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Informacinis lapas

Daugiakalbystė šeimoje

Jūsų vaikas auga daugiakalbis? Nuoširdžiausi sveikinimai: suteikiate jam ypatingas galimybes! 
Paprastai vaikai be sunkumų mokosi kitos kalbos daugiakalbėje aplinkoje. Tokiu atveju galite 
savo vaiką palaikyti ir jam padėti.



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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Kokia kalba turėtų būti kalbama namuose? - Tėvų gimtosiomis kalbomis!
Paprastai gerai, jei motina ir tėvas arba kiti šeimos nariai kalbasi su vaiku ta kalba, kuria kalbėdami jie jaučiasi 
labiausiai užtikrintai ir komfortiškai. Paprastai tai yra jūsų gimtoji kalba. Kad vaikas galėtų išmokti jūsų gimtąją 
kalbą, jis turi matyti ir girdėti jus kaip pavyzdį, iš kurio mokytųsi. Tuo pačiu metu jis taip pat turi geras sąlygas ir 
mokytis daugiau kalbų.

Reguliarūs lankymaisi dienos centruose padeda 
išmokti vokiečių kalbą!
Nesijaudinkite, jei jūsų vaikas pradėdamas eiti į darželį 
dar nekalba vokiškai. Vis tiek kalbėkite su vaiku gimtąja 
kalba. Vokiečių kalbos mokomasi bendraujant su 
auklėtojais ir kitais įstaigos vaikais.
Kad tai pavyktų, labai svarbu, kad jūsų vaikas 
reguliariai lankytų darželį. Kuo dažniau jūsų vaikas 
būna ir bendrauja su vokiškai kalbančiais vaikais –
pavyzdžiui, darželyje, žaidimų aikštelėje ar gimnastikos 
klube, – kuo greičiau jis išmoks vokiečių kalbą natūraliu 
būdu.

Vaikai maišo kalbas ir jas kaitalioja kalbėdami!
EVaikams, besimokantiems naujos kalbos, nėra 
neįprasta pradžioje daryti tam tikrų klaidų. Šios klaidos 
dažnai rodo, kad vaikai yra teisingame kelyje 
siekdamas išmokti vokiečių kalbą: pavyzdžiui, vaikas 
gali praleisti artikelius kalbėdamas vokiečių kalba („gib 
mir Blatt“, o ne „gib mir das Blatt“) arba padaryti klaidų 
prielinksniuose („bei Baum“, o ne „auf dem Baum“). 
Dažnai daugiakalbiai vaikai kurį laiką maišo abi kalbas, 
kuriomis bendrauja, pavyzdžiui, sako „Čia mano Ball“, – 
tai rodo padidėjusią kalbos kompetenciją.
Jei nesate tikri ar turite kokių nors klausimų, dėl 

pagalbos ir patarimų kreipkitės į darželio
auklėtojus ar savo pediatrą.

Kalbėti yra smagu!
Daug ir dažnai pasikalbėkite su vaiku apie jo 
išgyvenimus. Pasakokite istorijas, skaitykite knygas ar 
kartu žaiskite. Nesvarbu, kokią kalbinio palaikymo 
formą pasirinksite, jūs suteiksite savo vaikui galimybę 
derinti teigiamus jausmus, patirtį ir išgyvenimus su 
gimtąja kalba ir taip palaikyti savo kalbos vystymąsi.

Mano vaikas staiga kalba tik vokiškai!
Kai kurios šeimos praneša, kad yra laikotarpių, kai 
vaikai kalba tik vokiškai ir atsisako kalbėti šeimos 
kalba. Neverta dėl to nerimauti. Nuosekliai kalbėkite 
su vaiku savo gimtąja kalba. Jūsų vaikas gali lavinti 
jūsų kalbos įgūdžius ir kaip klausytojas ir tikrai vėl 
kalbės jūsų kalba vėliau.

Augti su keliomis kalbomis yra puikus šansas!
Galite padėti vaikui mokytis daugiakalbėje aplinkoje, suteikdami jam galimybę pažinti ne tik jūsų gimtąją kalbą ir 
kultūrą, bet ir vietinę vokiečių kalbą, kuri taip pat turėtų tapti svarbi jūsų vaikui. Sąmoningas nusiteikimas ir visų 
kalbų vartojimo skatinimas yra svarbi išankstinė sąlyga, kuri motyvuoja jūsų vaiką kalbėti visomis kalbomis ir plėsti 
savo kalbos įgūdžius bendraujant ir jūsų šeimos kalbomis, ir naująja vokiečių kalba. Tai gerai paruoš jūsų vaiką 
darželiui ir mokyklai.




