Usein kysyttyä
Kuinka voin auttaa lastani
kehittämään kotikieltä?
Käytä kotikieltä mahdollisimman
paljon kotona ja rohkaise heitä
lukemaan myös omakielisiä
kirjoja.

Kun lapseni sekoittaa
kieliä. Pitäisikö minun
huolestua?
Kaksikieliset lapset sekoittavat ja
yhdistelevät kieliä. Se ei tarkoita,
että he olisivat sekaannuksissa.
He vain käyttävät kaikkea
kielivarastoa itsensä ilmaisuun..

Lapseni puhuu minulle
vain englantia. Mitä pitäisi
tehdä?
Monet lapset tekevät näin,
erityisesti silloin kun he tietavat,
etta vanhemmat osaavat
englantia hyvin. He osaavat
käyttää kotikieltään hyvin
nopeasti, kun on taas oikea
tarve sille. Tietysti silla
edellytyksellä, että he kuulevat
sita vanhemmiltaan kotona
säännöllisesti.

Lapseni ei puhu paljon
englantia koulussa.
Pitäisikö minun ruveta
puhumaan englantia
kotona?
Monet lapset kieltäytyvät
puhumasta uutta kieltä aluksi,
koska he pelkäävät tulevansa
nolatuksi tai he eivät halua vaan
puhua ennen kuin he ovat
varmoja uudesta kielestä.
Tuo hiljaisuus täytyy vain
hyväksyä. Jatka oman kielesi
puhumista. Muuten lapsesi
tuntee olonsa hylätyksi,
ikäänkuin kaikki vanha olisi
unohdettu. Tämä vain pahentaa
tilannetta.
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Kasvata lapsesi
kaksikieliseksi

Mitä tutkimus osoittaa:

Kaksikielisyyden hyödyt

Kaksikieliset yleensä:

Kaksi tai useampi kieli tarjoaa
enemmän taitoja ja valinnanvaraa
työmarkkinoilla

 pärjäävät paremmin koulussa
 saavat korkeampia arvosanoja
kokeissa
 oppivat kolmannen kielen
helpommin

Kaksikielisyys vahvistaa lapsen
itsetuntoa ja antaa hänelle
tunteen olla etuoikeutettu.

 kehittyvät vahvemmin koulun
kielessä jos heillä on jo vankka
pohja äidinkielessä

Kaksikielisyys avaa oven kahteen
kulttuuriin ja edistää muiden
kulttuurien ymmärrystä.

 ovat joustavampia ajattelussaan,
koska he ovat tottuneet
työstämään asioita kahdella
kielellä.

Lapset säilyttävät oman kulttuuriidentiteetin jos heillä on
myönteinen kuva omasta
kielestään ja kulttuuristaan.

 oppivat lukemaan nopeammin

Kyky puhua ja kommunikoida
isovanhempien kanssa auttaa
lasta kuulumaan sukuunsa.

 ovat parempia ongelman
ratkaisuissa ja osoittavat enemm
än luovaa ilmaisua
 osoittavat avoimempaa asennetta
muita kohtaan

“Lapset oppivat englantia
tehokkaammin jos he jatkavat
kotikielen oppimista samaan
aikaan.”
"

Perhe, jossa molemmat
vanhemmat puhuvat eri kieltä on
oiva paikka kaksikiliselle lapselle
oppia tuntemaan molemmat
vanhemmat ja kulttuurit kielen
kautta.

Ohjeita vanhemmille
 Puhu aina omaa äidinkieltä
lapsellesi heti syntymästä asti.
 Opeta lapsellesi loruja ja lasten
lauluja omalla kielelläsi.
 Lue lapsellesi tarinoita
kotikielellä. Näin he oppivat
perinteitä ja uusia asioita.
 Puhu rohkeasti lapsellesi omalla
kielellä julkisilla paikoillakin.
 Osallistu lapsesi kanssa oman
yhteisosi tapahtumiin, missä
ihmiset puhuvat omaa kieltään.
 älä naura tai kiusoittele lasta
virheistä tai aksentista..
 Tutkimus osoittaa, että
konseptit ja taidot, jotka on
opittu kotikielellä , on helppo
siirtää toisen kieliseen
yhteyteen, joten kakkoskieli on
plussaa eikä este

