Jūsų gimtoji kalba yra svarbi.
Tai yra dalis Jūsų ir Jūsų
vaiko/-ų išskirtinumo

Ethnic Minority
Achievement Service
(EMAS)

Padėti tai išlaikyti jūs galite:


surasdami laiko ir leisdami savo vaikui
žaisti su kitais vaikais , kalbančiais ta
pačia kalba



nesigėdydami ir nebijodami viešumoje
kalbėti sava kalba



supažindindami vaiką su skirtingų
kalbų pavadinimais , kurias jis girdi
savo aplinkoje





pagelbėdami vaikui jaustis išdidžiam
dėl skirtingos kalbos/-ų žinojimo.Tuo
pačiu padėdami jam/jai išvystyti stiprų
kultūrinių vertybių supratimą
net jei jūsų vaikas labiau linkęs naudoti
angliškus žodžius, jūs vistiek jam galite
atsakyti gimtąja kalba, pakartodami jo
pasakytą frazę lietuviškai

Nepamirškite:


žiūrėti į vaiką, kai su juo kalbate.Tai
padės jam/jai matyti jūsų veido išraišką
ir kaip jūs formuojate žodžius



rasti "specialaus laiko" ir skirti jį sau ir
savo vaikui kad galėtumėte kartu
pažaisti



savo vaikui duoti pakankamai
galimybių ir laiko jums atsakyti
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Dažniausiai užduodami klausimai
Frequently asked questions

Lithuanian
Portsmouth EMAS

Kodėl vaikams yra
svarbu išlaikyti gimtąją
kalbą?
Mokant daugiau negu vieną
kalbą yra naudinga
bendram išsilavinimui,
vaikai gali bendrauti su
abiejų bendruomenių
nariais ir tai yra vertingas
žinių bagažas ateičiai.

Ar mes namuose turime kalbėti
gimtąja kalba, ar angliškai, kad
padėtume sūnui/dukrai greičiau
išmokti anglų kalbos?

Jūs turėtumėte namuose
kalbėti lietuviškai, nes kuo
labiau bus išvystyta gimtoji
kalba, tuo lengviau bus jūsų
vaikui išmokti kitą
kalbą.Kalbant angliškai jūs
rizikuojate prarasti vieną iš
svarbiausių kultūros
vertybių ir atimate galimybę
vaikui/-ams išmokti
gimtosios kalbos.

Portsmouth EMAS

Mano vaikas turi kalbos
problemų/sulėtintas kalbos
vystymasis.Ar mes namuose
turėtume kalbėti tik angliškai, kad
jam/jai padėtume greičiau
įsisavinti anglų kalbą ir sumažinti
kalbos problemas?

Vaikas, besimokantis/girdintis daugiau
negu vieną kalbą šeimoje, gali kartais
pradėti kalbėti vėliau negu to paties
amžiaus vaikai kalbantys viena
kalba.Todėl vaikas, turintis kalbos
problemų, turėtų būti apsuptas
gražių kalbos pavyzdžių ir girdėti
taisyklingą gimtąją kalbą.

Mano vaikas/-ai atsisako
kalbėti lietuviškai.Kaip mes
turėtume elgtis?

Ir toliau su vaiku/-ais kalbėkite
gimtąja kalba.Bandykite lankyti
draugus,įtraukti kitus
visuomenės narius, taip
skatinant ir motivuojant vaiką
bendrauti gimtąja kalba.Jei
vaikas ir nekalba lietuviškai,jis/ji
vistiek įgauna kalbos supratimą
vien tik girdint kalbą naudojamą
namuose.

Mano vaikas
kalbėdamas painiojasi
dviejose kalbose.Ar
verta dėl to rūpintis?

Jūsų vaikas
nesipainioja, bet
paprasčiausiai naudoja
jam dvi pažįstamas
kalbas vienu metu.

Mes atvykome į Angliją prieš
kelis mėnesius, bet mano
vaikas mokykloje vis dar
nekalba angliškai.Ką mes
turėtume daryti?

Praeiti " Tylos periodą",
kuris gali užsitęsti kelis
mėnesius-tai dažnai
pasitaikanti problema ką
tik atvykusiems
vaikams.Įgauti pasitikėjimą
ir pradėti kalbėti angliškai
gali užtrukti šiek tiek laiko,
todėl būkite
kantrūs,palaikykite juos ir
duokite vaikui/-ams laiko.

