
Rodzice, 
Wasze języki
są szansą
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7000 
JĘZYKÓW 

60 % populacji  
posługuje się

kilkoma językami

NA ŚWIECIE

Czy o tym wiecie ?

Dwujęzyczność
Tylko k�zyści, we wszystkich językach ! 

Łatwiejsze komunikowanie się w świecie 
wielokulturowym
Akceptację i docenianie różnorodności
Rozwijanie empatii i umiejętności słuchania innych
Bycie kreatywnym 
Odnaleznienie się w różnych sytuacjach
Łatwiejsze uczenie się nowych języków

Bycie dwujęzycznym pozwala na :

Żaden problem !
Moje dziecko dorasta otoczone wieloma 
językami, czy to jest problem ?

      Udowodniono, że dziecko może nauczyć się z 
łatwością kilku języków, nie myląc ich.
      Dwa jednocześnie, jeden po drugim, trzy albo 
więcej... wszystko jest możliwe !
      Tak jak każde dziecko, potrzebuje tylko przyswoić 
słownictwo w jego własnym rytmie.

Pod warunkiem, że wszystkie języki, jakimi mówi 
dziecko są akceptowane w domu i w 

społeczeństwie ! 

1 dziecko na  4 
dorasta otoczone

kilkoma językami*

WE FRANCJI

600 
JĘZYKÓW 

      Języki rodziców są fundamentem dla dzieci : 
zapewniają im poczucie bezpieczeństwa i pozwalają 
na przekazywanie historii rodzinnej.
      To także te języki pozwolą dziecku w nauce 
mowy.
      Oprócz tego, im bardziej małe dziecko zna i 
posługuje się językiem lub językami rodzinnymi, tym 
łatwiej nauczy się następnie języka francusjiego !

Czy mój język jest potrzebny mojemu dziecku ?

Oczywiście !

TO
 UDOWODNIONE

DYSKUTOWAC 
o językach rodzinnych i o�cjalnych

DZIELIĆ SIĘ
słowami, opowieściami, piosenkami w waszych językach

OPOWIADAĆ, ŚPIEWAĆ, CZYTAĆ, BAWIĆ SIĘ… 
w wybranym języku

DYSKUTOWAĆ, POZNAWAĆ...
inne osoby mówiące tym samym językiem

W DOMU RODZINNYM  W PLACÓWKACH EDUKACYJNYCH
żłobkach, szkołach, ośroskach pomocy społecznej...
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      Najważniejsze, że wasze dziecko czuje, że 
wszystkie języki są akceptowane.
      Mówcie do dziecka w waszym języku, pokażcie 
zainteresowanie językiem uczonym w szkole i nowym 
środowiskiem jakie odkrywa. 
       Kiedy dziecko nabierze pewności siebie, nauczy 
się z łatwoscią języka francuskiego, stanie się dwuję-
zyczne lub wielojęzyczne !

A co będzie w szkole ?

W ŻYCIU CODZIENNYM 

Bez niepokoju !
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Le saviez-vous ?

Bien sûr  !
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