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Dil, çocuğunuza
verebileceğiniz en önemli
hediyelerden biridir. Fakat
bunu nasıl yapabilirsiniz?
Cevabı basit.
Çocuğunuzla evde her gün
kendi dilinizi konuşarak!
Ana dili neden önemlidir?

Ana dilin faydaları nelerdir?

Çocuklarınızla konuştuğunuz dil, öğrenecekleri
ilk dil olacaktır. Bu, sizinle, ailenin geri
kalanıyla, kültürleri ve topluluklarıyla olan ilk
bağdır. Etraflarındaki dünya hakkında
birşeyler öğrenmek için
ilk olarak kullanacakları
dildir. Onların “hayata
hazırlanacakları” dildir —
ve siz de bu sürecin
önemli bir parçasısınız! Bu,
ebeveynlerin çocuklarının ilk
öğretmenleri olma yollarından
yalnızca bir tanesidir.

Ana dilinizi kullanmak çocuklarınızı ailenize
bağlayacaktır. Aynı zamanda da önemli kültürel
gelenekleriniz, aynı dili konuşan arkadaş ve
komşularınız ile de bir bağ oluşturacaktır. Ana
dilinizi kullanmak, sizin çocuklarınıza birşeyler
öğretmenize ve beraber yeni şeyler öğrenmenize
olanak tanır. Yeni deneyimler ve kelimeler
hakkında konuşabilir ve harfler ve sayılarla
alıştırmalar yapabilirsiniz. Bunların tümü,
çocuklarınızın erken öğrenme sürecinin önemli
parçalarıdır — ve kendinizi en rahat hissettiğiniz
dilde yapıldıklarında sizin için daha kolay ve
eğlenceli olacaklardır.

?

Peki ya İngilizce?
Birleşik Krallık’ta yaşayan çocukların okulda ve hayatta başarılı olmaları
için İngilizce gereklidir. Şans eseri, küçük çocuklar kolayca iki dile birden
alışabilir. Birden fazla dil konuşabilen bir kişi, daha fazla öğrenme, seyahat
etme ve çalışma imkânına sahip olacaktır — hem Birleşik Krallık’ta, hem
de Avrupa’da/dünyada olmak üzere. Önemli bir nokta: İki dilli olmak
aynı zamanda çocukların daha sağlam düşünme becerileri geliştirmesine
yardımcı olarak, uzun dönemde daha iyi akademik notlar almalarını sağlar.
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Biraz İngilizce konuşabilmem
durumunda bunu evde yapmalı
mıyım?
En rahat kullanabildiğiniz dili konuşmalısınız.
Ana diliniz İngilizcenizden daha iyiyse, bu
durumda çocuklarınız ile sağlam dil becerileri
kurmak için ana dilinizi kullanmalısınız.

İki dili birden kullanmak çocuklarımın
kafasını karıştıracak mı?
Küçük çocuklar iki veya daha fazla dili aynı anda
öğrenebilirler. Onlarla konuşan ve onları dinleyen
yetişkinler ile pek çok deneyim yaşadıkları
zaman daha çabuk öğrenirler. Çocuklar bazen
her iki dilden kelimeleri veya kelime öbeklerini
birleştirebilir. Hiç sorun değil! Kafaları karışmış
gibi görünse de, aslında her iki dilin de
kurallarını ve kelime bilgisini öğrenmekte ve
beyinlerinde bunları ayırmaktadırlar. Bu da iyi
öğrenme ve düşünmenin bir işaretidir.

Çocuklarım İngilizce
konuşmayı tercih
ediyor. Ne yapmalıyım?
En başta, sakın
endişelenmeyin. Çocuklarınız,
tüm arkadaşlarının İngilizce
konuşuyor olması nedeniyle
bunu tercih ediyor olabilir.
Çocuklarınızla dil konusunda
konuşun. Her iki dili de
öğrenmenin önemli olduğunu
açıklayın. En sevdikleri akraba
ve arkadaşlar da dâhil olmak
üzere hayatlarında yer
alan ve sizin dilinizi
konuşan özel kişilerden
bahsedin. Onlara, iki dil
konuşabilen insanların
arkadaş edinmek ve
yeni kültürleri keşfetmek
için iki kat şans sahibi
olduklarını açıklayın.

Ana dilinizi, o dilde
kitaplar okuyarak,
şarkılar söyleyerek
ve oyunlar oynayarak
eğlenceli hale getirin ve bu
dili herhangi bir aktivitede
yer aldığınızda kullanın.
Diliniz size verilen bir
hediyedir ve onu konuşmak
ailenizi birarada tutar!
Çocuklarınızla olan ilişkinizin dile bağlı
olduğunu unutmayın. Çocuklarınız büyüdükçe
iletişim kurmak daha da önem kazanacaktır.
Birlikte çok çeşitli konular hakkında
konuşacaksınız. Bu da aynı dili konuşmanız
durumunda hem siz hem de çocuklarınız için
daha kolay ve eğlenceli bir hale gelecektir.

Evde neler yapabilirim?
• Çocuğunuza ana dilinizde hikâyeler anlatın
ve okuyun.
• Çocukken öğrendiğiniz tekerlemeleri, ilahileri,
şarkıları ve şiirleri paylaşın.
• Kendi dilinizde yapılmakta olan, yerel
kütüphanenizdeki hikâye saati, yerel
festivaller ve kültürel etkinlikler gibi
aktiviteleri keşfetmeye çalışın.
• En yakınınızdaki halk kütüphanesinde iki
dilde kitaplar, kelimesiz kitaplar veya ana
dilinizde kitaplar bulmaya çalışın.

İki dilde hikâyeler
Yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri,
çocuğunuza ana dilinizde kitap
okumaktır. En yakınınızdaki halk
kütüphanesinde, hem İngilizce
hem de ana dilinizde olmak
üzere iki dilli metinler içeren
hikâye kitapları
mevcut olabilir.
Çocuğunuzun
okulunda da bu
kaynaklardan
bazıları
bulunabilir.

