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Dlaczego to jest wazne, ze twoje dziecko bedzie mialo dobra
znajomosc jezykowa?
• Dlatego ze jezyk gra jedna z wazniejszych roli dla twojego dziecka w
kommunikowaniu sie z innymi.
• Dlatego ze twoje dziecko bedzie lepsze w pokazywaniu swoich uczuc i
potrzeb.
• Dlatego ze dobry jezyk ma znaczenie w nauce czytania i pisania w jezyku
obcym.
• Dlatego ze dobry jezyk daje twojemu dziecku najlepsze mozliwosciw dobrym
chodzeniu do szkoly i pozniej w uzyskaniu wyksztalcenia.
•
Zeby twoje dziecko moglo wyrosnac na samodzielnego i dobrze
funkcjonujacego czlowieka gdzie bedzie dobrze dawalo sobie rade w tym
dunskim spoleczenstwie.

Jak ty jako rodzic mozesz wspierac twoje dziecko w rozwoju
jezykowym?
•
Rozmawiaj w jezyku ojczystym z twojm dzieckiem, dlatego ze dobry
jezyk ojczysty oznacza ze dunski bedzie latwiejszy w nauce.W jezyku
ojczystym mozemy najlatwiej wyrazic swoje mysli i uczucia.
•
Rozmawiaj o tym co robisz razem z twojm dzieckiem .Np. Jak robicie
zakupy,jedzenie, jestescie na placu zabaw…
•
Sluchaj tego co twoje dziecko ma ci do powiedzenia. Odpowiadaj na
pytania.
•
Czytaj glosno dla twojego dziecka. Najlepiej codziennie.Rozmawiaj z
twojm dzieckiem o tym co czytaliscie. Odpowiedz na pytania. Jezeli dziecko
ma ulubiona historie, to czytaj ja wiele razy. W pewnym momecie moze
dziecko ”czytac” historie dla ciebie..
•

Spiewaj i rymuj razem z dzieckiem.

•

Baaw sie z dzzieckiem-ii rozmawiiaj z dzieck
kiem! Okrreslaj to coo robisz.

•

n gry pam
mieciowe .
Grraj w gry np.

•

m histoorie dla twojego dzieecka.
Oppowiadaj male

•

m.
Idzz do bibliooteki i wyppozycz ksiazki, gry i zabawkii z twojm dzieckiem

•
Zappros koleggow twojeego dzieckka do dom
mu. Pozwol twojemuu dziecku
odwiedziic jego kollegow.

Dlaczeggo to jesst wazne , ze tw
woje dzieecko bedzie w
instytuccij?
•
Zebby twoje dziecko
d
taak wczesnie jak to ty
ylko mozlliwe mialoo mozliwo
osc
w sluchanniu i uzyw
waniu jezyyka dunskiiego.
•

wija sie w zabawie
z
z innymi dziecmi.
d
Dlaatego ze jeezyk rozw

W Gminie Billund my wybralismy:
• Grupy w przedszkolu dla 3 latkow , ktore maja taka potrzebe.
• Indywiduale stymulowanie jezykowe w przedszkolu dla 4 latkow , ktore maja
taka potrzebe .
• Szkola jezykowa dla 5 latkow, ktore maja taka potrzebe.
Stymulowanie jezykowe jest prowadzone przez pedagogow jezykowych
zatrudnionych przez Pedagogiczne Psychologiczne Doradztwo.

W paragrafie 11 o opiece dziennej maja gminy obowjazek aby dac wszystkim
dwujezycznym dziecia w wieku przedszkolnym stymulowanie jezykowe, jezeli
ocenia sie taka potrzebe. To tez mowi ze rodzice maja obowjazek aby przyjac
stymulacje jezykowa dla dziecka.
Gmina Billund wybrala , ze dzieci dwujezyczne musze byc testowane jezykowo z
Ministerstwa nauczania materialami: Pokaz co potrafisz.

Cel z wczesnym procesem jest:
•

Ze wszyscy moga zaczac szkole bez problemow jezykowych.

•

Zapewnic , ze wszyscy uczniowie otrzymaja maksymalna wiedz.

Pedagogiczne Psychologiczne Doradzctwo,
Jorden Rundt 1
7200 Grindsted
Tlf.: 79 72 75 71
Mail: ppr@billund.dk

