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МОЯ ДИТИНА ЗРОСТАЄ
MEIN KIND WÄCHST
БАГАТОМОВНОЮ
MEHRSPRACHIG AUF

Посібник для батьків щодо розвитку
Ratgeber für Eltern zur Mehrsprachigkeit
багатомовності

Цей посібник також представлено вказаними нижче мовами.
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німецька
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Як розвивається мовлення моєї дитини?

Мовленнєвий розвиток дітей
Спрощена схема

0–5 років

3–5 років

• Другий етап віку чомучок:
«Чому? Чого? Навіщо?»
• Речення з підрядними
реченнями

2–3 роки

• Опанування та розширення
граматичних знань
• Прості речення, відмінювання слів

18 місяців – 2 роки

• Дво- та багатослівні речення
• Перший етап віку чомучок

1 рік – 18 місяців

• Однослівні речення
• Імена людей, назви предметів
• Вимова по складах і звуконаслідування

6 місяців – 1 рік

• Монологічне белькотіння
• Самонаслідування та наслідування інших

Із моменту народження
прибл. до 1 року
• Крик після народження
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Як я можу сприяти мовленнєвому розвитку моєї
дитини?
	Що стосується мови, ви є для ваших дітей найкращим прикладом для наслідування. Як, що та коли ви говорите — діти вбирають усе це ще в утробі
матері для подальшого наслідування, самостійного опробування та компонування.

Цифрові
засоби
інформації
Театральні ляльки
Соціальні ігри
Рольові ігри
Настільні ігри

Ритміка  Рухлива діяльність
Музика

Соціальні контакти Час Відчуття захищеності
Відчуття близькості Діалоги
Уважність
Рис. 1. На основі піраміди організації мовної допомоги
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Батькиsind
є мовним
прикладом
для своїхVorbild!
дітей!
Eltern
für ihre Kinder
ein sprachliches
Рекомендації
щодо Sprachförderung
загальної мовленнєвої підтримки
Tipps
zur allgemeinen
	Якомога частіше розмовляйте зі своєю дитиною тією мовою, якою ви
Sprechen Sie mit Ihrem Kind möglichst viel in der Sprache, in der Sie sich selbst am
говорите найбільш впевнено.
wohlsten fühlen.
	Всіляко заохочуйте дитину розповідати вам якомога більше, та надаErmutigen Sie Ihr Kind, Ihnen viel zu erzählen und geben Sie Ihm viel Zeit, selber
вайте їй достатньо часу для самостійного висловлення думок. Давайте
zu sprechen. Lassen Sie es aussprechen und unterbrechen Sie es nicht. Fernзмогу висловитися та не перебивайте. Телебачення та відео не можуть
sehen oder Videos können diesen sprachlichen Austausch nicht ersetzen. Der Alltag
замінити таку мовленнєву взаємодію. Повсякденне життя надає численні
bietet viele Möglichkeiten, mit Ihrem Kind zu kommunizieren und es an Gesprächen
можливості для спілкування з дитиною та залучення її до розмови.
zu beteiligen.
	Розмовляйте з дитиною короткими, простими реченнями, розмовною
Sprechen Sie mit Ihrem Kind in kurzen, einfachen Sätzen, in der Umgangsмовою (жодного «дитячого белькотіння»!) та не занадто швидко. Окреsprache (keine „Babysprache“!) und nicht zu schnell. Wiederholen Sie gezielt
мо повторюйте слова, які дитина ще не знає.
einzelne Begriffe, die das Kind noch nicht kennt.
	Не смійтеся, коли ваша дитина робить мовні помилки, навіть якщо вони
Lachen Sie nicht, wenn Ihr Kind sprachliche Fehler macht, auch wenn es noch
звучать смішно. Не виправляйте помилки, а правильно повторіть те, що
so lustig klingt. Korrigieren Sie die Fehler nicht, sondern wiederholen Sie das
було сказано.
Gesagte richtig.
	Прислуховуйтеся до своєї дитини та хваліть її!
Hören Sie Ihrem Kind zu und loben Sie es!
	Почитайте разом із дитиною книжку або сходіть разом до бібліотеки та
Lesen Sie mit Ihrem Kind ein Buch oder gehen Sie zusammen in die Bücherei und
дозвольте їй обрати ті книжки, які, на її думку, є цікавими.
lassen Sie es Bücher auswählen, die es interessant findet.
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Використовуйте
міміку та жести
Надавайте візуальну
підтримку

Співайте пісні та
розповідайте віршики на
всіх мовах

Зацікавлюйте
дитину

Забезпечте засоби
стимулювання
мовлення

Під час говоріння стимулюйте
всі органи відчуттів

Цінуйте мову та
культуру

Рис. 2. Принципи мовленнєвої підтримки

Чи все гаразд із мовленнєвим розвитком моєї дитини?
Як і діти, що виховуються в умовах одномовності, діти які зростають в умовах двомовності,
також
мати
проблеми
мовленнєвим
розвитком.
Jedes
Kind можуть
erwirbt seine
Sprache
individuell.зManche
Kinder
Такі проблеми ніколи не виникають
через
в багатомовному
brauchen etwas
mehr перебування
Zeit.
середовищі. Якщо щось
так,
цеZeit
часто
пов’язано
з іншими факторами,
Lassenіде
Sie не
Ihrem
Kind
und haben
Sie Geduld!
такими як порушення слуху чи нейропсихологічні проблеми.
Ви можете розпізнати можливі проблеми, наприклад, коли ваша дитина:
9 не привертає
	ледве розуміє слова до свого першого дня народження,
вашу увагу до будь-чого через указування або не відгукується на власне
ім’я;

	на другому році життя не намагається говорити самостійно або розуміє
дуже мало слів;
	на третьому році життя лише зрідка формує речення з двох слів або майже не вивчає нові слова.
Чи є у вас відчуття, що ваша дитина має проблеми з розвитком мовлення?
Що вона знає замало слів, має проблеми з вимовою та не може адекватно
спілкуватися з оточенням?
Зверніться за порадою до педіатра чи до центру сімейного консультування.
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Хто
двомовним/багатомовним?
Wer вважається
ist zweisprachig/mehrsprachig?
	Дитина вважається багатомовною, якщо вона може в повсякденному
житті
активно
спілкуватися
більше
однією
мовою.
Ein Kind
ist mehrsprachig,
wenn
es imніж
Alltag
in mehr
als einer Sprache aktiv
kommunizieren kann.
	Дорослішання в умовах багатомовності відкриває перед вашою дитиною
великі
можливості.
Mehrsprachig
aufzuwachsen bietet Ihrem Kind eine große Chance.
	Дитячий
мозок
може
одночасно
декілька мов
безohne
переванDas kindliche
Gehirn
kann
mehrere освоювати
Sprachen gleichzeitig
lernen,
überтаження.
дитина
знайомиться
новою begegnet,
мовою, тоumso
легше
їй її
fordert zu Що
sein.раніше
Je früher
ein Kind
einer neuen зSprache
leichter
буде
fällt esвивчити.
ihm sogar diese zu erlernen.

Jedes
Kind erwirbt
individuell.
Кожна
дитина
вивчаєseine
своюSprache
мову індивідуально.
Mancheдітям
Kinder
brauchenтрохи
etwasбільше
mehr Zeit.
Деяким
потрібно
часу.
ДайтеSie
своїй
дитині
терплячими!
Lassen
Ihrem
Kindчас
Zeitі будьте
und haben
Sie Geduld!
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Як моя дитина може вивчити декілька мов?
	Одночасне оволодівання кількома мовами відбувається тоді, коли дитина від народження вивчає дві чи більше мов.

Середовище: мова 1

Мати:
мова 1

Батько:
мова 2

	Сукцессивне (послідовне) оволодівання кількома мовами відбувається
тоді, коли дитина вивчає другу або третю мову приблизно у віці трьох
років. Таким чином, друга або третя мова набувається після першої.

Середовище: мова 2

Мати:
мова 1

Батько:
мова 1
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Що може
статися?
Was
kann passieren?
Обережно! Змішування мов
Vorsicht!
Sprachmischung
	Діти змішують
і комбінують мови зі свого оточення. Нерідко діти, що вивчають нову
мову, на
припускаються
певних
Часто ці помилки
Kinder
mischen
undпочатку
vertauschen
ihre Sprachen.
Es помилок.
ist nicht ungewöhnlich,
dass
вказують
те, neue
що діти
перебувають
на Anfang
правильному
шляху
до вивчення
ніKinder,
dieна
eine
Sprache
lernen, am
bestimmte
Fehler
machen. Oft
мецької
мови.
zeigen diese Fehler, dass die Kinder auf dem richtigen Weg zur deutschen Sprache sind.

Відмова говорити певною мовою
Sprachverweigerung
	Деякі сім’ї відмічають, що трапляються періоди, коли діти говорять лише ніManche Familien berichten, dass es Phasen gibt, in denen die Kinder nur Deutsch
мецькою мовою та відмовляються говорити мовою сім’ї. Це не привід для заsprechen und die Familiensprache verweigern. Das ist kein Grund zur Sorge.
непокоєння.
Sprechen
Sie konsequent
weiterhin
Ihre Sprache
mitсвоєю
Ihrem рідною
Kind. Auch
als Zuhörer
	Продовжуйте
послідовно
розмовляти
з дитиною
мовою.
Слухаkann
Ihr
Kind
Ihre
Sprache
weiterentwickeln
und
wird
sie
sicherlich
später
auch
ючи вас, дитина також розвиватиме знання вашої рідної мови, і, безсумнівно,
wieder
sprechen.
пізніше продовжить говорити нею.

Verspäteter
Sprachbeginn розвитку
Затримка мовленнєвого
	Bei
У багатомовному
середовищі
нормальною
поява мовлення
Mehrsprachigkeit
ist ein Sprachbeginn
im 14.вважається
bis 16. Lebensmonat
normal.
на 14−16 місяці життя.

Eine Sprache wird stärker sein! – Dominante Sprache
Знання однієї мови будуть кращими! — поняття домінуючої мови

Wenn die Sprachen sich ähneln und gleich häufig gebraucht werden, entwickeln sich
	Коли мови схожі між собою та використовуються з однаковою частотою, мови
die Sprachen gleichzeitig.
розвиваються одночасно.
Wenn
Sprachen
stark voneinander
unterscheiden,
dann entwickeln sich die
	Якщо die
мови
сильноsich
відрізняються
одна від
одної, вони розвиваються
Sprachen
unterschiedlich:
Sprache
und schwache
по-різному:
знання однієїstarke
будуть
міцнішими,
а іншої —Sprache.
слабшими.
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Що необхідно
під час вивчення
декількох мов?
Was
ist wichtig враховувати
beim Lernen mehrerer
Sprachen?
ЯКОМОГА БІЛЬШЕ КОНТАКТУ з мовами!
VIEL KONTAKT mit den Sprachen!
	Якомога РАНІШЕ.
So FRÜH wie möglich.
	Якомога ЧАСТІШЕ.
So OFT wie möglich.

УСІЛЯКО СТИМУЛЮЙТЕ мовлення!
VIELE ANREGUNGEN liefern!
	Створюйте мовні можливості та приводи в повсякденному житті.
Sprachanlässe im Alltag schaffen.
	Здійснюйте візити на батьківщину або в інші країни.
Besuche im Heimatland bzw. Ausland unternehmen.
	Відмічайте організовані свята та знайомтеся з людьми, для яких певні мови є
Feiern Sie organisierte Feste und treffen Sie sich mit Menschen, die die
рідними.
Sprachen als Erstsprache beherrschen.
	Забезпечуйте участь дитини в ігрових групах і дитячих святах, де діти говорять
Teilnahme an Spielgruppen oder Kinderfesten, wo die Kinder die gleiche
між собою однією мовою.
Sprache untereinander sprechen.
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Як я kann
можуich
підтримати
багатомовність
своєї
дитини?
Wie
die Mehrsprachigkeit
meines
Kindes
unterstützen?
	Розмовляйте з дитиною своєю рідною мовою. Як мати чи батько завжди спілSprechen
in Ihrer
eigenen
Muttersprache
Kind.
Sprechen
als Mutter
куйтеся зіSie
своєю
дитиною
тією
мовою, якоюmit
виIhrem
можете
краще
за всеSie
заспокоїти,
oder
Vater
in der Spracheсвою
mit Ihrem
Kind, in der Sie es am besten beruhigen,
втішити
та immer
продемонструвати
ніжність.
trösten und ihm Ihre Zuneigung zeigen können.
	В умовах двомовності визначте чіткі мовні правила, які діятимуть у сім’ї. Не
Schaffen
Sieнеbei
Zweisprachigkeit
der Familie
klareщоб
„Sprachregeln“.
змінюйте та
використовуйте
мовиinnerhalb
в сім’ї довільно.
Важливо,
ваша дитина
могла асоціювати
певнуSieмову
з певними
або певною
людиною,
наWechseln
und benutzen
die Sprachen
in ситуаціями
der Familie nicht
willkürlich:
Für Ihr Kind
приклад,
турецьку
мову
з
матір’ю,
а
німецьку
—
з
батьком.
ist es wichtig, dass es eine bestimmte Sprache mit bestimmten Situationen oder mit
	einer
Забезпечте
дитині
можливість
якомога
раніше
частіше
контактувати
з її
bestimmten
Person
in Verbindung
bringen
kann,таzum
Beispiel
Türkisch mit der
другоюDeutsch
мовоюmit
та dem
використовувати
її. Другу мову легше за все вчити в умовах
Mutter,
Vater.
повсякденної діяльності — на дитячому майданчику, з друзями вдома або в диGeben Sie Ihrem Kind früh und häufig die Gelegenheit, seine Zweitsprache zu
тячому садку.
erleben und auch anzuwenden. Unter alltäglichen Bedingungen lernt sich die Zweit	
Регулярне відвідування дитячого садка допомагає у вивченні німецької
sprache leichter – auf dem Spielplatz, mit Freunden zu Hause oder im Kindergarten.
мови! Якщо на момент зарахування до дитячого садка ваша дитина ще не говоRegelmäßige
Kita-Besuche
helfen
beim Deutschernen!
Wenn
Ihr Kind
Eintritt
рить німецькою,
продовжуйте
розмовляти
з нею рідною
мовою.
Цеbeim
допоможе
in
die
Kita
noch
kein
Deutsch
spricht,
sprechen
Sie
auch
weiterhin
mit
ihm
in
Ihrer
Mutterвашій дитині завершити оволодівання своєю рідною мовою. У той же час надавайте дитині
можливостей
з німецькомовними
меsprache.
Damitдостатньо
unterstützen
Sie Ihr Kind,грати
den Spracherwerb
in seinerдітьми
erstenпоза
Sprache
жами дитячогоGeben
садка,Sie
щоб
вона
могла
добре вивчити
німецьку
мову. auch außerabzuschließen.
Ihrem
Kind
gleichzeitig
ausreichend
Gelegenheit,
derчитайте
Kita mit дитині
deutschsprachigen
KindernПотурбуйтеся
zu spielen, damit
Deutsch
	halb
Часто
обома мовами!
проesте,gutщоб
у васlernen
були
книжки відповідними мовами.
kann.
	Lesen
Прищеплюйте
ставлення
до багатомовності.
Sie Ihremдитині
Kind inпозитивне
beiden Sprachen
oft vor!
Besorgen Sie sichПідтримуйте
Bücher in denїї
словами,
що
вона
вміє
робити
щось
таке,
чого
не
вміють
інші,
що
в
чомусь вона
jeweiligen Sprachen.
випереджає інших.
Vermitteln Sie Ihrem Kind eine positive Einstellung zu seiner Mehrsprachigkeit: Es
	Шукайте пропозиції у своєму оточенні! Що більше контактів ваша дитина матиkann
etwas, was
die anderen
nicht
können, es hat ihnen etwas voraus.
ме з мовою,
то швидше
вона
її вивчить.
Sie Angebote
in цілях
der Umgebung!
Je mehr Kontakt
Ihr Kind zu einer
Sprache
	Suchen
Використовуйте
в цих
якісні електронні
носії інформації,
такі як
DVD,
hat,
wird esта
diese
lernen. а також телебачення й Інтернет. Тут дуже
CD, desto
радіо,besser
планшети
смартфони,
важливоSie
регулювати
тривалість
часу,wie
проведеного
такими
носіями.
Wählen
gute elektronische
Medien
Fernsehen,зDVDs,
CDs,
Radio, Tablets und
Smartphones und damit auch das Internet. Hier ist die Dauer der Nutzung sehr wichtig.
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Mehrsprachigeгрупи
Eltern-Kind-Gruppen
Багатомовні
для батьків і дітей
Mehrsprachige
Eltern-Kind-Gruppen
Griffbereit
Griffbereit
Griffbereit
	Програма
сімейного виховання
для батьків
і дітей
віком
від 0
Familienbildungsprogramm
für Eltern
und ihre
Kinder
zwischen
für Eltern und ihre Kinder zwischen
доFamilienbildungsprogramm
років.
03und
3 Jahren.
0 und 3 Jahren.
Förderungбагатомовності
der Mehrsprachigkeit
durch kindgerechte
Aktivitäten.
	Сприяння
за допомогою
заходів,
орієнтоваFörderung
der
Mehrsprachigkeit
durch
kindgerechte
Aktivitäten.
них на дітей.

Rucksack KiTa
Rucksack
RucksackKiTa
KiTa

Familienbildungsprogramm für Eltern und ihre Kinder zwischen
	Програма
сімейного вихованняEltern
для батьків та дітей віком від
Familienbildungsprogramm
4 und 6 Jahren, die eine Kitafür
besuchen. und ihre Kinder zwischen
4 4до
6
років,
які
відвідують
дитячий
und 6 Jahren, die eine Kita besuchen.садок.
Parallele Förderung der Familiensprache und der Umgebungssprache.
	Паралельне
вивчення
мови сім’ї та мови
оточення.
Parallele Förderung
der Familiensprache
und der
Umgebungssprache.
Für weitere Informationen, melden Sie sich beim Kommunalen Integrationszentrum des
За weitere
додатковою
інформацією Sie
звертайтесь
до Комунального
інтеграційноFür
Informationen,
sich
Kommunalen
Integrationszentrum
des
Kreises Viersen
unter 02162melden
39-1961 oder
perbeim
E-Mail
an felicia.bot-jurca@kreis-viersen.de.
го центру
Integrationszentrum)
Фірзен за телефоном
Kreises
Viersen(Kommunale
unter 02162 39-1961
oder per E-Mail an округу
felicia.bot-jurca@kreis-viersen.de.
02162
39-1961 або електронною поштою felicia.bot-jurca@kreis-viersen.de.
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