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Езикът е един от най-важните  
дарове, които давате на  
своето дете. Но как да го  
дадете?

Отговорът е прост.
Говорете своя език с детето си у дома всеки ден!

Защо родният език е важен?
Езикът, който говорите със своите деца, е 
първият, който те ще научат. Той е тяхната 
първа връзка с вас, с останалата част от 
семейството и с тяхната култура и общност. 
Това е езикът, който те първо използват, за  
да научат за света около себе си.  
Това е езикът, който им помага  
да „се устроят за цял живот” –  
и вие сте централна част от този  
процес! Това е един от многото 
начини, по който родителите  
стават първите учители на децата.

Какви са преимуществата от 
ползването на вашия роден език?
Ползването на вашия родния език свързва децата 
ви със семейството ви. Той също предоставя 
връзка с вашите важни културни традиции 
и с приятелите и съседите, които говорят 
същия език. Ползването на вашия роден език 
ви позволява да учите своите деца и заедно 
да научавате нови неща. Можете да говорите 
за нови преживявания и думи; можете да 
упражнявате букви и числа. Всички тези неща 
са важна част от научаването в ранна възраст от 
страна на децата ви – и ще бъде по-лесно и по-
забавно ако го правите на най-удобния за  
вас език.

Ами английският език?
Децата, които живеят в Англия, се нуждаят от английски, за да  
успеят в училище и в живота. За щастие, малките деца лесно могат  
да научат два езика. Човек, който добре говори повече от един език,  
има повече възможности за учене, пътуване и работа – както в  
Обединеното кралство така и из Европа/ по света. Важно: Това,  
че знаят два езика също помага на децата да изградят силни  
умения за мислене и обикновено води до по-добри академични 
 оценки в дългосрочен план.
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 които говорят вашия език,  
включително любими роднини  
и приятели. Обяснете, че хората 
с два езика имат два пъти  
повече възможности да си  
намерят приятели и да  
опознаят нови култури.
Направете своя роден език забавен като 
четете книги, пеете песни и играете игри на 
него; и го използвайте когато се занимавате 
с каквато и да е дейност. Вашият език е дар 
и това, че го говорите поддържа семейството 
ви свързано! Запомнете, че вашата връзка 
с децата ви зависи от езика. Когато те 
порастват, общуването ще става все по-важно. 
Ще водите разговори на множество теми. Това 
ще бъде по-лесно и по-забавно за вас и децата 
ви ако говорите същия език. 

Какво мога да правя у дома?
• Разказвайте приказки и четете на децата 
  си на вашия роден език.
• Споделяйте рими, напеви, песни и  
 стихотворения, които сте научили  
 като дете.
• Потърсете забавни занимания, които се  
 провеждат на вашия език, като време за  
 приказки във вашата местна библиотека,  
 местни фестивали и културни събития.
• Потърсете двуезични книги, книги без 
думи или книги на вашия роден език в най-
близката до Вас библиотека.
Приказки на два езика
Едно от най-полезните неща, които можете 
да направите е да четете с детето си на своя 
роден език. Най-близката до вас обществена 
библиотека може да разполага с приказки за 
деца, които съдър 
жат текст на два езика  
– английски и вашия  
роден. Училището на  
детето ви също може  
да разполага с  
такива книги.
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Ако говоря малко английски, трябва  
ли да го ползвам у дома?
Трябва да говорите езика, който Ви е най-удобно 
да ползвате. Ако вашият роден език е по-добър от 
английския, тогава вие трябва да ползвате него със 
своите деца, за да изградите силни езикови умения.

Децата ми ще се объркат ли когато 
ползват два езика?
Малките деца могат да научат два или повече езика 
едновременно. Те научават бързо когато трупат 
много опит с възрастни, с които разговарят и които 
го изслушват. Понякога децата комбинират думи 
или фрази от двата езика. Всичко е наред! Може да 
звучи сякаш са объркани, но децата всъщност учат 
правилата и думите от двата езика и ги подреждат 
в своите мозъчета. Това е знак за добро научаване и 
мислене. 

Децата ми ще се объркат ли когато 
ползват два езика?
Малките деца могат да научат два или  
                 повече езика едновременно. Те  
                   научават бързо когато трупат много  
                      опит с възрастни, с които разговарят  
                      и които го изслушват. Понякога  
                       децата комбинират думи или фрази  
                        от двата езика. Всичко е наред! Може  
                        а звучи сякаш са объркани, но децата  
                        всъщност учат правилата и думите от  
                     двата езика и ги подреждат в своите  
                       мозъчета. Това е знак за добро  
                      научаване и мислене.

                        Моите деца предпочита  
                        да говорят на английски.  
                        Какво да правя?
                                Първо, не се тревожете. Може би 
                                вашите деца предпочетат        
                               английския, защото всички техни  
                               приятели го говорят. Поговорете  
                              с децата си за езиците. Обяснете  
                           им, че научаването и на двата езика 
                           е важно. Поговорете за специалните 
                           хора в живота им, 
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