőt), amikor csak az otthon beszélt 
nyelvet használják.

Az oTThon beszélT nyelv megTArTásA

Látogasson el a cmascanada.ca/cnc/parents weboldalra további többnyelvű, a szülőknek szóló információkért

http://cmascanada.ca/cnc/parents

