
Jeśli chcesz by Twoje dzieci 
odniosły sukces, to…

Zachowaj

swój 
Rodzimy Język!

	  



Rozmawianie w języku rodzimym 
w domu jest ważne dla Twoich dzieci!

Znajomość i używanie języka rodzimego 
rozwinie w Twoich dzieciach:

poczucie bezpieczeństwa i 
dumę ze swojej tożsamości

zrozumienie swoich korzeni i 
tego, skąd pochodzą

Znajomość i używanie 
języka rodzimego podtrzyma 
komunikację z rodzicami, 
dziadkami i krewnymi.



Dzieci, które znają język rodzimy i go 
używają:

uczą się tradycji i obrządków religijnych

mają dodatkowe spojrzenie na świat

mają szeroki wybór uczelni wyższych

mają większe szanse na rynku pracy



Rozmawianie w jezyku 
rodzimym w domu pomoże 
Twoim dzieciom nauczyć się 
angielskiego!

Rozmawianie w 
języku rodzimym w 
domu NIE wpłynie 
negatywnie na naukę 
angielskiego przez 
Twoje dziecko.

Nauka angielskiego:

oznacza dodanie nowego języka

NIE oznacza, że rodzimy język zostanie utra-
cony

oznacza, że Twoje dziecko uczy się nowych 
słów by nazywać rzeczy, które już zna i 
rozumie.



Dwa języki współpracują ze sobą. 

Znajomość języka rodzimego Pomoże Twemu 
dziecku nauczyć się angielskiego.

To, czego uczymy się w jednym języku może 
być łatwo przeniesione na inny język.  



Rozmawianie w języku rodzimym 
w domu pomoże Twoim dzieciom

dobrze 
się 

uczyć!

Dzieci, które znają język rodzimy i go 
używają:

mają dobre wyniki na testach i egzaminach
szybciej uczą się czytać

są dobre w matematyce, umieją logicznie myśleć 
i rozwiązywać problemy

z chęcią będą się uczyć trzeciego języka 

umieją dobrze czytać i pisać 



Rodzice…

Zachęcajcie swoje dzieci do używania 
języka rodzimego w domu  

Wykorzystujcie każdą okazję do ROZMAWIANIA 
z Waszymi dziećmi w języku rodzimym 

Używanie dwóch języków NIE zdezorientuje 
Waszych dzieci
Mieszanie dwóch języków jest normalne 
dla ludzi dwujęzycznych. Jest ono oznaką 
opanowania dwóch systemów językowych a 
NIE oznaką dezorientacji.



Rzadko ludzie dwujęzyczni są w 
równym stopniu płynni w dwóch 
językach:

podczas gdy Wasze 
dziecko uczy się 
angielskiego, może on 
dominować, ponieważ 
dziecko słyszy język 
angielski dużo częściej niż 
język rodzimy.

Regularnie śpiewaj piosenki i czytaj książki 
Twoim dzieciom w języku rodzimym.



Organizuj 
spotkania z 
rodzinami, które 
mówią w tym 
samym języku.

Postaraj się, by lekcje języka rodzimego były 
wydarzeniem dla całej rodziny. 

dzieci uczęszczają na zajęcia
rodzice dołączają do innych rodziców 

Twoje zaangażowanie pokaże Twoim 
dzieciom że język rodzimy jest ważny. 


