Rekomandime për prindër të gjuhëve të huaja
Shumëgjuhësia – një përparësi shumë e madhe
Ju flisni me fëmijun tuaj një gjuhë tjetër nga ajo gjermane, dhe fëmiju juaj rritet me shumë
gjuhë: Për shumicën e fëmijëve kjo gjë nuk zhkakton aspak problem. Përkundrazi,
shumëgjuhësia për fëmijun tuaj është një përparësi shumë e madhe. Me gjuhën e vet
amtare fëmiju mëson kulturën dhe prejardhjen e vet. Është e rëndësishme që fëmiju juaj të
fillojë sa më herët të mësojë gjermanisht.
Kështu mund ta ndihmoni fëmijun tuaj
•
•

•

•
•

Flisni me fëmijun tuaj në atë gjuhë, të cilën e njiheni më së miri.
Flisni me fëmijun tuaj për të gjitha punët që bëni. Dëgjojeni fëmijun tuaj kur ai flet,
tregoni atij përralla dhe levëdrojeni, kur ai mundohet të flas. Fëmiju juaj duhet të
ketë qejf të flas.
Është ndihmesë, nëse fëmiju juaj mundësisht sa më herët bie në kontakt me gjuhën
gjermane. Sa më shumë që fëmiju juaj është në kontakt me fëmijët dhe të rriturit, të
cilët flasin gjermanisht, aq më shpejt do të mësojë gjuhën gjermane.
Fëmiju juaj guxon të bëjë gabime dhe t’i përziej gjuhët. Kjo gjë është normale dhe me
kohë do të zhduket.
Sa më mirë që fëmiju juaj të flas gjuhën amtare, aq më mirë mund të mësojë gjuhë të
tjera. Fëmiju juaj mësohet në gjuhën e parë dhe pastaj krahason gjuhët.

Keni pyetje për zhvillimin e gjuhës të fëmijut tuaj?
Nëse jeni i pasigurt se zhvillimi gjuhësor i fëmijut tuaj nuk zhvillohet mirë, p.sh. fëmiju juaj
flet shumë pak ose flet shumë pakuptueshëm, ose fëmiju juaj nuk ju kupton, atëherë mund
t’i drejtoheni personit, nga i cili i keni marrë këto informacione. Ju gjithashtu keni mundësi
qe ti drejtoheni Mjekut apo Mjekës se fëmiut tuaj.
Shfrytëzoni ofertat në Oberdorf!
-

Këshilla për nëna dhe baballarë
Kontakti: Frau Verena Probst, Stacherberg 7, 4418 Reigoldswil, 061 941 16 71
Grupi gaforre (Familientreff)
Kontakti: Frau Gaby Nägelin, Sonnenweg 16, 4436 Oberdorf, 061 961 04 69
Grupi i lojrave (Spielgruppe)
Kontakt: Frau Anita Bisang, Badweg 9, 4436 Oberdorf, 061 961 85 34
Sport Nëna dhe Fëmiju (Mutter und Kind Turnen)
Kontakti: Frau Annik Freuler Müller, 4436 Oberdorf, 061 321 52 30, 076 454 03 18
Biblioteka
Dorfmattstrasse 6, 4436 Oberdorf
Treg për rroba fëmijësh (Kinderkleiderbörse)
Hintere Gasse 7, 4436 Oberdorf
Connectica Kurse gjuhe për gra
Kontakti: Frau Anita Bisang, Badweg 9, 4436 Oberdorf, 061 961 85 34 ose
Ausländerdienst BL, Bahnhofstrasse 16, 4133 Pratteln, 061 827 99 00

