Dwujęzycznośd – czy warto uczyd dzieci języków obcych?

Dzieci uczą się pierwszego języka w sposób naturalny ,poprzez kontakty ze
swoimi rodzicami, opiekunami. Język rodzinny to sfera emocji, uczud, poczucia
bliskości a także tożsamości kulturowej.
Jest wiele różnych powodów ,które przemawiają za nauka języków obcych w
wieku przedszkolnym.
Pierwszy rodzaj motywacji do nauki języka to korzyści intelektualne-przyrost
komórek nerwowych, zwiększone zdolności twórcze i większa elastycznośd
umysłu, a także większa otwartośd na inne kultury. W Unii Europejskiej obecnie
łączy nas wspólny język, znajomośd tych powodów pozwoli nam lepiej
zrozumied jakie korzyści będą miały dzieci ucząc się języków. Pierwszy rodzaj
motywacji wiąże się ze znajomością języka jako instrumentu do osiągnięcia
wybranego celu np.: w przyszłości otrzymania lepszej pracy, czy możliwośd
studiowania za granicą, możliwośd porozumiewania się z większą liczbą osób.
Badania naukowe wskazują, że dzieci , które znają co najmniej dwa języki, mają
większe zdolności w zakresie trzech podstawowych funkcji języka:
komunikowania się, myślenia i poznawania.
Dwujęzyczne dziecko wykształca w sobie bardziej wszechstronny sposób
postrzegania świata i rozumienia kwestii społecznych. Przechodzenie wiele razy
z języka na język jest doskonałym dwiczeniem ,który ma dobroczynny wpływ na
przebieg procesów umysłowych dziecka.
Dzieci uczą się mówid pierwszego języka to skomplikowany proces. Sprawnośd
fizyczna i koordynacja są do tego niezbędne – rozwój mowy idzie w parze z
ruchem. Dziecko analizuje wszystkie otaczające dźwięki , aby wśród nich
rozpoznad dźwięki mowy. Następnie łączy ze sobą : głoski w sylaby, sylaby w
słowa, słowa w zdania, by w koocu łączyd zdania w dłuższe narracje.
Równocześnie dziecko odbiera ogólny sens wypowiedzi na podstawie melodii
zdania, sposobu, w jaki osoba mówi, sygnałów pozawerbalnych. Pomimo ,że
zdajemy sobie sprawę jak trudnym i abstrakcyjnym zadaniem jest nauczenie się
języka to rozwój mowy dziecka nie jest żadnym wyścigiem.
Co rodzice mogą zrobid, aby pomóc dzieciom w nauce języka ojczystego i
obcego ?
Do dziecka trzeba mówid, dziecko musi słyszed język ludzi porozumiewających
się miedzy sobą to jest wynikiem przyrostu słownictwa , ponadto dziecko ma
wrodzony mechanizm nabywania języka, coś co pozwala przyswajad język z
otoczenia. Rola rodziców w tym procesie jest niezwykle ważna

Dla dziecięcego mózgu wszystko jest jedno jaki język nabywają może byd
angielski, francuski itd.
W przypadku małych dzieci nie obsługujmy dzieci bezjęzykowo np.: tylko : pid,
jeśd ,trzeba z dzieckiem rozmawiad, gdyż komórki nerwowe tworzą połączenia
pracują neurony, niewykorzystane obumierają. Telewizja nie wpływa korzystnie
na naukę mówienia chodzi o obraz telewizji jest zbyt agresywny dla małego
dziecka, dzieci korzystają zdecydowanie więcej , gdy zobaczą coś na żywo, niż
gdyby ujrzały podobną scenę na ekranie.
Czytanie książeczek przez mamę ma wielka wartośd – same w sobie doskonalą
narzędzie wzbogacające słownictwo dziecka. Rodzice czytający dzieciom mogą
stymulowad ich uwagę, a także pomóc w lepszym zrozumieniu czytanego tekstu
poprzez komentarze wiążące treśd książki z doświadczeniem dziecka. Jako
rodzice bawcie się z dziedmi w zabawy ,, Idzie rak , nieborak”. Piosenki w
rodzaju ,, Stary niedźwiedź mocno śpi” sprawiają dzieciom radośd i wiele uczą
rozwijając mowę dziecka. Piosenki w języku obcym są doskonałą okazją , aby
dzieci dwiczyły znajomośd języka poprzez wielokrotne powtarzanie tekstu w
kontekście zabawy. Piosenki są także skutecznym ,,haczykiem” za pomocą
którego można przyciągnąd dziecko i zachęcid do nauki języka
Ze wszystkich ważnych czynników wspomagających generalny rozwój językowy
najważniejsza jest ilośd kontaktu z nim jak i pozytywny klimat w środowisku
naturalnym. Bez interakcji z osobami używającymi danego języka proces
uczenia nie zachodzi niezależnie od tego w jakim języku dziecko będzie mówiło.
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