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Vai jūsu bērns aug daudzvalodīgā vidē? Sirsnīgi apsveicam — ar to viņš iegūst īpašas iespējas! Parasti 
daudzvalodīgā vidē bērni bez piepūles apgūst citu valodu. Jūs varat bērnu atbalstīt šajā jautājumā.

Informācijas lapa

Daudzvalodība ģimenē



Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch 
Steuermittel auf der Grundlage des vom 
Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.

Weitere Informationen finden Sie unter: 
 www.lakos-sachsen.de
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Kādā valodā vajadzētu runāt mājās? — Vecāku dzimtajās valodās!
Visbiežāk ir labi, ja katrs — māte un tēvs vai citi ģimenes locekļi — sarunājas ar bērnu valodā, kurā pats jūtas 
visdrošāk un ērtāk. Parasti tā ir viņa dzimtā valoda. Jūs esat bērnam nepieciešams kā dzimtās valodas paraugs, lai 
viņš to varētu droši apgūt. Vienlaikus tas ir labs priekšnosacījums citu valodu apguvei.

Regulāri bērnudārza apmeklējumi palīdz apgūt vācu 
valodu!
Neraizējieties, ja bērns, sākot bērnudārza gaitas, vēl 
neprot vācu valodu. Neraugoties uz to, turpiniet runāt 
ar bērnu savā dzimtajā valodā. Viņš apgūst vācu valodu, 
sazinoties ar audzinātājām un citiem bērnudārza 
bērniem.
Lai tā notiktu, ir ļoti svarīgi, ka bērns regulāri apmeklē 
bērnudārzu. Jo biežāk bērns ir kopā ar vāciski runājošiem 
bērniem (piemēram, bērnudārzā, rotaļu laukumā vai 
vingrošanas zālē), jo ātrāk viņš dabiskā veidā iemācās 
vācu valodu.

Bērni jauc un samaina valodas!
Nav neparasti, ja bērni, apgūstot jaunu valodu, sākumā 
pieļauj kļūdas. Bieži vien šīs kļūdas liecina, ka bērni ir 
uz pareizā vācu valodas apguves ceļa: viņi izlaiž vācu 
valodā, piemēram, artikulu (“gib mir Blatt” “gib mir das 
Blatt” vietā) vai kļūdās ar prievārdiem (“bei Baum” “auf 
dem Baum” vietā). Bieži vien daudzvalodīgie bērni kādu 
laiku valodas arī jauc, piemēram, “Šī ir mana Ball”, kas 
liecina par augošu valodas kompetenci.
Ja neesat pārliecināts vai rodas jautājumi, palīdzību un 
padomu varat saņemt no bērnudārza audzinātājām vai 
sava pediatra.

Mans bērns pēkšņi runā vairs tikai vāciski! 
Dažas ģimenes ziņo, ka ir posmi, kad bērni runā tikai 
vāciski un atsakās lietot ģimenes valodu. Tomēr raizēm 
nav pamata. Turpiniet ar bērnu konsekventi runāt savā 
valodā. Arī klausoties bērns turpina apgūt savu valodu 
un noteikti vēlāk tajā atkal runās.

Runāt ir jautri!
Daudz un bieži runājiet ar savu bērnu par viņa 
piedzīvojumiem. Stāstiet stāstus, lasiet priekšā 
grāmatas vai kopā spēlējiet spēles. Neatkarīgi no 
valodas atbalsta veida izvēles jūs sniedzat bērnam 
iespēju ar dzimto valodu sasaistīt pozitīvas izjūtas, 
piedzīvojumus un pieredzi un tādējādi atbalstāt viņa 
valodas attīstību.

Izaugt ar vairākām valodām ir iespēja!
Jūs varat atbalstīt savu bērnu vairāku valodu apguvē, sniedzot viņam iespēju pēc iespējas biežāk dažādās situācijās 
izjust un lietot valodas. Gan jūsu dzimtajai valodai un kultūrai, gan arī vietējai vācu valodai bērna acīs vajadzētu kļūt 
nozīmīgai. Atzinīga attieksme pret visām bērna valodām ir svarīgs priekšnoteikums, kas bērnu motivē lietot valodas 
un paplašināt valodas prasmes gan ģimenes valodās, gan arī jaunajā vācu valodā. Tādā veidā jūs labi sagatavojat 
bērnu bērnudārzam un skolai.


