Erken Dil Eğitimi Videoları
Burada, günlük olaylar karşısında çocukların dil eğitimini nasıl destek
leyebileceğiniz konusunda kısa videolar bulabilirsiniz:
www.kinder-4.ch

kjz
Çocuklar Konuşmak İster –
Dil Eğitimi en Başından
İtibaren Desteklenmeli

Daha Fazla Bilgi

Ebeveynler ve veliler için
faydalı bilgiler

İsviçre’de Kültürler Arası Kütüphaneler
www.interbiblio.ch
Birçok dilde tekerlemeler
www.vers-und-reim.net
Buchstart – Küçük çocuklarla kitaplar incelemek
www.buchstart.ch
Schenk mir eine Geschichte (Bana bir hikâye hediye et) –
Birçok göçmen dilinde hikayeler ve daha fazlası
www.sikjm.ch

Sorularınız var mı?
Çocuk ve Genç Yardım Merkezinize başvurabilirsiniz. Uzmanlarımız
size seve seve yardımcı olacaktır. Tüm danışmanlık merkezlerini
bulabileceğiniz adres: www.kjz.zh.ch
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Neden dilin edinilmesi en başından beri
önemlidir?
Çocuklar dile her zaman ve her yerde ihtiyaç duyar: aile içinde, başka çocuklarla oynarken ve okulda öğrenirken. Dile iyi
bir şekilde hakim olmak daha sonra, yetişkin bireyler olarak
bağımsız ve başarılı olmamızı sağlar. Bunun için yaşamın ilk
yılları çok önemlidir. Bu fırsatı değerlendirin!

Neler yapabilirsiniz?
Günlük hayatımız dil eğitimi için sayısız fırsatlar sunar. Aşağıdaki altı
maddede, çocuğunuza dikkatinizi vererek eşlik etmenizin ve onu des
teklemenizin yolları gösterilmiştir.
1. Günlük Yaşamda daha fazla Söyleşmek
Çocuğunuzla sık sık konuşun. Bunun için çok sayıda fırsat söz ko
nusudur: bez değiştirirken, alışverişte, trende. Çocukların büyüklerle
konuşmaya ihtiyacı vardır.
–– Çocuğunuza zaman ayırın – gerekirse daha uzun sohbetler için de
–– Önemli olan, birbirinizi anlamanız. Konuşurken hata yapılması
önemli değildir.
2. Çocuğunuzun başka çocuklarla konuşmasını sağlayın
Çocuklar oynarken çok şey öğrenir – konuşmayı da. Bunun için başka
çocuklarla iletişime ve oynamak için zamana ihtiyaçları vardır.
–– Çocuğunuzun sık sık başka çocuklarla oynamasını sağlayın.
–– Çocukları ilgi duydukları şeyler ve akıllarına gelen oyunlar için
özgür bırakın.
3. Çocukları İyice Anlamak
Çocuklar, bize bir şeyler anlatmak istedikleri için konuşur. Çocuğunuza
zaman tanımanız ve onları dinlemeniz önemlidir.
–– Çocuğunuzu konuşması için cesaretlendirin.
–– İlgi gösterip, onu tam anlayana kadar sorular sorun.

4. Dilin Çok Çeşitli Kullanılması
Dili birçok şey için kullanabilirsiniz: başınızdan geçen bir olayı anla
tabilir, bir hikâye tasarlayabilir veya dünyayı tarif edebilirsiniz. Buna
zaman ayırın, çünkü bu zaman çocuğunuz için çok değerlidir.
–– Çocuğunuzu ilgilendiren şeyler hakkında konuşun.
–– Düşüncelerinizi ve hislerinizi de dile getirebilirsiniz.
–– Daha uzun sohbetlere dalabilirsiniz.
5. İşaretleri, Yazıyı ve Medya Araçlarını Keşfetmek
Her yerde yazılar ve işaretler vardır: levhalarda, kitaplarda ve ekran
larda. Bunların yardımıyla çocuğunuz bu tür şeyleri daha iyi anlaya
bilir ve onlardan istifade edebilir. Buysa daha sonra okulda okuma-
yazmada ve sanal ortamda yardımcı olacaktır.
–– Birlikte resimli kitaplara bakıp içeriği hakkında konuşun.
–– Çocuklarınız TV, cep telefonu ve bilgisayar kullanıyorsa: onlara
eşlik edin ve dijital medyaları anlatın.
6. En Çok Hakim Olunan Dilde Konuşmak
Birden fazla dilin konuşuluyor olması çocuklar için büyük bir fırsattır.
En iyisi çocuğunuzun sizinle en iyi bildiğiniz dilde konuşmasıdır. Bunun
Almanca olması gerekmez. Almancayı çocuğunuz Almanca konuşan
kişilerle temas kurarak öğrenecektir. Örneğin kreşte, oyun grubunda
veya bakım evinde başka çocuklarla oynarken. Bu da ana okuluna
ya da okula başlarken faydalı olur.
–– Çocuğunuzla kendi dilinizde önem verdiğiniz ve yapmaktan
hoşlandığınız şeyler hakkında konuşun.
–– Çocuğunuzun erken bir evrede Almanca konuşan çocuklarla
oynamasını sağlayın.

