In vielen Sprachen zu Hause
„Oblatani“ w wielu językach
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Drodzy rodzice,

Liebe Eltern
Sie leben in einer Familie, in der mehrere Sprachen gesprochen werden und machen sich vielleicht Gedanken,
wie Ihr Kind gut mit mehreren Sprachen zu Recht kommen kann? Sie fragen sich, wie Sie Ihr Kind am besten
unterstützen können?
Sprache ist für das Kind ein wichtiges Werkzeug, sich die
Welt zu erschließen. Sie wissen, dass gute Sprachkompetenzen bedeutend sind für die Schule und später im
Beruf. Und Sie möchten selbstverständlich, dass es eine
gute Bildung und Ausbildung bekommt. Sie möchten
das Beste für Ihr Kind!
Sie haben sicher festgestellt, dass Kinder zum Sprechenlernen viel Aufmerksamkeit und Zuwendung brauchen.
Kinder lernen Sprache durch Sprachvorbilder.
Kinder brauchen Menschen, die ihnen zugetan sind und
mit ihnen reden. Gerade die ersten Lebensjahre, die
Zeit also, die Kinder vor allem in der Familie verbringen,
sind für die sprachliche Entwicklung von besonderer
Bedeutung.

Als Eltern können Sie dafür sorgen, dass in der Familie
viel erzählt wird, viel miteinander geredet und einander
aufmerksam zugehört wird.
Sprache lernen macht Spaß. Dazu braucht es eine gute
Atmosphäre, Wertschätzung und vor allem viel
Zuwendung.
Mit dieser Broschüre ermutigen wir Sie, sich
Zeit für Ihr Kind zu nehmen und seinen Sprachen Raum zur Entfaltung zu geben. Daher
finden Sie hier Vorschläge und Anregungen,
wie Sie Ihr Kind beim Sprachen lernen
unterstützen und gut begleiten
können.
Ihre Maria Ringler
Bundesgeschäftsstelle
Verband binationaler
Familien und Partnerschaften

Die meisten Menschen auf der Welt wachsen mehrsprachig auf. Grundsätzlich hat das kindliche Gehirn kein
Problem mit mehreren Sprachen, es hat Platz für zwei,
drei, viele Sprachen.

„Papa und Mama kommen aus Polen, wir leben in Berlin.
Zuhause sprechen wir Polnisch, im Kindergar ten
lerne ich jetzt Deutsch.“
„Tato i mama pochodzą z Polski, ale mieszkamy w Berlinie.
W domu mówimy po polsku, w przedszkolu uczę się
niemieckiego.“

czy rozmawiacie w waszej rodzinie wieloma językami i
zastanawiacie się nad tym, jak z tymi językami poradzą sobie
wasze dzieci? Zastanawiacie się nad tym, w jaki sposób naj
lepiej dzieciom w tym pomóc? Znajomość języka jest bardzo
ważnym narzędziem dla dziecka w poznawaniu świata. Wia
domo, że dobra znajomość języków jest ważnym czynnikiem
nie tylko w szkole ale i później, w nauce zawodu. Na pewno
życzą Państwo sobie, by dziecko było dobrze wykształcone.
Po prostu chcecie dla swego dziecka tego co najlepsze!
Na pewno zauważyli Państwo, że dzieci uczące się mówić
potrzebują wiele uwagi i troski.
Dzieci uczą się mowy poprzez wzorce. Dlatego potrzebują
one osób, które okażą im zainteresowanie i które będą
z nimi rozmawiać. Pierwsze lata w życiu dziecka,
lata które dziecko spędza w domu, mają
wielkie znaczenie w rozwoju mowy i
są decydujące w ogólnym rozwoju
dziecka.

Większość ludzi na świecie wychowuje się w rodzinach
wielojęzycznych. Umysł dziecka nie ma żadnego problemu
z nauką wielu języków jednocześnie. Dziecko może uczyć się
dwóch, trzech i wielu języków bez większych problemów.
Jako rodzice, możecie Państwo zadbać o to, aby w rodzinie
sporo opowiadać, rozmawiać i słuchać innych z uwagą.
Nauka języka jest przyjemnością. Potrzebna jest jedynie
dobra atmosfera, szacunek i przede wszystkim wielka uwaga
poświęcona dziecku.
W tej broszurce chcemy Państwa przekonać do poświęcenia
czasu swojemu dziecku, tak, aby stworzyć mu odpowiednie
warunki dla rozwoju mowy i języka. Znajdziecie tu Państwo
propozycje i przykłady, które pomogą Państwu wesprzeć
dzieci w przyswajaniu mowy i języka.
Maria Ringler
Bundesgeschäftsstelle
Verband binationaler Familien und Partnerschaften
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Mehrsprachige Familien sind bunt und vielfältig
Rodziny wielojęzyczne są wielobarwne.
Mehrsprachigkeit hat viele Gesichter. Es gibt viele Orte
und Gelegenheiten, Mehrsprachigkeit im Alltag zu leben.

Wielojęzyczność jest wielostronna. W wielu miejscach i sytuacjach
życia codziennego może znaleźć ona zastosowanie.

Mehrsprachigkeit hat viele Vorteile.
Es ist wissenschaftlich erwiesen:
» Kinder, die sicher in ihren Sprachen sind, können leichter
mit anderen Menschen kommunizieren, sind flexibler
und stellen sich schneller auf neue Situationen ein.
Wichtig ist:
» Der Umgang mit Sprache soll für das Kind eine positive
Erfahrung sein.

Wielojęzyczność ma wiele zalet, co zostało naukowo potwierdzone:
» Dzieci władające w pewny sposób przynajmniej jednym językiem,
łatwiej porozumiewają się z innymi, umieją łatwiej i szybciej
przystosować się do nowych sytuacji i zewnętrznych warunków.
Ważne jest:
» Obcowanie dziecka z językiem powinno wywoływać u niego pozy
tywne doświadczenia.

Wenn Ihr Kind in mehreren Sprachen zu Hause ist,
dann hat es einen Schatz, der ihm im Leben, in der Schule
und dann auch im Beruf weiterhilft.
Pflegen und genießen Sie Ihre Sprachen!

„Hallo! Kommst du mit mir spielen?“
„Halo, halo! Pobawisz się ze mną?“

Dziecko używające wielu języków posiada skarb, skarb który może
pomóc mu w szkole, w zawodzie i w późniejszym życiu.
Dbajcie więc Państwo o język i cieszcie się jego pięknem!

Eine lebendige Familiensprache ist wichtig
Ożywiony język używany w rodzinie jest bardzo ważny
»

Für die Identität Ihres Kindes (»Wer bin ich?«)

»

»

Für seine Entwicklung und Selbstsicherheit (»Wo will ich hin?
Was kann ich?«)

Dla odkrywania własnej tożsamości dziecka („Właściwie, to kim
jestem?“)

»

Für eine starke Verbindung mit der ganzen Familie (»Wo komme
ich her? Wohin gehöre ich?«)

Dla ogólnego rozwoju dziecka i rozwoju pewności samego siebie
(„Dokąd zmierzam? Co potrafię?“)

»

Dla mocnej więzi z całą rodziną („Skąd przybyłem? Gdzie jest moje
miejsce?“)

»

Dziecko znające języki którymi rozmawia się w rodzinie, komuni
kuje się lepiej z rodziną i krewnymi. Wzmacnia to u niego poczucie
przynależności do tej właśnie rodziny, a kontakty z nią stają się
bardziej intensywne.

»

Szacunek do języków, którymi posługuje się rodzina, a szerzej, do
rodzinnej kultury, działa na dziecko pozytywnie, wpływając na jego
tożsamość i rozwój osobowości.

»
»

»

Wenn es die Familiensprachen beherrscht, kann sich Ihr Kind mit
seiner Familie und seinen Verwandten unterhalten. Dies stärkt
sein Gefühl der Zugehörigkeit und den Kontakt untereinander.
Eine Wertschätzung der Familiensprache und Familienkultur
wirkt sich positiv auf das Selbstbewusstsein Ihres Kindes aus
und stärkt seine Persönlichkeit.
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Eine starke Familiensprache
stärkt Ihr Kind in der deutschen Sprache
»

Wenn Sie zu Hause Ihre Familiensprachen sprechen, fördern Sie auch
das Deutsch Ihres Kindes: Mehrere Familiensprachen behindern das Kind nicht
beim Lernen der deutschen Sprache.

Als Eltern können Sie die sprachliche
Entwicklung Ihrer Kinder entscheidend
unterstützen – dabei spielt es keine Rolle,
ob Sie gut Deutsch sprechen können
oder nicht.

»

Eine Sprache nimmt der anderen nichts
weg. Die eine Sprache gut zu können,
hilft beim Lernen der anderen Sprache.

Sprechen Sie in Ihrer Sprache.

»

»

»

»

Entscheidend ist, dass Ihr Kind ein
gutes Fundament in wenigstens einer
Sprache hat.
Wenn Sie Ihrem Kind helfen wollen,
sprechen Sie mit Ihrem Kind in der
Sprache, in der Sie sich am wohlsten und
sichersten fühlen – in Ihrer Sprache.

»

Damit Ihr Kind alle Sprachen der Familie
und der Umgebung gut beherrschen
kann, braucht das Kind den Zugang
zu all diesen Sprachen, und zwar
• so viel und
• so gut wie möglich.

»

Damit ein Kind seine Mehrsprachigkeit
gut entwickeln kann, braucht es Ermutigung und Bestärkung. Fördern Sie es
und fordern Sie es.

Dzieci z dobrą znajomością języka którym posługuje
się rodzina szybciej uczą się języka niemieckiego
»

Rozmawiając z dzieckiem w ojczys
tym języku, ułatwiacie Państwo tym
samym naukę języka niemieckiego.
Wielojęzyczność w rodzinie nie hamuje
dziecka w nauce języka niemieckiego.

Jako rodzice mają Państwo decydujący
wpływ na rozwój mowy i rozwój językowy
swojego dziecka – znajomość języka niemieckiego u rodziców nie odgrywa w tym
istotnej roli.

»

Język nie okrada innego języka z nicze
go, ale dobra znajomość jednego języka
umożliwia lepsze poznanie innego.

Rozmawiajcie Państwo w języku ojczystym.

»

»

Jede Familie hat andere Voraussetzungen und nutzt entsprechend andere
Wege.

Mit dieser Sicherheit in der Sprache fördern Sie nicht nur die Sprache, sondern
die gesamte Entwicklung Ihres Kindes
und damit seine Chancen in der Gesellschaft.

„Meine Cousine aus den USA spricht Polnisch, Englisch und Spanisch.
Am liebsten sprechen wir Polnisch miteinander!“
„Moja kuz ynka z USA umie mówić po polsku, po angielsku i po hiszpańsku.
Najlepiej będzie, jak będziemy rozmawiać razem po polsku.“

»

Jest sprawą bardzo ważną, aby dziecko
posiadało mocny fundament przynajm
niej w jednym języku.
Rozmawiając z dzieckiem w tym języku,
który znają Państwo najlepiej, w którym
mają Państwo pewne poczucie samego
siebie, czyli w języku ojczystym, pomaga
cie w ten sposób swemu dziecku.
Poprzez pewne posługiwanie się językiem
wzmacniają Państwo nie tylko znajomość
tego języka u dziecka, ale również wzmac
niacie jego ogólny rozwój oraz poprawia
cie szanse na zajęcie dobrego miejsca w
społeczeństwie.

»

»
»
»
»

Aby dziecko dobrze władało językiem
używanym w rodzinie i w swoim otocze
niu, potrzebny jest mu wolny dostęp do
tego języka
możliwie obszerny
na możliwie najwyższym poziomie
W każdej rodzinie istnieją różne warunki
wstępne oraz różne formy wychowawcze
Aby dziecko mogło się dobrze rozwijać w
warunkach wielojęzyczności, potrzebna
jest mu motywacja oraz pomoc. Wzbu
dzajcie Państwo w dziecku ochotę do
nauki języka pokazując równocześnie,
czego od dziecka oczekujecie.
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Jak to zrobić

Was Sie tun können
»

»

»

»

Bieten Sie Ihrem Kind Möglichkeiten mit anderen Kindern
zu spielen:
• mit Kindern, die Deutsch sprechen
• und genauso mit Kindern, die ihre
anderen Familiensprachen sprechen.
Zeigen Sie Ihrem Kind, wie wichtig und nützlich es ist, zwei oder
mehrere Sprachen zu können. Denn Ihre eigene Haltung überträgt sich auf Ihr Kind. Zeigen Sie daher Ihrem Kind, dass Sie alle
Sprachen, die Ihr Kind lernt, schätzen.
Scheuen Sie sich nicht, Ihre Sprache öffentlich zu sprechen!
Zeigen Sie auch in Kindergarten und Schule, dass Ihnen Ihre
Familiensprachen wichtig sind. Das ist nicht unhöflich.
Entdecken Sie mit Ihrem Kind die gemeinsame Lebenswelt.
Sprechen Sie mit Ihrem Kind über Dinge, mit denen es sich
gerade beschäftigt. Dann ist es aufmerksamer und nimmt
die Sprache besser auf.

»

Beziehen Sie Ihr Kind in Alltagsaktivitäten mit ein und
sprechen Sie mit ihm – beim Essen, auf dem Weg zum
Einkaufen, beim Autofahren.

»

Sprachen lernt man nur durch Sprechen. Fernsehen ist
nur dann nützlich, wenn Sie mit Ihrem Kind danach
über die Sendungen sprechen.

»

Schenken Sie Ihrem Kind Aufmerksamkeit und hören Sie ihm zu.
Gehen Sie auf das ein, was es erzählt. Unterbrechen Sie Ihr Kind
nicht beim Sprechen, auch wenn es mehr Zeit braucht, um
seine Gedanken zu formulieren.

»

Pflegen Sie Sprachrituale: Fingerspiele, Lieder, Sprüche, Verse
machen Spaß.
» Erzählen Sie Ihrem Kind regelmäßig Geschichten,
schauen Sie Bilderbücher mit ihm an, lesen Sie ihm vor.
• Geschichtenerzählen und Vorlesen
haben einen ganz großen Einfluss
auf die sprachliche Entwicklung
des Kindes.
• Die komplexe Sprachstruktur
		 und die anspruchsvolle
Sprache der Bücher werden
später in der Schule sehr
wichtig.

»

Umożliwiajcie Państwo swemu dziecku zabawę z innymi dziećmi
• mówiącymi po niemiecku
• mówiącymi jeszcze innymi językami

»

Odkrywajcie Państwo świat wspólnie z dzieckiem. Rozmawiajcie z
dzieckiem o tym, czym akurat ono się zajmuje. Rozbudzone i zain
teresowane dziecko lepiej uczy się języka.

»

Pokażcie Państwo swojemu dziecku jak bardzo ważnym i przy
datnym jest umiejętność posługiwania się dwoma czy wieloma
językami. Państwa postawa w tej kwestii jest wzorem dla dziecka.
Okażcie Państwo swojemu dziecku szacunek i poważanie dla
wszystkich języków, których dziecko się uczy.

»

Wykonujcie Państwo ze swoim dzieckiem wszystkie czynności
dnia codziennego i rozmawiajcie z dzieckiem o nich – czy to przy
spożywaniu posiłków, w drodze na zakupy, czy też podczas jazdy
samochodem.

»

Mówiąc uczymy się języka. Telewizja może być przydatna w
nauce języka tylko wtedy, kiedy po wspólnym obejrzeniu audycji,
porozmawiacie Państwo o niej z dzieckiem.

»

Okazujcie swojemu dziecku zainteresowanie i słuchajcie tego,
co ono mówi. Reagujcie Państwo na to, co dziecko opowiada.
Nie przerywajcie mu, kiedy mówi, nawet wtedy, kiedy dziecku
potrzeba więcej czasu na sformułowanie swoich myśli.

»

Dbajcie o zachowanie rytuałów w mowie, takich jak śpiewanie
piosenek, powtarzanie czy wymyślanie rymowanek oraz innych
zabaw, które wzbudzają radość i dobre samopoczucie.
• Opowiadajcie Państwo dziecku regularnie historyjki, oglądajcie
ilustracje w książkach, czytajcie dziecku. Opowiadanie czy czy
tanie dziecku historyjek ma olbrzymi wpływ na rozwój mowy
dziecka.
• Dobra struktura języka oraz wysoki poziom języka literackiego
odgrywają w późniejszej fazie edukacji szkolnej bardzo ważna
rolę.

»

Nie krępujcie się Państwo rozmawiać po polsku w towarzystwie czy
też w miejscach publicznych! Czy to w przedszkolu, czy też w szkole,
pokazujcie Państwo jak ważnym jest porozumiewanie się językiem,
którym mówi się w rodzinie.
W żadnym wypadku nie jest to zachowaniem niegrzecznym.

„ E i n s, Z w e i , D r e i , V i e r, Fü n f – h a b e n ke i n e S t r ü m p f…“
„ R a z , d wa – j u ż M i ko ł a j s a n i e m a . . .“
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Polnisch lernen in der Schule
			
Nauka języka polskiego w szkole
Das Land Nordrhein-Westfalen fördert für Kinder mit Polnischer
Muttersprache den herkunftssprachlichen Unterricht (HSU). Die
Kurse werden von den örtlichen Schulämtern organisiert. Sie sind
kostenlos und umfassen in der Regel drei bis fünf Wochenstunden.
Die Gruppen haben eine Mindestgröße von 15 Kindern in der
Grundschule und 18 Kindern in der Sekundarstufe I. Kinder ver
schiedener Schulen und Schulformen können zusammen gefasst
werden. Am Ende der 10. Klasse findet eine Pflichtprüfung statt.
Damit erhalten die Schülerinnen und Schüler eine Bescheinigung
im Zeugnis über eine zusätzliche Fremdsprache. Es werden Noten
vergeben, die nicht versetzungsrelevant sind.
Wenn Sie Ihr Kind für die 1. Klasse anmelden, erkundigen Sie sich
bei Ihrer Schule nach dem herkunftssprachlichen Unterricht.
Informationen über das Gesamtangebot des herkunftssprachlichen
Unterrichts erhalten Sie bei den zuständigen Schulämtern Ihrer
Gemeinde/Stadt oder Kreises.

Elternengagement für mehrsprachige Erziehung
Vielleicht finden Sie vor Ort andere Eltern, die für ihre Kinder Angebote in polnischer Sprache oder Sprachunterricht organisieren. Oder
Sie möchten selbst ein ganz neues Angebot entwickeln?
Für die mehrsprachige Erziehung innerhalb und außerhalb von Kita
und Schule gibt es bereits viele gute Ideen und Erfahrungen. Um
diese umzusetzen und weiter zu entwickeln, braucht es allerdings
das Engagement der Eltern!

Weitere Hinweise zum mehrsprachigen Vorlesen und zu
mehrsprachigen Büchern finden Sie unter
www.mehrsprachigvorlesen.verband-binationaler.de

Nauka języka polskiego w Nadrenii Północnej Westfalii jest promowana
przez Land w ramach Projektu HSU ( Herkunftsprachlicher Unterricht).
Kursy językowe są organizowane przez kuratoria oświaty (Schulamt).
Kursy te są dla dzieci i młodzieży bezpłatne i obejmują trzy do pięciu
godzin lekcyjnych tygodniowo. Minimalna wielkość grupy w szkole
podstawowej wynosi 15 słuchaczy, a w szkołach od klasy piątej (Sekun
darstufe I) 18 słuchaczy, przy czym możliwe jest także łączenie grup z
różnych poziomów szkolnych. Na koniec 10 klasy uczniowie składają
obowiązkowy egzamin językowy. Tym sposobem uczennice i uczniowie
otrzymują poświadczenie o znajomości dodatkowego języka obcego
na świadectwie szkolnym. Uczniowie otrzymują oceny, nie mają one
jednak wpływu na przejście do następnej klasy.
Prosimy Państwa o informowanie się w szkole przy meldowaniu dziecka
do pierwszej klasy, czy szkoła ta organizuje naukę
języka polskiego.
Informacje dotyczące wszystkich ofero
wanych kursów językowych otrzymacie
Państwo w kuratoriach oświaty każdego
miasta i gminy.
Zaangażowanie rodziców w wycho
wanie wielojęzyczne.
„Deutsch und Polnisch sind für mich
wie diese zwei Luftballons, sie haben
ganz unterschiedliche Farben, aber sie
sind auch gleich – und einmal nehme ich
die eine, einmal die andere Sprache.“
„Polski i niemiecki są jak te dwa baloniki,
różnią się kolorem, ale są też jednakowe ja mówię raz w tym języku a raz w drugim.”

Wielu rodziców z własnej inicjatywy organi
zuje lekcje, czy też innego rodzaju zajęcia w
języku polskim. Może mają Państwo ochotę
sami zorganizować takie zajęcia?
Istnieje wiele projektów, pomysłów i
doświadczeń związanych z wielojęzycznym
wychowaniem poza przedszkolem i szkolą.

Aby je urzeczywistnić potrzebne jest jedynie
zaangażowanie rodziców!
Więcej informacji o programie
wielojęzycznego czytania mogą Państwo
znaleźć pod adresem:
www.mehrsprachigvorlesen.verbandbinationaler.de
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Der Verband binationaler Familien und Partnerschaften, iaf e.V.
arbeitet bundesweit als Interessenvertretung. Uns ist es wichtig,
dass Menschen ungeachtet ihrer Hautfarbe oder kulturellen
Herkunft sozial und rechtlich gleichgestellt werden. Wir beraten
Männer und Frauen zu Fragen rund um die binationale Beziehung. Eines unserer wichtigsten Anliegen ist es außerdem, die
Chancen und Möglichkeiten des interkulturellen Zusammenlebens deutlich zu machen. Dazu gehört auch die stärkere
Berücksichtigung der in den Familien gelebten Mehrsprachigkeit
in der Bildung.

Związek rodzin i partnerstw dwunacjonalnych jest przedstawi
cielstwem interesów tychże grup i działa na obszarze całego kraju.
Ważnym dla nas jest to , aby wszystkie osoby były traktowane
równo: socjalnie i prawnie, bez względu na kolor skóry czy też
pochodzenia kulturowego. Udzielamy porad dla dorosłych w
pytaniach dotyczących wszystkich aspektów związków i
małżeństw dwunacjonalnych.
Jedną z najważniejszych naszych motywacji jest uwypuklenie
szans i możliwości interkulturalnego współyżcia. Jednym z tych
aspektów jest właśnie wielojęzyczność w rodzinach oraz jej
rozwój.
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