
Bir ebeveyn olarak çok dillilik 
hakkında bilmeniz gerekenler

  Çocuğunuz bu durumda 
Hollandacayı nasıl öğrenir? 

Kendi dilinize ek olarak, örneğin Hollandaca 
film veya televizyon izleyerek, (sesli) 
kitaplar kullanarak ve Hollandaca çocuk 
bakımı sağlayarak çocuğunuza Hollandaca 
sunabilirsiniz.

 Dil gelişimi konusunda sizin rolünüz

Çocuğunuzun dil gelişiminde en önemli rolü siz oynuyorsunuz  
ve en önemli örnek sizsiniz çünkü çocuğunuz her konuda  
sizi taklit etmektedir. Çok konuşarak ve her gün  
okuyarak ona iyi bir örnek olun. Bu sayede çocuğunuz  
oyun aracılığıyla daha fazla kelime öğrenir.

 Kalbinizin dili

Hollandaca olmasa bile, çocuğunuzla en iyi bildiğiniz, 
anladığınız ve konuştuğunuz dilde bolca konuşun. 
Çocuğunuz sıkça konuşarak birçok kelime öğrenir. Kelime 
hazinesi ne kadar geniş olursa, çocuğunuz başka bir dili 
o kadar daha kolay öğrenir. En iyi bildiğiniz dilde yüksek 
sesle okuyun. Bu husus, çocuğunuzla aranızda güçlü 
bir bağ oluşturur. Konuşmak, anlatmak ve yüksek sesle 
okumak çok daha iyi olur ve çocuğunuz bundan daha çok 
şey öğrenir. Ayrıca Hollandaca ö ğrenmek de kolaylaşır. 
Çocuğunuzla birlikte dil öğrenmeye başlamak için 
tüyoları Taal begint thuis internet sitesinde bulabilirsiniz. 
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http://www.taalbegintthuis.nl/


  Yanlış anlaşılmalar 
çok dillilik hakkında

Çocuğunuzla birden fazla dil 
konuşma konusunun çocuğunuzun 
dil gelişimi için hiçbir dezavantajı 
yoktur. Ancak, bunu herkes 
bilmemektedir.
Bölgenizdeki öğretmenleri ve
kişileribu konuda bilgilendirmek 
için www.meertalig.nl sitesine
başvurabilirsiniz.

 Çok dillilik bir zenginliktir

•  Farklı diller arasında geçiş yaparak beyniniz esnek kalır.
•  Çok dilli çocuklar ortalama olarak dahaiyikonsantre  

olabilir ve konular arasında daha hızlı geçiş yapabilirler.
•  Çok dilli çocuklar teknik okumayı daha hızlı öğrenirler:  

harfleri sese daha kolay dönüştürebilirler.
•  Çok dilli çocuklar daha da fazla dili daha hızlı öğrenirler.
•  Çok dilli çocuklar genelde farklı kültürlerden daha fazla 

hususu öğrenirler.

  Çok dilli çocuk yetiştirme konusunda  
daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?

Çok dilli çocuk yetiştirme. Çocuğunuz size teşekkür  
edecektir - Marinella Orioni. Van Gennep Yayıncıları, 2015

Kletsheads - Ebeveynler, öğretmenler ve konuşma  
terapistleri için çok dilli çocuklar hakkında podcast: 
www.kletsheadspodcast.nl
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