
Ha azt szeretnék, hogy a 
gyermekük sikeres legyen, akkor 
őrizzék meg és használják azt a 
nyelvet,

amelyet odahaza, 
a családban beszélnek.

MAGYAR



Nagyon fontos a gyermekek számára, 
hogy az otthon használt nyelvet is beszéljék.

Ennek a nyelvnek az ismerete és használata ki 
fogja alakítani a gyermekekben:

a biztonságot és a büszkeséget, 
amit az identitásuk jelent;

megértik, honnan jöttek és 
milyen örökséget hoztak 
magukkal.

Az otthon használt nyelv 
segítségével a gyermekek fenn
tudják tartani a kommunikációt a 
család tagjaival: szülőkkel, 
nagyszülőkkel és rokonokkal.



Azok a gyermekek, akik tudják és használják az otthon beszélt nyelvet,

megismerik a vallási szokásokat és a hagyományokat,

más módon is képesek látni a világot,

több választási lehetőségük van a felsőoktatás terén és

a munkaerőpiacon.



Az otthon beszélt nyelv abban is 
segít a gyermekeknek, hogy  
MEGTANULJANAK ANGOLUL!

Az otthon beszélt 
nyelv használata 
NEM fogja 
akadályozni az
angoltanulást.

Az, hogy angolul tanulunk,

egy újabb nyelv tanulását jelenti;
NEM jelenti azt, hogy elfelejtjük az 
otthon beszélt nyelvet;
csupán annyit jelent, hogy a gyermekek 
új szavakat tanulnak az általuk már 
ismert és megértett dolgok kifejezésére.



A két nyelv együtt működik, egyik hat a másikra.

Azt otthon beszélt nyelv ismerete segíteni fogja 
a gyermekek angoltanulását.

Amit megtanulunk egy adott nyelven, az 
könnyen átvihető a másik nyelvre.



Az, ha gyermekük beszéli az otthon használt 
nyelvet, segíteni fogja őt abban, hogy

az iskolában 
jól menjen a 
tanulás!

Azok a gyermekek, akik tudják és használják a családban beszélt nyelvet,

általában jobb dolgozatokat írnak és jobban teljesítenek a vizsgákon;

nagy előnnyel kezdik az olvasástanulást;

fejlett az olvasás-és íráskészségük,

jól teljesítenek matematikai, logikai és problémamegoldó feladatokban;

készek és képesek egy harmadik nyelv megtanulására.



Kedves Szülők!

Bíztassák gyermeküket arra, hogy bátran használja a 
családban beszélt nyelvet!

Használjanak ki minden lehetőséget arra, hogy 
BESZÉLGESSENEK a gyermekükkel!

Az, hogy két nyelvet is használ, nem fogja összezavarni 
a gyermeküket.

A kétnyelvűek számára teljesen elfogadott az, hogy a két 
nyelvet együtt, keverve használják. Ez NEM annak a jele, 
hogy összekeverik a két nyelvet, hanem, hogy két, eltérő 
nyelvi rendszert működtetnek párhuzamosan.



Ugyanakkor ritka, hogy a két 

nyelv egyformán erős, mivel:

a gyermekük tanulja az angol 
nyelvet, s az lehet, hogy 
dominánsabb lesz, mert 
gyakrabban és nagyobb 
mértékben találkozik vele,  
mint az otthon beszélt nyelvvel.

Rendszeresen olvassanak könyveket és énekeljenek 
dalokat azon a nyelven, amelyet otthon használnak!



Hívjanak el játszani 
olyan családokat, 
akik ugyanazt a 
nyelvet beszélik!

a gyerekek eljárnak az órákra,
a szülők pedig otthon segítenek.

Az anyanyelv tanulása legyen közös családi ügy:

Az Önök aktív részvétele fogja megmutatni a gyermekeknek 
azt, hogy a nyelv, amelyet otthon használnak, fontos.
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