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הילדים שלכם גדלים על בסיס רב לשוני? מזל טוב: אתם מציעים להם הזדמנויות מיוחדות! ככלל, ילדים 
לומדים שפה אחרת ללא מאמץ בסביבה רב לשונית. אתם יכולים לתמוך בילדים שלכם בכך.

דף מידע

רב לשוניות במשפחה



Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch 
Steuermittel auf der Grundlage des vom Säch-
sischen Landtag beschlossenen Haushaltes.

Weitere Informationen finden Sie unter: 
 www.lakos-sachsen.de
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! באיזו שפה יש לדבר בבית? - בשפות האם של ההורים
ככלל, טוב אם האם והאב או בני משפחה אחרים ידברו אל הילדים בשפה בה הם מרגישים הכי בטוחים ונוחים. על פי רוב זוהי שפת האם 

שלהם. ילדיכם זקוקים לכם כמודל לחיקוי בשפת האם שלכם כדי שיוכלו לרכוש אותה בבטחה. יחד עם זאת, יש להם תנאים מוקדמים טובים 
ללימוד שפות אחרות.

–

! ביקורים קבועים במעונות יום עוזרים ללמוד גרמנית
אל תדאגו אם ילדיכם טרם שולטים בשפה הגרמנית כשהם נכנסים 

לגן. עם זאת, המשיכו לדבר עם ילדיכם בשפת האם שלכם. הם 
. ילמדו גרמנית באמצעות תקשורת עם המחנכים ושאר הילדים במעון
על מנת שזה יצליח, חשוב מאוד שילדיכם יגיעו לגן באופן קבוע. ככל 
שילדיכם ישחקו לעתים קרובות יותר עם ילדים דוברי גרמנית  למשל 

בגן, במגרש המשחקים או בחוג ההתעמלות – כך הם ילמדו מהר 
יותר את השפה הגרמנית באופן טבעי. 

! ילדים מערבבים ומחליפים את השפות שלהם
אין זה נדיר עבור ילדים שלומדים שפה חדשה לעשות טעויות 

„

מסוימות בהתחלה. לעתים קרובות טעויות אלה מראות שהילדים 
בדרך הנכונה לשפה הגרמנית: בגרמנית, למשל, הם משמיטים את 

 Gib mir das„ במקום ”Gib mir Blatt„) התווית לייחוד שם עצם
bei„) או שהם עושים טעויות עם מילות יחס (”Blatt

Baum” במקום „auf dem Baum”). ילדים רב לשוניים מערבבים 
לעתים קרובות את שתי השפות שלהם לזמן מה, למשל 

זה ה-Ball שלי.”, וזהו סימן המעיד על כישורי שפה מוגברים. אם 
אינכם בטוחים או שיש לכם שאלות, תוכלו לקבל עזרה וייעוץ 

מהמחנכים והמחנכות בגן או מרופא/ת הילדים שלכם.

! הילדים שלי פתאום מדברים רק גרמנית
חלק מהמשפחות מדווחות כי ישנם שלבים בהם הילדים מדברים רק 

. גרמנית ומסרבים להשתמש בשפת המשפחה
אין מה לדאוג. המשיכו באופן עקבי לדבר בשפתכם עם ילדיכם. גם 
אם הם רק מאזינים, ילדיכם יוכלו לפתח את השפה שלכם ובוודאי 

לדבר בה שוב בשלב מאוחר יותר.

! לדבר זה כיף
דברו הרבה ולעתים קרובות עם ילדיכם על החוויות שלהם. ספרו 
סיפורים, קראו ספרים או שחקו משחקים ביחד. לא משנה באיזו 
צורה של תשומת לב לשונית תבחרו, שכן בכך אתם מאפשרים 
לילדיכם לקשר רגשות חיוביים, הרפתקאות וחוויות לשפת האם 

שלהם ובכך לתמוך בהתפתחות השפה שלהם.

! לגדול עם שפות מרובות זו הזדמנות
אתם יכולים לתמוך ברכישת השפה הרב-לשונית של ילדיכם על ידי מתן הזדמנות לחוות ולהשתמש בשפותיהם לעתים קרובות ככל האפשר 
במצבים שונים. שפת האם והתרבות שלכם, אך גם השפה הגרמנית הסובבת אותה צריכות להיות חשובות עבור ילדיכם. יחס מעורר הערכה 

לכל השפות של ילדיכם הוא תנאי מוקדם חשוב המניע את ילדיכם להשתמש בשפותיהם ולהרחיב את כישורי השפה שלהם הן בשפת 
המשפחה שלכם והן בשפה הגרמנית החדשה. כך תכינו את ילדיכם היטב לגן ולבית הספר.


