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Çocuğunuz çok dilli mi yetişiyor? Kutlarız! Böylece çocuğunuza bir çok imkanı sağlamış olursunuz. Genellikle 

çocuklar çok dilli bir ortamda ek bir dili kolaylıkla öğrenirler. Siz çocuğunuzu bu konuda  destekleyebilirsiniz.

Bilgi

AİLE İÇİNDE ÇOK DİLLİLİK



Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch 
Steuermittel auf der Grundlage des vom 
Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.

Weitere Informationen finden Sie unter: 
 www.lakos-sachsen.de
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EVDE HANGİ DİL KONUŞULMALI? İLK TERCİHİNİZ ANA DİL OLMALI!
Genellikle anne ve babanın veya diğer aile bireylerinin kendilerini en güvende hissettikleri dili tercih etmeleri, yani iyi konuştukları 
dili kullanmaları uygun olur.  Bu ailede konuşulan ana dildir. Çocuğunuz dil ediminde sizi kendine örnek alır. Bu da diğer dilleri 
öğrenmede önemli bir önkoşuldur.

ÇOCUK YUVASINA DEVAMLILIK ALMANCA‘NIN DAHA 
RAHAT ÖĞRENİLMESİNİ  SAĞLAR!
Çocuğunuz anaokuluna başlamadan önce Almanca 
konuşamıyor diye fazla tasalanmayın. Çocuğunuzla kendi 
dilinizde konuşmaya devam edin. Almancayı anaokulun-
daki eğitmenlerden ve diğer çocuklardan öğrenir. Bunun 
gerçekleşmesi için çocuğunuzu anaokuluna devamlı yollamanız 
gereklidir.  Çocuğunuz ne kadar Almanca konuşan çocuklarla 
doğal yollardan iletişim kurarsa (anaokulunda , parkta veya spor 
dernek / klüplerinde) o kadar iyi Almanca öğrenir. 

ÇOCUKLAR DİLLERİ BİRBİRLERİNE KARIŞTIRIRLAR VE 
DİLDEN DİLE GEÇERLER!
Çocuklar yeni bir dil öğrenirken başlangıçta hata yaparlar. Bu 
hatalar aslında  çocukların  bize dil edimindeki sürecini belirtir: 
örneğin Almanca‘da artikelleri  (tanımlıklar) kullanmayabilirler 
(„Gib mir das Blatt“  yerine  „Gib mir Blatt“   ya da  „Auf dem 
Baum“ yerine   „Bei Baum“).  Çocukların dil ve kelime dağarcığı 
genişledikçe iki dilli birbirine karıştırabilirler (örneğin: „Ben Bus‘ 
la geldim“).  Eğer bu konuda emin değilseniz veya sorularınız 
varsa anaokulundaki   eğitim uzmalarına veya çocuk doktoru-
nuza danışabilirsiniz. 

ÇOCUĞUM SADECE ALMANCA KONUŞUYOR!
Bazı aileler çocuklarının dönem dönem saadece Almanca 
konuşmak istediklerini ve ana dilini reddettiklerininden base-
diyorlar. Bu konuda tasalanmanıza gerek yoktur. Siz yeter ki 
kendi dilinizde konuşmaya devam edin. Çocuğunuz sizi din-
leyerek de dilini geliştirir ve siz kendi dilinizi kullandıkça mut-
laka o da zamanla ana dilinde konuşacaktır. 

KONUŞMAK ZEVKLİDİR! 
Çocuğunuzla bir çok ortamda ve sık sık yaşadıkları hakkında 
konuşun. Ona hikayeler anlatın, kitaplar okuyun ve onunla 
oynayın. Hangi dili kullanırsanız kullanın, ona dilsel yaklaşımınızı 
nasıl seçerseniz seçin çocuğunuza olumlu duyguları yaşatıp, 
tecrübe ve deneyimleri ana diliyle birleştirmesini sağlayın ve 
böylece dil gelişimini de desteklemiş olursunuz. 

ÇOK DİLLİ YETİŞMEK BİR ŞANSTIR!
Çocuğunuzun  iki  dil  gelişimini  onun  dillerini  birçok  ortamda  kullanmasını  sağlayarak destekleyebilirsiniz! Kendi ana diliniz, kendi 
kültürünüz ve çevrede konuşulan Almanca çocuğunuz için anlam taşımalı ve önemli olmalıdır. Konuşulan dillere karşı saygıdeğer ve 
olumlu tutum çocuğunuzun dilleri konuşmasında ve konuştukça da gelişmesinde yardımcı olur. Böylece çocuğunuzu anaokuluna 
ve okula hazırlamış olursunuz. 


