
 

 

 

 

Badania wykazują, że wystarczy już około 2 lat aby rozwinąć nowy 
język na tyle, aby móc stosować go w codziennych dialogach. Często 
wtedy dajemy się nabrać myśląc, że dziecko umie dobrze język 
norweski, ponieważ ma dobrą wymowę. Aby umieć język na tyle, żeby 
stanowił dobrą bazę do dalszej nauki może trwać od 5 do 7 lat. 
  
Miesjce w przedszkolu 
  
Rodzice powinni umożliwić dziecku dostęp do miejsc, gdzie może 
spotkać się z językiem norweskim. Najczęściej jest to przedszkole w 
okolicy. 
  
We Fredrikstad mamy otwarte przedszkola, gdzie dzieci i rodzice są 
razem. Na terenie całej komuny działają też zwykłe przedszkola. 
  
Informacja o przedszkolach we Fredrikstad znajduje się na 
stronie www.fredrikstad.kommune.no 
  

     Można starać się o miejsce elektronicznie samemu. 

     W centrum obsługi w ratuszu mogą państwo poprosić o pomoc 
w szukaniu miejsca w przedszkolu. 

     Ważne aby szukać miejsca w przedszkolu  przed 1. marca 
każdego roku. 
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Język dziecka 

  

Poprzez język uczymy się rozumieć świat. 
 
 
  

https://webpost.fredrikstad.kommune.no/owa/redir.aspx?C=k3JpNqIyj0alyyy-uxKe-uFb4q1zPNMI7WZ1JQ_qtihwLgkW8ZCNOT5dlRvYMCzw6giH5KtAjtw.&URL=http%3a%2f%2fwww.fredrikstad.kommune.no


Kontakt i komunikacja. 
  
Od przyjścia dziecka na świat rozpoczyna się niesamowity rozwój 
zarówno fizyczny jak i mentalny. 
Podstawa rozwoju języka przypada właśnie na pierwszy rok życia 
dziecka. 
  
Nauka języka jest jednym z ważniejszych procesów w życiu dziecka. 
Dziecko już od narodzin nastawione jest na kontakt i komunikację. 
Język daje poczucie wspólnoty z innymi ludźmi. Język daje tożsamość i 
przynależność. 
  
Na długo zanim dziecko zacznie rozumieć znaczenie słów, dowiaduje 
się, że dźwięk języka jest czymś co występuje we wszystkich 
sytuacjach.  

 
Dobry opiekun «kąpie» niemowlę w dźwiękach języka 
  

     Mowa i śpiew. 

     Dzieci przyswajają język poprzez interakcję z innymi 

     Uczenie się języka to dużo więcej niż nauka słówek. 

     Równie ważne jest nauczenie się do czego używamy język 
oraz w jaki sposób go używamy. 

     Języka używamy do tego aby podtrzymywać kontakt i aby 
osiągnąć to co chcemy. 

     Aby dziecko miało ochotę mówić i uczyć się języka musi mieć 
poczucie, że osiągnie to co chce przekazać.  

     Dorosły musi aktywnie słuchać i potwierdzać, że rozumie to, 
czego dziecko sobie życzy. 

 
Rodzice mogą zrobić wiele aby dzieci miały możliwość rozwoju 
swojego języka: 
  

     Śpiewaj dla dziecka 

     Baw się z dzieckiem 

     Czytaj dziecku, rozmawiaj o tym co czytaliście i co widzicie na 
obrazkach. 

     Rozmawiaj z dzieckiem o tematach, które was wspólnie 
dotyczą. 

 

 

Więcej języków 
 Mózg ma zdolność do nauki więcej niż tylko jednego języka. Dlatego 
bardzo dobrze jest  mieć równocześnie kontakt z innymi językami. 
Język ojczysty jest zdefiniowany jako język, który dziecko uczy się 
jako pierwszy i z którym się identyfikuje. 
Wszystkie języki są przekaźnikami kultury i mają wartość samą w 
sobie. Język ojczysty jest częścią naszej osobowości. 
  
Rodzice powinni rozmawiać z dzieckiem, wyjaśniać mu nowe pojęcia w 
języku, który opanowali najlepiej. Dobrze rozwinięty język ojczysty daje 
najlepsze podstawy do nauki nowego języka. 
  
Nauka nowego języka wymaga czasu 
 Wszyscy rodzice chcą, żeby dzieci osiągnęły sukces w szkole. Z tego 
powodu dużo rodziców chce aby dzieci rozpoczęły naukę norweskiego 
jak najwcześniej. To nie powinno jednak oznaczać, że rodzice mają 
przestać  rozmawiać z dzieckiem w języku ojczystym. 
  
Rodzice mogą brać aktywny udział w rozwoju językowym dziecka 
poprzez: 

     Czytanie i mówienie o tym, co czytamy i widzimy w książkach w 
swoim języku ojczystym. 

     Rozmawianie z dzieckiem o wspólnych przeżyciach w swoim 
języku ojczystym. 



     Śpiewanie w języku ojczystym. 
  

 

 

 


