
Съвети за родители на деца, израстващи в многоезична среда 

Всички езици имат еднаква стойност, защото зад тях стоят цели култури. Затова трябва всички езици да се 

зачитат. 

 

За успешното усвояване на даден език от едно дете е важно:  

 да имате добра връзка с детето / да имате истински интерес към детето  

 да представлявате добър пример за езика (да говорите езика/ eзиците, който/ които най-добре 

владеете)  

 да говорите много (да подтиквате детето да говори много на различните езици). Най-добре: игри, 

четения на приказки, разказване, песни, рими, аудио-приказки, излизане навън, посещения при 

други  

 да не поучавате детето, а мимоходом да повтаряте вярно казаното  

 

За научаването на следващи езици е важно да се знае, че:  

 първият език трябва да се научи възможно най-добре (това трае около 5 години) 

 ученето на повече езици паралелно е добре постижимо  

  не съществува перфектен метод  

 изучаването на допълнителен език при добра мотивация и много упражнение трае около 3 години  

 не трябва да очаквате перфектна дву- или многоезичност при вашето дете  

 смесването на езиците е нормално също толкова, колкото и объркването на пол, определителен 

член или словоред  

 също така трябва да се усвои и писането за задълбочаване на знанията (например чрез HSU 

[обучение на майчин език], 

https://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/bildungwissenschaft/schule/herkunftssprachlicher_unterri

cht/index.html) 

 трябва да сте критични към медиите (до тригодишна възраст детето не трябва да гледа телевизия, 

мобилен телефон или компютър; живият езичен пример е много по-добър, аудио-приказки също 

може да се прилагат) 

 

Помогнете на детето си да проумее, че немският е също толкова важен колкото родният и семейният 

език. 

 

Предимствата на многоезичността са често: 

 по-добре развити социално-емоционални способности (например състрадание) 

 по-добра способност за разрешаване на конфликти  

 по-добра памет  

 подобрено внимание 

 по-лесно изучаване на следващи езици  

 по-богат културен опит  

 повече потенциални партньори за говорене  

 по-големи професионални възможности  

 

 

„Колкото езици говориш, 

толкова пъти си човек.“ 
(Йохан Волфганг Гьоте, немски поет) 


