
MOJE DZIECKO DORASTA 
W ŚRODOWISKU 

WIELOJĘZYCZNYM
Przewodnik dla rodziców dzieci wielojęzycznych

MEIN KIND WÄCHST 
MEHRSPRACHIG AUF

Ratgeber für Eltern zur Mehrsprachigkeit
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Dostępny też w językach:

Albańskim

Arabskim

Bułgarskim 

Angielskim

Perskim

Francuskim

Kurdyjskim/ Kurmandżi

Niemieckim

Rumuńskim

Rosyjskim

Tureckim
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Drodzy rodzice,

wiele dzieci w  naszym społeczeństwie posługuje się w  życiu codziennym kilkoma 
językami i  dorasta w  środowisku wielojęzycznym. Dla Was, jako rodziców, może to 
oznaczać, że kilka języków odgrywa rolę w wychowaniu Waszych dzieci. 

W tej sytuacji rodzice często zadają sobie pytanie, jak wygląda prawidłowy rozwój 
językowy w środowisku wielojęzycznym i jak mogą najlepiej wspierać swoje dzieci. 

Niniejszy przewodnik ma na celu udzielenie wsparcia w  kwestiach dotyczących 
wychowania wielojęzycznego. W przystępny sposób dostarcza on podstawową wiedzę 
oraz zawiera przydatne i  uniwersalne wskazówki dotyczące rozwoju językowego 
w  środowisku wielojęzycznym, które można łatwo włączyć do codziennego życia 
rodzinnego. 

Mamy nadzieję, że ten przewodnik okaże się dla Was przydatny.

Wasz starosta

Liebe Eltern,

viele Kinder in unserer Gesellschaft sprechen in ihrem Alltag mehrere Sprachen und 
wachsen in einer mehrsprachigen Umgebung auf. Für Sie als Eltern bedeutet das mög-
licherweise, dass in Ihrer Erziehung mehrere Sprachen eine Rolle spielen. 

Eltern stellen sich in dieser Situation oft die Frage, wie eine normale Sprachentwick-
lung bei Mehrsprachigkeit aussieht und wie sie ihre Kinder am besten fördern können. 

Dieser Ratgeber möchte Sie bei Fragen rund um das Thema mehrsprachige Erziehung 
unterstützen. Er vermittelt einfach verständliches Hintergrundwissen und gibt nütz-
liche und universelle Tipps zur Sprachförderung bei Mehrsprachigkeit, die sich leicht in 
Ihren Familienalltag integrieren lassen. 

Wir hoffen, dass Sie diesen Ratgeber als nützlich erfahren.

Ihr Landrat

Dr. Andreas Coenen
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Dr Andreas Coenen
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licherweise, dass in Ihrer Erziehung mehrere Sprachen eine Rolle spielen. 

Eltern stellen sich in dieser Situation oft die Frage, wie eine normale Sprachentwick-
lung bei Mehrsprachigkeit aussieht und wie sie ihre Kinder am besten fördern können. 

Dieser Ratgeber möchte Sie bei Fragen rund um das Thema mehrsprachige Erziehung 
unterstützen. Er vermittelt einfach verständliches Hintergrundwissen und gibt nütz-
liche und universelle Tipps zur Sprachförderung bei Mehrsprachigkeit, die sich leicht in 
Ihren Familienalltag integrieren lassen. 
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Jak przebiega rozwój językowy mojego dziecka? 

Rozwój mowy u dzieci
Uproszczona ilustracja

0 – 5 lat

3 – 5 lat
• Drugi „wiek pytań”: Pytania 

„Dlaczego...”
• Zdania podrzędnie złożone

2 – 3 lata
• Struktury i rozbiór gramatyczny
• Łatwe zdania, odmiana słów

18 miesięcy – 2 lata
• Wyrażenia zbudowane z dwóch lub więcej słów
• Pierwszy „wiek pytań”

6 miesięcy – 1 rok
• Gaworzenie
• Naśladowanie siebie i innych

Od urodzenia do 1. roku
• Pierwszy krzyk

1 rok – 18 miesięcy
• Wyrażenia zbudowane z jednego słowa
• Nazywanie osób i przedmiotów
• Podwajanie sylab i naśladowanie dźwięków
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Jak mogę wspierać rozwój językowy mojego dziecka?

  Rodzice są najważniejszymi wzorcami językowymi dla swoich dzieci. Jak, co i kiedy 
się mówi – dzieci chłoną to wszystko już w łonie matki, aby później to naśladować, 
a następnie samemu wypróbować i kształtować.

Media 
cyfrowe

Rytmika  Ruch
Muzyka

Kontakty społeczne    Czas     Bezpieczeństwo
Bliskość     Dialog

Poświęcenie uwagi

Pacynki
Gry towarzyskie
Odgrywanie ról
Gry planszowe

Ilustracja 1: W oparciu o piramidę rozwoju języka instytutu Hilfswerk
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Eltern sind für ihre Kinder ein sprachliches Vorbild!

Tipps zur allgemeinen Sprachförderung

 Sprechen Sie mit Ihrem Kind möglichst viel in der Sprache, in der Sie sich selbst am  
 wohlsten fühlen.

 Ermutigen Sie Ihr Kind, Ihnen viel zu erzählen und geben Sie Ihm viel Zeit, selber  
 zu sprechen. Lassen Sie es aussprechen und unterbrechen Sie es nicht. Fern- 
 sehen oder Videos können diesen sprachlichen Austausch nicht ersetzen. Der Alltag  
 bietet viele Möglichkeiten, mit Ihrem Kind zu kommunizieren und es an Gesprächen  
 zu beteiligen. 

 Sprechen Sie mit Ihrem Kind in kurzen, einfachen Sätzen, in der Umgangs- 
 sprache (keine „Babysprache“!) und nicht zu schnell. Wiederholen Sie gezielt 
 einzelne Begriffe, die das Kind noch nicht kennt.

 Lachen Sie nicht, wenn Ihr Kind sprachliche Fehler macht, auch wenn es noch  
 so lustig klingt. Korrigieren Sie die Fehler nicht, sondern wiederholen Sie das 
 Gesagte richtig. 

 Hören Sie Ihrem Kind zu und loben Sie es!

 Lesen Sie mit Ihrem Kind ein Buch oder gehen Sie zusammen in die Bücherei und  
 lassen Sie es Bücher auswählen, die es interessant findet.
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Rodzice są językowym wzorem do naśladowania dla swoich 
dzieci!

Wskazówki dotyczące ogólnego wspierania rozwoju językowego

  Mówcie do dziecka jak najczęściej w języku, w którym czujecie się najlepiej.

  Zachęcajcie dziecko, aby dużo mówiło i dajcie mu dużo czasu, aby samo mogło się 
wypowiedzieć. Pozwólcie mu mówić i nie przerywajcie mu. Telewizja czy wideo nie 
zastąpią tej wymiany językowej. Życie codzienne daje wiele okazji do komunikowa-
nia się z dzieckiem i włączania go w rozmowy . 

  Rozmawiajcie z dzieckiem, używając krótkich, prostych zdań, języka potocznego 
(nie „dziecięcego"!) i nie mówiąc za szybko. Powtarzajcie poszczególne pojęcia, któ-
rych dziecko jeszcze nie zna.

  Nie śmiejcie się, gdy dziecko popełnia błędy językowe, nawet jeśli brzmi to zabaw-
nie. Nie poprawiajcie błędów, ale w sposób poprawny powtarzajcie to, co powiedzia-
ło dziecko. 

  Słuchajcie i chwalcie swoje dziecko!

  Czytajcie z dzieckiem książki lub wybierzcie się razem do biblioteki i pozwólcie mu 
wybrać książki, które je zainteresują.
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Ilustracja 2: Zasady wspierania rozwoju językowego

Czy rozwój językowy mojego dziecka przebiega prawidłowo?

Podobnie jak dzieci dorastające jednojęzycznie, również dzieci dorastające w środowi-
skach wielojęzycznych mogą mieć problemy z rozwojem językowym. Takie problemy 
nigdy nie są spowodowane przez wychowanie w  środowisku wielojęzycznym. Raczej 
jest to często związane z innymi czynnikami, takimi jak zaburzenia słuchu lub proble-
my neuropsychologiczne.

Ewentualne problemy można na przykład rozpoznać, gdy dziecko: 

  w okresie pierwszych urodzin wydaje się nie rozumieć słów, nie zwraca na coś uwagi 
poprzez wskazywanie lub nie reaguje na własne imię; 

  w drugim roku życia nie podejmuje prób samodzielnego mówienia lub rozumie tylko 
bardzo niewiele słów;

  w trzecim roku życia dziecko tylko sporadycznie tworzy zdania złożone z  dwóch 
słów lub prawie w ogóle nie uczy się nowych słów.

Macie wrażenie, że Wasze dziecko ma problemy z rozwojem mowy? Że zna zbyt mało 
słów, ma problemy z  wymową i  nie potrafi odpowiednio komunikować się z  otocze-
niem? 

Zwróćcie się o poradę do pediatry lub poradni rodzinnej.

9

Jedes Kind erwirbt seine Sprache individuell. Manche Kinder 

brauchen etwas mehr Zeit.

Lassen Sie Ihrem Kind Zeit und haben Sie Geduld!

Stosowanie mimiki 
i gestyki

Wsparcie wizualne Piosenki i rymy we 
wszystkich językach

Uwzględnianie 
zainteresowań 

dziecka

Zapewnianie 
bodźców językowych

Stymulacja wszystkich zmysłów 
podczas mówienia

Szacunek dla języka 
i kultury
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Co oznacza bycie osobą dwujęzyczną/wielojęzyczną?

  Dziecko jest wielojęzyczne, jeśli potrafi aktywnie porozumiewać się w  więcej niż 
jednym języku w życiu codziennym.

  Dorastanie w środowisku wielojęzycznym daje Waszemu dziecku wielką szansę. 

  Mózg dziecka potrafi uczyć się kilku języków jednocześnie, nie będąc przy tym 
przeciążonym. Im wcześniej dziecko zetknie się z nowym językiem, tym łatwiej mu 
się go nauczyć.

Każde dziecko przyswaja język indywidualnie.

Niektóre dzieci potrzebują trochę więcej czasu.

Dajcie swojemu dziecku czas i bądźcie cierpliwi!
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Wer ist zweisprachig/mehrsprachig?

 Ein Kind ist mehrsprachig, wenn es im Alltag in mehr als einer Sprache aktiv 
 kommunizieren kann.

 Mehrsprachig aufzuwachsen bietet Ihrem Kind eine große Chance. 

 Das kindliche Gehirn kann mehrere Sprachen gleichzeitig lernen, ohne über- 
 fordert zu sein. Je früher ein Kind einer neuen Sprache begegnet, umso leichter  
 fällt es ihm sogar diese zu erlernen.

Jedes Kind erwirbt seine Sprache individuell.

Manche Kinder brauchen etwas mehr Zeit.

Lassen Sie Ihrem Kind Zeit und haben Sie Geduld!
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W jaki sposób moje dziecko nauczy się kilku języków?

  Symultaniczne – jednoczesne przyswajanie języka – kiedy dziecko uczy się dwóch 
lub więcej języków od urodzenia.

Środowisko: Język 1

Matka:
Język 1

Ojciec:
Język 2

  Konsekutywne – sukcesywne przyswajanie języka – gdy dziecko uczy się drugiego 
lub trzeciego języka, około trzeciego roku życia. Drugi lub trzeci język jest więc 
przyswajany po języku pierwszym.

Środowisko: Język 2

Matka:
Język 1

Ojciec:
Język 1
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Co może się wydarzyć?

Uwaga! Mieszanie języków

  Dzieci mieszają i łączą języki, którymi się posługują. Nierzadko zdarza się, że dzieci 
uczące się nowego języka, popełniają na początku określone błędy. Często te błędy 
świadczą o tym, że dzieci są na dobrej drodze do opanowania języka niemieckiego.

Odmowa używania języka

  W niektórych rodzinach zdarzają się fazy, kiedy dzieci mówią tylko po niemiecku 
i odmawiają mówienia w języku rodzinnym. Nie jest to powód do zmartwień. 

  Konsekwentne używajcie języka rodzinnego w  rozmowach ze swoim dzieckiem. 
Wasze dziecko może również rozwijać język rodzinny poprzez słuchanie i z pewno-
ścią będzie się nim posługiwać w późniejszym czasie. 

Opóźniony rozwój mowy

  Normalne jest, że dzieci wychowujące się w środowisku wielojęzycznym zaczynają 
mówić w wieku 14. do 16. miesiąca życia.

Jeden język będzie bardziej dominujący

  Kiedy języki są podobne i używane z taką samą częstotliwością, rozwijają się jedno-
cześnie. 

  Jeśli języki bardzo się od siebie różnią, wówczas rozwijają się inaczej: język dominu-
jący i język słabszy.
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Was kann passieren?

Vorsicht! Sprachmischung

 Kinder mischen und vertauschen ihre Sprachen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass  
 Kinder, die eine neue Sprache lernen, am Anfang bestimmte Fehler machen. Oft  
 zeigen diese Fehler, dass die Kinder auf dem richtigen Weg zur deutschen Sprache sind.

Sprachverweigerung

 Manche Familien berichten, dass es Phasen gibt, in denen die Kinder nur Deutsch  
 sprechen und die Familiensprache verweigern. Das ist kein Grund zur Sorge. 

 Sprechen Sie konsequent weiterhin Ihre Sprache mit Ihrem Kind. Auch als Zuhörer  
 kann Ihr Kind Ihre Sprache weiterentwickeln und wird sie sicherlich später auch  
 wieder sprechen. 

Verspäteter Sprachbeginn

 Bei Mehrsprachigkeit ist ein Sprachbeginn im 14. bis 16. Lebensmonat normal.

Eine Sprache wird stärker sein! – Dominante Sprache

 Wenn die Sprachen sich ähneln und gleich häufig gebraucht werden, entwickeln sich  
 die Sprachen gleichzeitig. 

 Wenn die Sprachen sich stark voneinander unterscheiden, dann entwickeln sich die  
 Sprachen unterschiedlich: starke Sprache und schwache Sprache.
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Co jest ważne przy nauce kilku języków?

DUŻO KONTAKTU z językami!

  Tak WCZEŚNIE jak to możliwe.

  Tak CZĘSTO jak to możliwe.

Dostarczanie WIELE BODŹCÓW!

  Tworzenie możliwości używania języka w życiu codziennym.

  Podróże do kraju ojczystego lub zagraniczne.

  Obchodzenie zorganizowanych świąt i  spotykanie się z  ludźmi, dla których dany 
język jest pierwszym językiem.

  Uczestnictwo w  zabawach grupowych lub imprezach dla dzieci, podczas których 
juniorzy rozmawiają ze sobą tym samym językiem.
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Was ist wichtig beim Lernen mehrerer Sprachen?

VIEL KONTAKT mit den Sprachen!

 So FRÜH wie möglich.

 So OFT wie möglich.

VIELE ANREGUNGEN liefern!

 Sprachanlässe im Alltag schaffen.

 Besuche im Heimatland bzw. Ausland unternehmen.

 Feiern Sie organisierte Feste und treffen Sie sich mit Menschen, die die 
 Sprachen als Erstsprache beherrschen.

 Teilnahme an Spielgruppen oder Kinderfesten, wo die Kinder die gleiche  
 Sprache untereinander sprechen.
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Jak mogę wspierać wielojęzyczność mojego dziecka?
  Mówcie do swojego dziecka w swoim ojczystym języku. Jako matka lub ojciec, za-

wsze mów do dziecka w  języku, w którym najlepiej potrafisz je uspokoić, pocieszyć 
i okazać mu swoje uczucia. 

  W przypadku dwujęzyczności w rodzinie należy stworzyć jasne „zasady językowe”. 
Nie mieszajcie i  nie używajcie języków w  sposób dowolny podczas rodzinnych roz-
mów: Ważne jest, aby dziecko potrafiło kojarzyć dany język z określonymi sytuacjami 
lub osobami, np. język turecki z matką, a język niemiecki z ojcem.

  Zapewnijcie dziecku wczesne i  częste okazje do poznawania i  używania swojego 
drugiego języka. Łatwiej jest uczyć się drugiego języka w warunkach codziennych – 
na placu zabaw, z przyjaciółmi w domu czy w przedszkolu.

  Regularne wizyty w  przedszkolu pomagają w  nauce języka niemieckiego! Jeżeli 
dziecko w  momencie pójścia do przedszkola nie mówi jeszcze po niemiecku, nale-
ży z nim nadal rozmawiać w języku ojczystym. Pomoże to dziecku zakończyć proces 
przyswajania jego pierwszego języka. Jednocześnie należy zapewnić dziecku możli-
wość zabawy z dziećmi niemieckojęzycznymi poza przedszkolem, aby mogło się ono 
dobrze nauczyć języka niemieckiego.

  Czytajcie często dziecku w obu językach! Zaopatrzcie się w książki w odpowiednich 
językach.

  Wykształćcie w swoim dziecku pozytywne nastawienie do wielojęzyczności: dziecko 
potrafi coś, czego nie potrafią inni, ma pewną przewagę nad innymi.

  Wyszukajcie oferty w najbliższej okolicy! Im więcej dziecko ma kontaktu z językiem, 
tym lepiej się go nauczy.

  Wybierzcie dobrej jakości media elektroniczne, takie jak telewizja, płyty DVD, płyty 
CD, radio, tablety i smartfony, a także Internet. W tym przypadku bardzo ważny jest 
czas użytkowania.
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Wie kann ich die Mehrsprachigkeit meines Kindes unterstützen?

 Sprechen Sie in Ihrer eigenen Muttersprache mit Ihrem Kind. Sprechen Sie als Mutter 
 oder Vater immer in der Sprache mit Ihrem Kind, in der Sie es am besten beruhigen,  
 trösten und ihm Ihre Zuneigung zeigen können. 

 Schaffen Sie bei Zweisprachigkeit innerhalb der Familie klare „Sprachregeln“.  
 Wechseln und benutzen Sie die Sprachen in der Familie nicht willkürlich: Für Ihr Kind  
 ist es wichtig, dass es eine bestimmte Sprache mit bestimmten Situationen oder mit  
 einer bestimmten Person in Verbindung bringen kann, zum Beispiel Türkisch mit der  
 Mutter, Deutsch mit dem Vater.

 Geben Sie Ihrem Kind früh und häufig die Gelegenheit, seine Zweitsprache zu 
 erleben und auch anzuwenden. Unter alltäglichen Bedingungen lernt sich die Zweit- 
 sprache leichter – auf dem Spielplatz, mit Freunden zu Hause oder im Kindergarten.

 Regelmäßige Kita-Besuche helfen beim Deutschernen! Wenn Ihr Kind beim Eintritt  
 in die Kita noch kein Deutsch spricht, sprechen Sie auch weiterhin mit ihm in Ihrer Mutter- 
 sprache. Damit unterstützen Sie Ihr Kind, den Spracherwerb in seiner ersten Sprache  
 abzuschließen. Geben Sie Ihrem Kind gleichzeitig ausreichend Gelegenheit, auch außer- 
 halb der Kita mit deutschsprachigen Kindern zu spielen, damit es gut Deutsch lernen  
 kann.

 Lesen Sie Ihrem Kind in beiden Sprachen oft vor! Besorgen Sie sich Bücher in den  
 jeweiligen Sprachen.

 Vermitteln Sie Ihrem Kind eine positive Einstellung zu seiner Mehrsprachigkeit: Es  
 kann etwas, was die anderen nicht können, es hat ihnen etwas voraus.

 Suchen Sie Angebote in der Umgebung! Je mehr Kontakt Ihr Kind zu einer Sprache  
 hat, desto besser wird es diese lernen.

 Wählen Sie gute elektronische Medien wie Fernsehen, DVDs, CDs, Radio, Tablets und  
 Smartphones und damit auch das Internet. Hier ist die Dauer der Nutzung sehr wichtig.
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Wielojęzyczne grupy rodziców i dzieciMehrsprachige Eltern-Kind-Gruppen

Für weitere Informationen, melden Sie sich beim Kommunalen Integrationszentrum des 
Kreises Viersen unter 02162 39-1961 oder per E-Mail an felicia.bot-jurca@kreis-viersen.de.

Griffbereit
 Familienbildungsprogramm für Eltern und ihre Kinder zwischen  

 0 und 3 Jahren.
 Förderung der Mehrsprachigkeit durch kindgerechte Aktivitäten.

Rucksack KiTa
 Familienbildungsprogramm für Eltern und ihre Kinder zwischen  

 4 und 6 Jahren, die eine Kita besuchen.

 Parallele Förderung der Familiensprache und der Umgebungssprache.

Im Folgenden finden Sie Literatur, auf die in diesem Ratgeber Bezug genommen wurde.
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 Hricova, M. (2021). Sprachförderung bei Mehrsprachigkeit: Ein Ratgeber für Eltern, Pädagogen und Therapeuten. 

 Idstein: Schultz-Kirchner Verlag 
 Jimenez, M.I. (2015). Mit Sprache umhüllen: Praktische Tipps für die bilinguale Erziehung. Pulheim: Schau 
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 St. Pölten: Amtsdruckerei

 Leist-Villis, A. (2008). Elternratgeber Zweisprachigkeit: Informationen & Tipps zur zweisprachigen Entwick- 
 lung und Erziehung von Kindern. (7. Auflage 2016). Tübingen: Stauffenburg Verlag

 Nodari, C. und De Rosa, R. (2003). Mehrsprachige Kinder: Ein Ratgeber für Eltern und andere Bezugspersonen. 
 (2.Auflage 2006). Bern: Haupt Verlag

 okay. zusammen leben, Projektstelle für Zuwanderung und Integration. (2010). Sprich mit mir und hör mir zu! 
 12 Anregungen wie wir unsere Kinder beim Sprechenlernen unterstützen können: Eine Broschüre für Eltern.  
 Dornbirn: VVA, Vorarlberger Verlagsanstalt

 Triarchi-Herrmann, V. (2011). Mehrsprachige Erziehung: Wie Sie Ihr Kind fördern. (3. Auflage 2012). München: 
 Ernst Reinhardt Verlag

 Universitätsstadt Tübingen, Gleichstellung und Integration. (2012). Mehrsprachig aufwachsen: Ein Gewinn  
 für Bildung, Informationen für Eltern und Lehrkräfte. Interne Dienste
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W zasięgu ręki
  Program edukacji rodzinnej dla rodziców i ich dzieci w wieku od 0 do 

3 lat.

  Wspieranie wielojęzyczności poprzez działania dostosowane do 
dziecka.

Mehrsprachige Eltern-Kind-Gruppen

Für weitere Informationen, melden Sie sich beim Kommunalen Integrationszentrum des 
Kreises Viersen unter 02162 39-1961 oder per E-Mail an felicia.bot-jurca@kreis-viersen.de.

Griffbereit
 Familienbildungsprogramm für Eltern und ihre Kinder zwischen  

 0 und 3 Jahren.
 Förderung der Mehrsprachigkeit durch kindgerechte Aktivitäten.

Rucksack KiTa
 Familienbildungsprogramm für Eltern und ihre Kinder zwischen  

 4 und 6 Jahren, die eine Kita besuchen.

 Parallele Förderung der Familiensprache und der Umgebungssprache.

Im Folgenden finden Sie Literatur, auf die in diesem Ratgeber Bezug genommen wurde.
 Abdelilah-Bauer, B. (2012). Zweisprachig aufwachsen: Herausforderungen und Chance für Kinder, Eltern  

 und Erzieher (3.Auflage 2016). München: Verlag C.H. Beck
 Burkhardt Montanari, E. (2000). Wie Kinder mehrsprachig aufwachsen: Ein Ratgeber. (7.Auflage 2020).  

 Frankfurt am Main: Brandes & Apsel Verlag
 Chilla, S. und Fox-Boyer, A. (2012). Zweisprachigkeit/Bilingualität: Ein Ratgeber für Eltern. (2. Auflage  

 2016). Idstein: Schultz-Kirchner Verlag
 Goethe-Institut, Sprachabteilung. Kinder entdecken Deutsch: Eine Broschüre für Eltern und Pädagogen.  

 Warschau
 Haid, A. (2012). Kindlicher Spracherwerb: Kinder lernen sprechen, Informationsbroschüre. (2. Auflage 2012). 
 Hilfswerk, Österreich. ‚(2020). Sprechen macht schlauer: Wie Kinder fürs Leben lernen. Mattersburg: Wograndl
 Hricova, M. (2021). Sprachförderung bei Mehrsprachigkeit: Ein Ratgeber für Eltern, Pädagogen und Therapeuten. 

 Idstein: Schultz-Kirchner Verlag 
 Jimenez, M.I. (2015). Mit Sprache umhüllen: Praktische Tipps für die bilinguale Erziehung. Pulheim: Schau 

 Hör Verlag
 Land Niederösterreich, Amt der NÖ Landesregierung. (2020). Sprich mit mir und hör mir zu!: Eine Broschüre  

 für Eltern, 12 Anregungen wie wir unsere Kinder beim Sprachenlernen unterstützen können 0 – 6 Jahren.  
 St. Pölten: Amtsdruckerei

 Leist-Villis, A. (2008). Elternratgeber Zweisprachigkeit: Informationen & Tipps zur zweisprachigen Entwick- 
 lung und Erziehung von Kindern. (7. Auflage 2016). Tübingen: Stauffenburg Verlag

 Nodari, C. und De Rosa, R. (2003). Mehrsprachige Kinder: Ein Ratgeber für Eltern und andere Bezugspersonen. 
 (2.Auflage 2006). Bern: Haupt Verlag

 okay. zusammen leben, Projektstelle für Zuwanderung und Integration. (2010). Sprich mit mir und hör mir zu! 
 12 Anregungen wie wir unsere Kinder beim Sprechenlernen unterstützen können: Eine Broschüre für Eltern.  
 Dornbirn: VVA, Vorarlberger Verlagsanstalt

 Triarchi-Herrmann, V. (2011). Mehrsprachige Erziehung: Wie Sie Ihr Kind fördern. (3. Auflage 2012). München: 
 Ernst Reinhardt Verlag

 Universitätsstadt Tübingen, Gleichstellung und Integration. (2012). Mehrsprachig aufwachsen: Ein Gewinn  
 für Bildung, Informationen für Eltern und Lehrkräfte. Interne Dienste
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Program „Rucksack KiTa”
  Program edukacji rodzinnej dla rodziców i ich dzieci w wieku od 4 do 

6 lat, które uczęszczają do przedszkola.

  Równoległy rozwój języka rodzinnego i języka otoczenia.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktujcie się z Miejskim Centrum Integracji powiatu 
Viersen (Kommunales Integrationszentrum des Kreises Viersen) pod numerem telefonu 
02162 39-1961 lub adresem e-mail felicia.bot-jurca@kreis-viersen.de.
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