مساعدة الألطفال على تعلم لغة ما
يتعلم األطفال اللغة عندما تسنح لھم الفرصة لالستماع بشكل متكرر ألشخاص ينطقون بھذه اللغة ،وللتحدث
بھا مع أناس مھمين بالنسبة لھم ،ويشمل ھذا االباء واألخوة واألخوات وبقية أفراد العائلة واألصدقاء ومن
يقوم برعايتھم واالھتمام بھم .ويذكر الباحثون أن األطفال يتعلمون لغة ثانية بشكل أسھل عندما يكونون على
معرفة تامة بلغتھم األم .ان االقتراحات التالية ما ھي اال وسائل لمساعدة األطفال على تعلم لغتھم األم
واللغات األخرى.

كيف تستطيع مساعدة األطفال على تعلم لغة ما
استمع لھم
يعتبر االستماع الى األطفال مھما جدا ،فھم بحاجة الى ممارسة مھارة التحدث،فعندما تستمع لھم سوف يدرك
األطفال أن ما يقولونه ممتع لالخرين.
استخدم مفردات بسيطة معھم
يتعلم األطفال أسماء األشياء واألفعال أوال ،لذلك قم بالتحدث معھم عن األشياء الموجودة في نطاق المنزل
والمنطقة المحيطة به.
استخدم مفردات قليلة في كل مرة
يستغرق تعلم اللغة وقتا طويال ،لذلك توقع أن تقوم بتكرار الكلمات الجديدة مرات عديدة ،حيث أن بعض
األطفال قد يحتاج الى سماع كلمة ما خمسين مرة قبل أن يتمكنوا من استخدامھا.
خصص وقتا أكثر لقضائه مع األطفال الذين ال يتكلمون كثيرا
في بعض األحيان ،يتحدث األطفال أكثر اذا قضيت وقتا أكبر معھم حتى لو كان لبضعة دقائق.
قم بِ َحثِھم على التحدث
اذا حصل األطفال على ما يريدونه بمجرد االشارة باصبعھم ،اذن ليس ھناك حاجة لھم للتحدث .شجع
األطفال على التعبير عما يحتاجون اليه شفھيا.
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تحدث عما تقوم بعمله
قم بوصف النشاطات اليومية لألطفال ،فعلى سبيل المثال ،قل "أنا أقوم بتحريك الشوربة حتى ال تحترق" أو
"أنت ترمي الكرة األن" .فاألطفال يتعلمون كلمات جديدة ويفھمون معانيھا بھذه الطريقة.
أعد صياغة ما يقوله األطفال بطريقة صحيحة
اعط األطفال انطباعا بأنك تفھم ما يعنونه ،فعلى سبيل المثال ،اذا قال الطفل " يذھب بابا ".صحح ذلك بقولك
"نعم ،سوف يذھب بابا الى المحل" ،فھذا يضيف الى الطفل معلومات وكلمات جديدة .واذا قال طفل يافع "انا
يذھب الى المحل البارحة" ،فانك تستطيع أن تقول "نعم ،انت ذھبت الى المحل البارحة".
قم بالغناء
الغناء ھي طريقة أخرى لتوظيف اللغة وسرد القصص وتعلم أشياء عن العالم.
اطرح أسئلة على األطفال
ساعد األطفال على تعلم كيفية التحدث مع االخرين ،اطرح عليھم أسئلة تتعلق بمشاعرھم وأفكارھم ،مثل
"ماذا تعتقد سيحدث غدا؟" أو "لماذا تعتقد ذلك؟" أو "كيف تشعر حيال ذلك؟"
اقرأ قصصا لألطفال
اقرأ لألطفال ما بين فترة وأخرى ،فاالستماع للقصص يساعد األطفال على تعلم اللغة ويمھد الطريق لھم كي
يتعلموا القراءة.
اسرد قصصا لألطفال
اسرد قصصا لألطفال كنت تحبھا عندما كنت صغيرا في السن ،فسرد القصص ھي احدى الطرق التي يتعلم
األطفال من خاللھا ارثھم الثقافي ،وشجعھم على سرد القصص أيضا.
حدد الوقت الذي يشاھد فيه األطفال التلفاز
ان مشاھدة التلفاز ھي احدى الطرق التي يتعلم األطفال اللغة من خاللھا ،لكنھم بحاجة أيضا الى ممارسة
ھذه اللغة من خالل التحدث الى االخرين.
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