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Sık Sorulan Sorular
Çocuğumun ilk dilini
geliştirmeye devam
etmesine nasıl yardımcı
olabilirim?
İlk dilinizi evde kullanmaya
devam edin ve ana dilinizde iyi
ders kitapları kullanin.

Çocuğum dilleri
karıştırıyor bu sorun
olurmu?
Dilleri karıştırmak, iki dilli
çocuklarla oldukça yaygındır; Bu
kafalarinin karıştigi anlamına
gelmez - yalnızca dil
kaynaklarını kendilerini ifade
etmek için kullanmaktadırlar..

Çocuğum okulda fazla
İngilizce
konuṣmuyor,Evde
onunla Ingilizce
konuşmaya başlayayım
mı?
Çoğu çocuk, bir süre için yeni
dili konuşmayı reddeder,
belki de utanırlar veya iyi
yapabilecekleri zamana
kadar konuşmak
istemezler.Bu 'sessiz
safhaya' saygi duyulmalıdır.
Onlara ilk dilde konuşmaya
devam edin, aksi takdirde
daha önce bildikleri her
şeyden kopacaklarını
hissedecekler ve durum daha
da kötüleşebilir.

Çocuğum bana sadece
İngilizce konuşuyor. Ne
yapacağım?
Birçok çocuk bunu özellikle
ebeveynlerinin İngilizceyi çok iyi
anladığını bildiklerinde yapar.
,Zorunluluk duyduklarında ilk dile
çok hızlı dönebileceklerdir.
Ebeveynlerinin evde ana dillerini
kullanmaya devam etmelidirler.
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Çocuğunuzu iki dilli
olarak yetiştirin

Araştırma diyor
Iki dil konuṣan çocuḡun eḡilimi:
 Okulda daha iyi baṣari
göstermek,
 Sınavlarında yüksek not elde
etmek,
 Üçüncü bir dili daha kolay
öğrenmek,
 Okulla ana dilli sağlam bir
temelle baslarlarsa
okuryazarlık yeteneklerini daha
kuvetli geliştirirler.
Düsüncelerinde daha fazla
esneklik olur bunun
sonuncunda iki dilde bilgileri
ilerler.
 Daha hızla okumayı öğrenmek
 Problem çözme ve yaratici
anlatimda daha iyi olmak.
 Baskalarina karṣi daha
toleransli tutum göstermek,

“Çocuklar, aynı anda ilk dillerini
geliştirmeye devam ederse,
İngilizceyi daha etkili bir şekilde
öğrenecekler. "

İki dil konuṣuyor olmanın
avantajları
İki veya daha fazla dilde
konuşmak, insanlara ek bir değer
becerisi kazandırır; Iki veya daha
fazla dile sahip bir kişinin daha
geniş bir iş seçim olanaḡi
olacaktir.
İki dillilik, benlik saygısını artırır,
çocuğa kendileri konusunda
ayrıcalıklı ve iyi hissetme hissi
verir.
İki dillilik, iki kültüre erişim sağlar
ve diğer kültürlere karşı daha
fazla hoşgörü gösterir.
Çocuklar, kendi dilline ve
kültürűne gururla veya pozitif
olurlarsa kültürel kimliğini
kaybetmeyecektir.
Akrabalarla iletişim kurabilmek ,
geniş aileye ait olma hissi
yaratmaya yardımcı olur.
Ebeveynlerin her biri farklı bir dil
konuştuğunda, Çocuk her
ikisinede iletişim kurabilir.

Ailere Őneriler
 Çocuğunuz sizi az bile anliyor
olsa daima çocuğunuzla ilk
dilde konuşun.
 Çocuğunuza kendi dilinizde
coçuk sarkilari ve şiirleri
öğretin.
 Çocuğunuza kendi dillinizde
hikaye kitaplari okursaniz, bu
çocugunuzun ilk dilli ile surekli
irtibat kururmasini ve gurur
duymasini saglar.
 Çocuğunuzla kendi dilinizde
halk arasında konuşmaktan
çekinmeyin.
 Çocuğunuzu, ilk dillinizi
konuṣan kiṣilerin toplatilarina
götűrünki onlarla konuṣsunlar
ve kültűrünuzle irtibat halinde
olsunlar,
 Aksanı veya yaptıkları hatalar
yüzünden çocuğunuza
gülmeyin ya da alay etmeyin.
 Araştırmalar, bir çocuğun ilk
dili ile öğrenilen kavramların ve
becerilerin ikinci bir dile
geçtiğini gösteriyor, bu
nedenle ikinci bir dil
konuşmak, bir engel değil, bir
avantajtir.

