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A nyelv az egyik  
legfontosabb ajándék,  
melyet adhat gyermekének.  
De hogyan adja át? 

A válasz egyszer . 

Beszéljen anyanyelvén  
gyermekével otthon minden nap!

?

Miért fontos az anyanyelv?
A gyermek azt a nyelvet tanulja meg 
anyanyelveként, melyet Ön használ vele. 
Ez az első kapcsolódási pontja Önhöz, 
a család többi tagjához és kultúrájához, 
közösségéhez. Ez az a nyelv, 
melynek segítségével először 
megismerik a körülöttük 
lévő világot. Ez az a nyelv, 
melynek segítségével 
„felkészülnek az életre”– 
ennek a folyamatnak Ön áll a 
központjában! Ez az egyik módja 
annak, hogy a szülők gyermekük  
első tanárai lehessenek.

Mik az előnyei az anyanyelv 
használatának?
Az anyanyelv használata összeköti gyermektét 
az Ön családjával. Ugyanakkor kapcsolódási 
pontot jelent az Ön kulturális hagyományaihoz 
és olyan barátokhoz, szomszédokhoz, akik 
szintén ezt a nyelvet beszélik. Anyanyelve 
használatával taníthatja gyermekét, és együtt 
tanulhatnak meg új dolgokat. Beszélhetnek új 
élményekről, szavakról, gyakorolhatják a betűket 
számokat. Ez mind fontos gyermekének a korai 
tanulási szakaszban – Önnek ez könnyebb és 
szórakoztatóbb, ha azon a nyelven történik, ami 
az Ön anyanyelve.

És az angol?
Az Egyesült Királyságban élő gyermekeknek szükségük van az angol 
nyelvre, hogy sikeresek lehessenek az iskolában és az életben. 
Szerencsére, gyermekek könnyen elsajátít két nyelvet. Olyasvalakinek, 
akik több mint egy nyelvet beszél több lehetőség áll rendelkezésére a 
tanulásra, utazásra és munkára, az Egyesült Királyságban, Európában 
és a világon is. Fontos: A két nyelv használata elősegíti a gyermekek 
gondolkodási készségének fejlődését ennek eredménye, hosszabb távon 
általában jobb tanulmányi teljesítmény.
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Tegye szórakoztatóvá 
anyanyelvét, olvassanak 
könyveket, énekeljenek, 
játsszanak anyanyelvükön, 
és használja, ha Ön 
részt vesz bármilyen 
tevékenységben. Az Ön 
anyanyelve ajándék, és 
ha beszélik az fenntartja a 
kapcsolatokat a családban!

Ne feledje az Ön kapcsolatára gyermekével, nagy 
hatással van a nyelv. Ahogy idősebbek lesznek, 
a kommunikáció egyre fontosabbá válik. Sokféle 
témáról fognak beszélgetni. Ez könnyebb és 
szórakoztatóbb lesz Ön és a gyermek számára is, 
ha ugyanazt a nyelvet beszélik.

Mit tehetek én otthon?
• Meséljen történeteket és olvasson 

gyermekének anyanyelvén.

• Osszon meg a gyermekkel olyan verseket, 
mondókákat, dalokat a gyermekkel, melyeket 
Ön is megtanult gyermekkorában.

• Keressen szórakoztató programokat anyanyelvén, 
például meseest a helyi könyvtárban, helyi 
fesztiválok, kulturális események.

• Keressen kétnyelvű könyveket, képeskönyveket 
vagy anyanyelvén íródott könyveket a helyi 
könyvtárban.

Történetek két nyelven
Az egyik legjobb dolog, amit tehet, hogy együtt 
olvasnak gyermekükkel az anyanyelvükön.  
Az önhöz legközelebbi könyvtárban 
lehet, hogy talál olyan 
mesekönyveket, melyekben a 
szöveg kétnyelvű angolul és  
az Önök anyanyelvén 
is olvasható. 
Lehet, hogy 
ezek az Ön 
gyermekének 
iskolájában is 
megtalálhatóak.
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Ha beszélek valamennyire angolul, 
használjam otthon?
Azon a nyelven beszéljen, amelyet a legjobban 
használ. Ha anyanyelvét jobban beszéli, mint az 
angolt akkor azt használja otthon gyermekével, 
hogy erős nyelvi képességeket építhessenek ki.

Össze fogja keverni gyermekem a 
két nyelvet?
A kisgyermekek kettő vagy több nyelvet 
is képesek megtanulni egyszerre. Gyorsan 
tanulnak, ha sok élményük van olyan  
felnőttekkel, akik beszélnek hozzájuk 
és meghallgatják őket. Előfordul, hogy a 
gyermekek kombinálnak szavakat, kifejezéseket 
a két nyelvből. Ez teljesen normális! Úgy  
tűnik, mintha összekeverednének, de valójában 
éppen tanulják mindkét nyelv szabályait és 
szókincsét, és elrendezgetik ezt fejükben. Ez a 
jó tanulás és gondolkodás jele.

Gyermekem angolul 
szeret inkább 
beszélni. Mit tegyek?
Először is, ne aggódjon. 
Valószínűleg gyermeke 
azért részesíti előnyben 

az angolt, mert barátai 
is azt beszélik. Beszéljen 
a gyermekkel a nyelvről. 
Magyarázza el, hogy fontos 
mindkét nyelvet megtanulnia. 
Beszéljen olyan, neki 
kedves emberekről, akik 

anyanyelvét beszélik, 
kedvenc rokonairól, 
barátairól. Mondja el, 
hogy akik két nyelvet 
beszélnek, azoknak 
kétszer akkora 

esélyük van arra, hogy 
barátokat szerezzenek, és 
új kultúrákról tanuljanak.
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