
אם תרצו שילדיכם
יצליחו, אז

תשמרו את

שפת האם שלכם

העברית



ימוש בשפת האם בבית חשוב לילדיכם

 ידע שפת האם ושימוש בה ייפתחו אצל ילדיכם את    
ההיבטים הבאים

ביטחון עצמי וגאווה בזהותם

הבנת שורשיהם ומורשתם

 ידע שפת האם
 ושימוש בה יישמר
 את התקשורת עם

 ההורים, הסבים
 והסבתות וקרובי

המשפחה



ילדים שיודעים את שפת האם ומשתמשים בה

 לומדים מנהגים דתיים ומסורות

 רוכשים השקפת העולם נוספת

 יש להם יתרונות בקהלה לאוניברסיטאות

זוכים ליותר הצעות בשוק העבודה



 שימוש בשפת האם בבית יסייע לילדיכם ללמוד
שפת בית-הספר

 שימוש בשפת האם בבית לא
־יפגע בהתקדמות ילדיכם  בלי

מוד שפת בית-הספר

 לימוד שפת בית-הספר

 משמעותו לימוד שפה נוספת

אין בכך הכוונה לוויתור על שפת האם

 משמעותו שילדכם לומד מילים חדשות שמסמנות דברים רבים
שהוא/היא כבר מכיר/מכירה ומבין /מבינה



שתי השפות תורמות זו לזו

הידע של שפת האם יסייע לילדכם בלימוד שפת בית-הספר

 מה שנלמד בשפה אחת יכול בקלות להיות מועבר לשפה
השניה



 שימוש בשפת האם בבית
 יסייע לילדיכם להצליח

בבית-הספ

ילדים היודעים ומשתמשים בשפת האם

מצליחים במבחנים בבית-ספר

יש להם יתרון ראשוני בקריאה

יש להם מיומנויות גבוהות בקריאה ובכתיבה

מצליחים במתמטיקה, בלוגיקה ובפתרון בעיות

יותר מעוניינים ומצליחים בלימוד שפה שלישית



הורים

עודדו את ילדיכם להשתמש בשפת האם בין בני המשפחה

נצלו כל הזדמנות לשוחח עם ילדיכם בשפת האם

צרו שגרה בה אתם שרים וקוראים ספרים בשפת האם

 ארגנו קבוצות משחק עם משפחות וילדים החולקים את שפת
האם של ילדיכם



שימוש בשתי שפות לא יבלבל את ילדיכם

 שימוש באופן מעורב בשתי שפות הוא
טבעי לילדים דו- לשוניים

 זהו סימן מובהק לשליטה שתי מערכות
לשוניות ואיננו סימן לבלבול בין השפות

 זה נדיר למצוא איזון מוחלט בין שתי
שפות

 ככל שילדיכם יתקדם בלימודי שפת
 בית-הספר ייתכן והשפה הזאת תהפוך
 לדומיננטית יותר מאחר וישנה חשיפה

גדולה יותר לשפה זו מאשר לשפת האם



ילדים משתתפים בשיעורי שפת האם

הורים מצטרפים לקבוצת ההורים

מעורבותכם תראה לילדיכם כי שפת האם היא חשובה
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