
Warunki wychowania dwujęzycznego

Jest  wiele  strategii  wychowania  dwujęzycznego,  zależą  one  od  struktury
rodziny.  Jednym  z  czynników  jest  pochodzenie  rodziców,  inna  sytuacja  jest  w
rodzinie, w której oboje rodzice pochodzą z Polski i żyją w innym kraju; odmienna
sytuacja jest, kiedy rodzice są różnych narodowości i żyją w kraju jednego z nich; zaś
jeszcze  inna  kiedy  rodzice  są  różnych  narodowości  i  mieszkają  w  kraju  trzecim.
Innym czynnikiem jest liczba dzietności, rodzeństwa zwykle komunikują się ze sobą w
języku otoczenia. W rodzinach, w których rodzice mają ten sam język ojczysty można
zastosować  strategię  ML@H  (minority  language  at  home) -  jest  to  model
funkcjonowania  wielu  rodzin  przebywających  na  emigracji,  polega  na  tym,  że  w
domu rodzice porozumiewają się z dzieckiem w języku ojczystym, natomiast poza
domem dziecko spotyka się z językiem kraju, w którym mieszka. Rodziny mieszane
najczęściej stosują strategię  OPOL (one parent, one language) - polega na tym, że
mama mówi do dziecka w jednym języku, a tato w drugim. Sytuacja taka występuje
w mieszanych małżeństwach, co sprowadza się do tego, że każdy z rodziców mówi
do  pociechy  w  swoim  języku  ojczystym.  W  sytuacji  kiedy  oboje  rodzice
porozumiewają się z dzieckiem w swoim ojczystym języku, a język otoczenia dziecko
przyswaja poza domem, np. u niani,  w przedszkolu czy szkole (jest to  połączenie
OPOL i ML@H rodzące trójjęzyczność). 

Sukces wychowania dwujęzycznego zależy od nastawienia rodziców do kultur,
zarówno do tych z których pochodzą, jak i do tych w których żyją. Sprzyjające jest,
kiedy rodzice są otwarci na obie kultury i języki – uznawane w rodzinie za tak samo
wartościowe.  W sytuacji  kiedy oboje rodzice mówią,  albo podejmują próbę nauki
języków, których używa część rodziny lub otoczenie, dziecko widzi, że oba języki są
jednakowo ważne. Innym czynnikiem wpływającym na wychowanie dwujęzyczne są
kontakty z innymi osobami, które mówią w tym drugim języku – innym niż język
otoczenia.  Częste  kontakty  z  rodziną/znajomymi  i  regularne  wyjazdy  do  kraju
drugiego języka mają pozytywny wpływ na jego rozwój. Istotne są też kontakty z
innymi  osobami  dwujęzycznymi  –  dziecko  odkrywa wtedy,  że  dwujęzyczność  jest
czymś normalnym, wartościowym. Kontakt taki zarówno w relacjach towarzyskich jak
i w dwujęzycznych placówkach oświatowych pomaga w pozytywnym nastawieniu się
do dwujęzyczności jako takiej. Znaczną rolę w rozwoju dwujęzyczności ma również
budowa i stopień podobieństwa języków. Języki różniące się pod wieloma względami
są trudne do opanowania, natomiast języki podobne do siebie łatwiej opanować a
trudniej rozdzielać. 

Pomysły dla rodziców:
 Rozmowy z dzieckiem

Do opanowania języka niezbędny jest ciągły z nim kontakt. Bardzo ważne jest
aby rodzice rozmawiali z dzieckiem w każdej możliwej sytuacji. Dziecko mówi
chętniej, kiedy widzi że jest słuchane z uwagą, przyjemnością. W codziennym



życiu należy od małego opisywać wykonywane czynności, stwarzać sytuacje w
których dziecko może się wypowiedzieć, zachęcać aby rozwinęło wypowiedź,
powiedziało  więcej.  Nie  należy  poprawiać  błędów  w  mowie,  raczej  dać
możliwość  usłyszenia  poprawnej  formy  –  np.  przez  parafrazowanie
wypowiedzi.  W  rozmowach  z  dziećmi  należy  zwrócić  uwagę  na  tempo  i
wyrazistość wypowiedzi.

 Rytm i muzyka
Wszystko, co ma melodię i rytm, łatwiej zapamiętać. Piosenki łączą w sobie
słowa, melodię i rytm. Wspólne słuchanie piosenek, śpiewanie istotnie wpływa
na  przyswajanie  języka  –  analogicznie  rymowanki,  zagadki,  wierszyki  i
wyliczanki.

 Zabawy
Istnieje  wiele  zabaw służących stymulowaniu języka.  Najlepsze są wszelkie
zabawy naśladujące rzeczywistość: „w dom” lalkami lub pluszakami, „w sklep”,
„w szkołę” – pozwalają one poznać i utrwalić słownictwo z różnych dziedzin
życia.  Dorosły bawiący się z dzieckiem może świadomie wnosić do zabawy
nowe słowa. Z najmłodszymi można spróbować również rozmowy za pomocą
pacynki,  odgrywanie  teatrzyków  przy  pomocy  kukiełek  lub  lalek.  „Głuchy
telefon” – przykład zabawy szeptanej pozwala ćwiczyć zmysł słuchu. 

 Czytanie i opowiadanie
Czytanie ma pozytywny wpływ z ogólny rozwój dziecka. Od małego można
przyzwyczajać dziecko do wspólnego czytania książeczek, oglądania obrazków.
Małe  dzieci  chętnie  wielokrotnie  słuchają  tej  samej  historii  –  powtarzanie
sprawia im przyjemność i przyczynia się do zapamiętywania nowych słów oraz
coraz lepszego rozumienia treści. Ciekawym pomysłem jest też naprzemienne
czytanie i opowiadanie tej samej bajki własnymi słowami. Obie wypowiedzi –
choć poprowadzone różnie,  są ważne dla rozwoju mowy. W sytuacji,  kiedy
rodzice są różnojęzyczni, każde z nich może rozmawiać opowiadać historię o
tych samych obrazkach w swoim języku.

 Kultura i tradycja
Dzieci  chętniej  opowiadają  o przeżytych  wydarzeniach  w języku,  w którym
miały  one  miejsce.  Dlatego  bardzo  ważne  jest  aby  dzieciom  zapewniać
przyjemne  przeżycia  w  ramach  obu  języków  i  kultur.  Uczestnictwo  w
tradycyjnych  świętach,  wydarzeniach  kulturalnych  sprawia  przyjemność,
wzmacnia identyfikację z daną kulturą i jest dobrym tematem do późniejszych
rozmów. Sprawdzić się może również poznawanie kultury kulinarnej, poprzez
gotowanie potraw z obu krajów.

 Wyjazdy
Kontakty  z  rodziną,  znajomymi  w  krajach  pochodzenia  rodziców,
nawiązywanie  nowych  przyjaźni  mogą  zachęcić  dziecko  do  nauki  języka  a
także dać szansę do posługiwania się nim. 

 Elektronika



Do nauki języka można wykorzystać, w ograniczonym wymiarze, przyciągającą
siłę mediów, np. telewizję,  komputer,  tablet.  W internecie  można odnaleźć
bajki w różnych językach. Pielęgnowanie nowych kontaktów z poznanymi w
drugim  kraju  znajomymi  można  poćwiczyć  poprzez  pisanie  maili  lub
„czatowanie”.

 Dwujęzyczne przedszkole i szkoła
Posłanie  dziecka  do  dwujęzycznej  placówki  oświatowej  może  być
przełomowym punktem w rozwoju dwujęzyczności. W takiej sytuacji nie tylko
rodzice, ale także przedszkole lub szkoła troszczy się o dostarczanie bodźców
w obu  językach.  Przebywanie  z  dziećmi  dwujęzycznymi  sprzyja  rozwojowi
wielokulturowej tożsamości.
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