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De ce este importantă limba maternă?
Limba pe care o vorbiţi cu copiii este prima 
limbă pe care o vor învăţa aceştia. Este prima 
lor legătură cu dumneavoastră, cu restul 
familiei şi cu cultura şi comunitatea lor. Este 
limba pe care o folosesc prima 
oară pentru a învăţa despre 
lumea care îi înconjoară. 
Este limba care îi ajută să 
„pornească în viaţă“, iar 
dumneavoastră sunteţi o parte 
centrală a acestui proces! Acesta 
este unul dintre multele căi prin 
care părinţii sunt primii profesori  
ai copiilor lor.

Care sunt avantajele folosirii  
limbii materne?
Folosirea limbii materne îi leagă pe copiii 
dumneavoastră de familie. Aceasta realizează 
şi o legătură cu tradiţiile dumneavoastră 
culturale importante şi cu prietenii şi vecinii 
care vorbesc aceeaşi limbă. Folosirea limbii 
materne vă permite să vă învăţaţi copiii şi să 
învăţaţi împreună lucruri noi. Puteţi vorbi despre 
experienţe şi cuvinte noi, puteţi exersa învăţarea 
literelor şi a cifrelor. Toate acestea reprezintă 
o parte importantă a învăţării timpurii de către 
copii şi vă va fi mai uşor şi va fi mai distractiv 
pentru dumneavoastră să faceţi aceste lucruri în 
limba pe care o vorbiţi cel mai bine.

Dar limba engleză?
Copiii care locuiesc în Marea Britanie au nevoie de limba engleză 
pentru a reuşi la şcoală şi în viaţă. Din fericire, copiii mici pot deveni 
bilingvi cu uşurinţă. O persoană care vorbeşte mai mult decât o limbă 
are mai multe oportunităţi de a studia, călători şi lucra, atât în Marea 
Britanie, cât şi în Europa şi în lume. Important: Copiii bilingvi formează 
abilităţi de gândire mai puternice, ceea ce, de obicei conduce la 
rezultate mai bune la învăţătură pe termen lung.
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Limba este unul dintre  
cele mai importante daruri  
pe care i le-aţi dat copilului  
dumneavoastră. Dar în ce  
fel i-l daţi? 

Răspunsul este simplu. 

Vorbiţi limba dumneavoastră  
zilnic acasă cu copilul!
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Dacă vorbesc puţin limba  
engleză, ar trebui să folosesc 
această limbă acasă?
Ar trebui să vorbiţi limba cu care vă simţiţi cel 
mai confortabil. Dacă limba dumneavoastră 
maternă este mai puternică decât limba 
engleză, atunci ar trebui să folosiţi limba 
maternă cu copiii pentru a le forma aptitudini 
puternice de vorbire a acestei limbi.

Copiii mei se vor simţi confuzi  
dacă folosesc două limbi?
Copiii mici pot învăţa două sau mai multe 
limbi simultan. Ei învaţă rapid când au multe 
experienţe cu adulţii care vorbesc cu ei şi îi 
ascultă. Uneori, copiii vor combina cuvinte 
sau expresii din ambele limbi. Nu este nicio 
problemă! Ar putea părea că sunt confuzi, dar 
de fapt învaţă regulile şi vocabularul din ambele 
limbi şi sortează aceste informaţii în mintea lor. 
Este un semn de învăţare şi gândire bune.

Copiii mei preferă 
să vorbească limba 
engleză. Ce ar trebui 
să fac?
Pentru început, nu vă 
îngrijoraţi. Poate copiii 

dumneavoastră preferă 
limba engleză pentru că toţi 
prietenii lor vorbesc această 
limbă. Vorbiţi cu copiii 
despre limbă. Explicaţi că 
este importantă învăţarea 
ambelor limbi. Vorbiţi cu 

persoanele speciale din 
viaţa lor care vorbesc 
limba dumneavoastră, 
inclusiv rude 
preferate şi prieteni. 
Explicaţi-le că 

persoanele bilingve 
au şanse duble de a îşi 

face prieteni şi de a învăţa 
despre culturi noi.
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Faceţi ca limba 
dumneavoastră să fie 
percepută ca amuzantă, 
citindu-le cărţi, cântându-le 
cântece şi jucându-vă jocuri 
în această limbă. Folosiţi-o 
când sunteţi implicaţi în 
orice tip de activitate. 
Limba dumneavoastră este 
un dar, iar vorbirea acestei 
limbi menţine familia unită!

Nu uitaţi că relaţiile cu 
copii dumneavoastră depind de limbă. Pe 
măsură ce cresc, comunicarea va deveni din ce 
în ce mai importantă. Veţi avea conversaţii pe 
o varietate de subiecte. Astfel, va fi mai uşor şi 
mai distractiv atât pentru dumneavoastră, cât şi 
pentru ei, dacă veţi vorbi aceeaşi limbă.

Ce pot face acasă?
• Spuneţi poveşti şi citiţi-le copiilor 

dumneavoastră în limba dumneavoastră 
maternă.

• Spuneţi-le poezii, cântecele, ghicitori pe care  
le-aţi învăţat când eraţi copil.

• Căutaţi activităţi distractive desfăşurate în 
limba dumneavoastră maternă, cum ar fi ora 
poveştilor la bibiloteca locală, festivaluri locale 
şi evenimente culturale.

• Căutaţi cărţi bilingve, cărţi cu poze sau cărţi 
în limba dumneavoastră maternă la cea mai 
apropiată bibliotecă publică.

Poveşti în două limbi
Unul dintre cele mai bune lucruri pe 
care le puteţi face este să citiţi cu 
copilul dumneavoastră în limba 
maternă. Cea mai apropiată 
bibliotecă publică poate avea 
cărţi cu poveşti care 
au text în două 
limbi: engleză şi 
română. Şcoala la 
care învaţă copilul 
poate avea şi ea 
asemenea cărţi.


