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 الوالدان األعزاء
 

 مبا تتساءالن بعض األحيان:
 "كيف يتعلم طفيل اللغة األملانية؟"  أو

 "ل  يستيي  طفيل أن يتعلم لغت  ن  الغغ؟؟"  أو مبا قد تتساءالن أيضاً 
ي  طفيل في� بعد أن يعرب ع  نفسه جيداً، عىل سبي  املثال يف "ل  يستي
 املدمسة؟"

 

السؤال يشغ  بال الكث�ن  اآلباء واألنهات. ك� التم أيضاً العديد ن   لذا أو ذاك
 الببوي  والعل�ء بث  لذه األسئلة. 

 ونح  نود أن ننبهكم لبعض املعلونات حول لذه األسئلة.
 حتى يتيوموا ويتحسنوا لغوياً؟ناذا يحتاج األطفال 

 

 األطفال �كنهم أن يتعلموا لغات نختلفة ببساطة
إذا بدأ طفلكم يكرب ويبع؟ع يف ظ  لغت  نختلفت ، عىل سبي  املثال يف ظ  لغة 
األرسة، ويف ظ  اللغة األملانية بالحضانة، فإن لذا سيكون ف؟صة واعدة  كب�ة 

 تت:ملستقب  طفلكم.  إذ أن التجامب أثب
 

أن األطفال ن  الغغ؟ �كنهم أن يتعلموا لغت  (ب  أيضاً ثالث)، ذلك إذا نا 
 تت عملية حثهم لتعلم لذه اللغات.

إذا كان األب واألم يتكل�ن لغت  نختلفت ، �ك  لك  واحد ننهم أن يتكلم لغته 
ن  اليف ، ولذا أيضاً نمك  لليف . إال أن املهم لنا، وعىل األخص بالنسبة 

" واضحاً، حتى يتمك  اليف  ن  أن  للغة –نظاناً ألطفال الغغام أن تتب  األرسة " ل
ي؟بل لغة نعينة بشخص نع . عند ذ يع؟م تاناً "أن  تتكلم لكذا، وأب يتكلم 

 لكذا، وعىل طاولة اليعام نتكلم لكذا...".
 

 الحضانة ف؟صة واعدة حقيقية ليفلكم.
لحضانة، ك� يتعلم أشياء أخ؟ى كث�ة، تعد لانة له طفلكم يتعلم اللغة األملانية يف ا
لهذا السبب  -ب  وتعد في� بعد لانة للمدمسة -يف ن؟حلة تيوم اللغة لديه 

فالحضانة ف؟صة حقيقية ليفلكم، ك� أنه ن  األفض  أن يبدأ طفلكم عند عم؟ 
ي؟يقة الثالثة يف الذلاب بغفة ننتظمة إىل إحدى دوم الحضانة. إذ يتاح له بهذه ال

 الوقت الكايف حتى نوعد دخوله املدمسة ك ينمو يف ظ  اللغة األملانية.
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فالببويات والببويون يعملون عىل الحث الهادم لتعلم اللغة األملانية ع  
 .ط؟يق اللعب، والحوام، واألغا�، واألشعام، وبواسية الكتب املغومة والحكايات

األملانية، فإنه قد يبحث يف الحضانة أوالً  يف البداية، ح  ال �ك  ليفلكم أن يتكلم
ع  أصدقاء يتكلمون يف بيوتهم نفس اللغة الت  يتكلمها طفلكم. ولذا يساعده 
عىل التعود عىل املكان والشعوم باالطمئنان. ون  ن؟وم الوقت سيجد طفلكم أيضاً 

 أصدقاًء أملاني .
 

 أي لغة تتكلمولا ن  طفلكم؟
واألنهات عىل النغيحة التالية: " تحدث األملانية ن  بعض األحيان يتحغ  اآلباء 

. طفلك، وسيكون األن؟ سهالً عىل اليف  يف املدمسة في� بعد". لذه النغيحة خاطئة

إذ عليكم أن تتكلموا ن  أطـفالكم الـلغة الت  يـمكـنكم الـتحدث بـها تلـقا ياً 
لباً نا تكون لـذه وغا -وطبيـعياً، ولـ  اللـغة الـت  تجيدونها أفض  إجادة 

فأنتم تع؟فون يف لذه اللغة نعظم كل�تها، ك� تعلمون الـلغة لغتكم األصلية.  
ولذا نا يساعده لكذا يحغ  طفلكم عىل أساس جيد. كيفية "بناء" الجم  فيها. 

 بعد ذ أيضاً يف اللغة األخ؟ى، عىل سبي  املثال عندنا يبدأ يف تعلم األملانية.
ولذا يغح  –عديدة حتى يتمك  اليف  ن  إجادة لغة نا  ويحتاج األن؟ لسنوات

قوله بالنسبة للغة األوىل لليف ، نثل� يغح قوله أيضاً بالنسبة لجمي  اللغات 
 األخ؟ى.

 

عىل سبي   –�؟ بعض األطفال ب؟اح  ي؟غبون فيها أن يتكلموا لغة واحدة فقل 
ألملانية، حتى وإن تحدث نعهم املثال اللغة األملانية، إذ يجيبون يف حديثهم باللغة ا

الوالدان اللغة الت  تتكلم بها األرسة يف املنزل. نث  لذه امل؟اح  تعد عادية للغاية. 
فإذا بقيتم عىل إرصامكم باالستم؟ام يف التحدث بلغتكم األصلية ن  اليف ، وح  
يسم  اليف  أيضاً لذه اللغة يف نناسبات نختلفة، فإن لذه اللغة ل  تذلب 

و  –  لباًء ، ب  عىل العكس فاليف  يتعلم عىل أي حال كمج؟د نستم  وتضي
 سوم يعود الحقاً ن؟ة أخ؟ى بالتأكيد ليتكلم  لذه اللغة.

 

 نا لو واجبكم يف نحيل األرسة ن  أج  تيوي؟ لغة طفلكم؟
إن الحياة اليونية العا لية ن  العوان  الهانة لتيوم اللغة و�ولا لدى اليف . ذلك 

 فال يتعلمون لغتهم األوىل يف نحيل األرسة. ألن األط
فأي اإلنكانيات امللموسة املوجودة باألرسة تتيح لألطفال ظ؟وم الحث عىل التيوم 

 يف لغتهم؟
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 حب املحادثة والقغص:
ال �ك  للم؟ء أن يدمب عىل اللغة، إذ أنها تتيوم ك  يوم لدى األطفال الغغام، ذلك 

كلمون ـ عىل سبي  املثال أثناء اللعب، وأثناء عندنا يستم  األطفال للحديث ويت
نشالدة الكتب املغومة، وأثناء التسلية ن  البرش اآلخ؟ي  الذي  يحبونهم.  

وعليكم أن تقغوا ليفلكم شيئاً ع  فالحوامات اليونية لانة جداً لألطفال: 
عملكم، أو شيئاً ع  أجداده، أو بعضاً ع  تج؟بة حياة يونية صغ�ة ن؟متم بها 

ليوم، أو نثالً  عندنا يتابعكم اليف  بالنظ؟ إليكم أثناء قيانكم باليه ، فأخربوه ا
ع� تضعوه اليوم يف إناء طهيكم. وكونوا نرسومي  عندنا يسألكم طفلكم أسئلة 
كث�ة، ويحك لكم أشياًء كث�ة ع� أغضبه اليوم أو ع� أف؟حه، وع� قاله أصدقاؤه 

فأثناء الحك يتعلم اليف  تدميجياً التعب� ع   يف دوم الحضانة، ولكذا وخالفه.
واألطفال يتعلمون عىل أفض  وجه ذاته، ويتعلم رشح أفكامه ومغباته بالكل�ت. 

عندنا يشع؟ون باالطمئنان واالمتياح، وعندنا ال يشع؟ون بالخوم ن  الوقوع يف 
لذا نا الخيأ. بعض األحيان يبتدع األطفال كل�ت خيالية، ويتالعبون باللغة، و 

 يدخ  امل؟ح لنفوسهم، ولذا نا يعد طيباً لتيوم اللغة لديهم.
وليس ن  صالح تيوم اللغة إذا صححتم أخياء طفلكم أثناء حديثه عندنا يقول 
شيئاً خاطئاً. فاألطفال الذي  تغحح لهم أخياؤلم باستم؟ام يفقدون بعض األحيان 

 البهجة وامل؟ح يف الكالم والحك.
 

غ  الوقت يتعلم األطفال خاللها كث�اً جداً، وييوموا أثناءلا لناك إنكانيات لش
قدماتهم اللغوية تيوي؟اً جيداً ألبعد الحدود. وتق  الق؟اءة، ومواية الحكايات، 

لذه اإلنكانيات  نقدنةونشالدة الكتب املغومة، وإلقاء أبيات الشع؟ والغناء عىل 
 لشغ  الوقت.

  

 نشالدة الكتب املغومة نعاً 
يشالد الوالدان بغفة ننتظمة ن  طفلهم كتاباً نغوماً ـ ن  األفض  ك  عندنا 

ً بالنسبة لتحس  اللغة.  فعندنا تشالدون ن  يوم ـ  فإن لذا يعد طيباً جدا
طفلكم كتاباً نغوماً نكتوباً بلغة اليف  األصلية، فإن طفلكم سيتعلم أشياًء كث�ة، 

لذه األشياء الت  يتعلمها في� بعد  ستساعده للتقدم يف اللغات األخ؟ى، ك�  ستعد
 لانة يف املدمسة ـ ولذا نا أثبتته دماسات كث�ة.

ومبا قد يجد أحد األشقاء الكبام وقتاً ليفلكم، أو تجد العمة أو الخالة أو الجد 
 أيضاً وقتاً له للق؟اءة نعه.
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 ويجب االلت�م أثناء نشالدة الكتب املغومة إىل نا ييل:

رسوم اليف  والكب� نعاً (وعندنا يخترب الكبام األطفال أن تكون سبباً ل •
 باألسئلة الكث�ة، فقد يضي  لذا عىل اليف  ن؟حه ورسومه)

أن تتاح الف؟صة لليف  ك يتكلم كث�اً ع� ي؟اه ن  صوم وع  القغة الت   •
 يشالدلا ـ ويقول ك  نا يخي؟ عىل باله.

 

األصلية، أو إن   �كنكم استعامة  إن   يك  لديكم بنزلكم أي كتب نغومة بلغتكم
نث  لذه الكتب، فاإلنكانية عىل ال؟غم ن  ذلك ال تزال نتاحة أنانكم ك تشالدوا 
كتباً نغومة بلغتكم: فهناك العديد ن  الكتب املغومة األملانية، الت  ال تحم  أي 

ب نص عىل صوملا، أو تحم  نغوصاً قليلة للغاية. �كنكم أن تستع�وا لذه الكت
ن  املكتبات العانة، أو بدوم الحضانة. مجاًء االستفسام لدى امل؟بية. و�كنكم أن 

حول صوم  بلغتكمتشالدوا لذه الكتب ن  أطفالكم يف ننزلكم، وأن تتحدثوا نعه 
الكتاب ـ ومبا تستييعون ن  اليف  ابتداع قغة نناسبة لغوم الكتاب الذي 

اً نا ونعه كتاباً نغوماً ن  الحضانة، ويحك تشالدونه سوياً. أو مبا يأت طفلكم يون
 لكم باللغة األملانية شيئاً ع  الغوم وع  القغة.

وتوجد خالل تلك األثناء يف املكتبات العانة العديد ن  كتب األطفال املكتوبة 
بلغت ، فإن كنتم تجيدون التحدث باللغة األملانية، �كنكم التغي� يف الق؟اءة، فاق؟أوا 

 ألملانية ن؟ة ، ون؟ة أخ؟ى اق؟أوا له بلغة األرسة األصلية.ليفلكم با
يغبح أحد الكتب لدى اليف  بعض األحيان كتابه املفض ، ف�غب س�ع ونشالدة 
قغة لذا الكتاب دائاً. لذا أيضاً طيب للغاية، بهذه الي؟يقة يبدأ األطفال يف 

 تكوي  اإلحساس والتذوق للغة.
 

 حك القغص:
لحكايات والقغص. فعندنا يستم  األطفال كث�اً لقغة نا يحكيها األطفال يعشقون ا

األب أو األم لهم، أو يحكيها العم أو الخال أو الجد، أو يق؟أولا لهم، تبدأ لديهم 
ويبدأ األطفال لكذا يف فهم القغص وتعلم كيفية حك اللغة يف التيوم والتحس . 

ون  املمك  أن تكون لذه  عد.القغة، ولذا أن؟ غاية األلمية يف املدامس في� ب
القغص أيضاً ن  قغص الحياة اليونية العادية أو ن  األساط�، أو ن  قغص 
طفولتكم، ك  شيئ يعجبكم أنتم وطفلكم. ف� مأيكم لو ج؟بتم يونياً ـ قغة قب  

 النوم؟
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أيضاً األغا�، واأللعاب، وأبيات الشع؟ ن  األنوم الهانة جداً يف تيوي؟ وتحس  
 ات اللغوية، ول  تدخ  امل؟ح والرسوم عىل الكث� ن  األطفال.القدم 

 أنا زلتم تذك؟ون حتى اليوم شع؟اً أو حكاية زجلية ن  أيام طفولتكم؟
 

 التلفاز وحده ال يكف 
أثناء نشالدتهم التلفاز يف الدمجة األوىل عىل الغوم، وليس عىل نا  ي؟كز األطفال 

حالة ن  الغمت.  لذا فالتلفاز وحده ليس  وغالباً نا يشالدون التلفاز يفيقال. 
ً للحث عىل تعلم اللغة. فاألطفال يتعلمون كث�اً عندنا يستمعون ـ  عانالً نساعدا

عىل سبي  املثال ـ إىل تسجي   صوت برشيل ن  الكاسيت عليه قغة أو أسيومة، أو 
ا دائاً قغة قب  النوم نسجلة بغوت الوالدي . وعندنا يشالد طفلكم التلفاز الحظو 

 أن املهم أن تتحدثوا نعه حول اإلمسال الذي شالده.
 

 الحياة يف ظ  لغت  ـ األطفال بحاجة للمث  العليا
الوالدان يعتربان نثالً أعىل لاناً. فبعض األطفال يعيشون تج؟بة ي؟ون فيها كيف 

نعنى  يجتهد الوالدان لتعلم اللغة األملانية جيداً، عىل سبي  املثال اسألوا طفلكم نا
كلمة نا باللغة األملانية، أو مبا تنمو لديكم ال؟غبة للذلاب لحضوم دومة لتعلم 

لذا يعن  أنكم أيضاً  لذا يساعد اليف .اللغة األملانية يف إحدى دوم الحضانة. 
عىل شغف للتزود باملع؟فة، وأنكم تفخ؟ون بتعلم اللغة األملانية، ك� أن األطفال 

ؤلم نهتم  بلغاتهم األصلية ويقدمونها ويحافظون عليها، يالحظون أيضاً إن كان آبا
 أو إن كانوا ينظ؟ون إىل ازدواج اللغات عىل أنه ن  األنوم الهانة.

 

 اللغة كنز....
عندنا يتكلم طفلكم لغت ، ويتمك  به�  في� بعد ن  التعب� اللغوي الجيد،  فإنه 

ً يساعده عىل التقدم لألنام يف حي اته ووظيفته، وعمله.  ول  عند ذ �لك كنزا
 يستيي  أحد أن يسلبه لذا الكنز. 

 نتمنى لكم وألطفالكم حظاً سعيداً وتوفيقاً بال؟اً عىل لذا الي؟يق. 
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