
Muttersprache = Herzsprache

•	 Mehrsprachigkeit	=	Chance
	 Erfolg	mit	der	Zweitsprache	ist	abhängig	von	der		
	 Qualität	der	Erstsprache

•	 Sprechen	Sie	in	der	Sprache	mit	Ihrem	Kind,	in	der		
	 Sie	sich	sicher	und	wohl	fühlen.

•	 Wenn	Sie	als	Eltern	verschiedene	Sprachen		 	
	 sprechen,	dann	heisst	das,		dass	jeder	Elternteil		 	
	 mit	dem	Kind	in	seiner	Muttersprache	spricht.

•	 Mit Geschichten, Trostversen und Schlafliedern   
 vermitteln Sie Ihre Kultur und Ihre Sprache.

Und:
Setzen	Sie	sich	als	Eltern	mit	der	deutschen	Sprache	
auseinander	und	suchen	Sie	Kontakt	zu	deutsch	
sprechenden	Kindern.

 

 Wenn Ihr	Kind	diese	Entwicklungsschritte	nicht	erreicht,	...

 Wenn	Sie	über	die	Sprache	Ihres	Kindes	besorgt	sind,	...

 Wenn	Ihr	Kind	über	längere	Zeit	stottert	oder	eine	heisere	Stimme	hat,	...

						 dann	lassen	Sie	sich	durch	eine	Fachperson	beraten.

Sprachentwicklung
 

Im 1. Jahr
reagiert	das	Kind	auf	seinen	Namen	und		hält		Blickkontakt,
es	lallt	(plaudert)	und	ahmt	Laute	nach.

Mit 2 Jahren
versteht	das	Kind	alltägliche,	situative	Aufforderungen
und	spricht	einzelne	Wörter.

Mit 3 Jahren
stellt	das	Kind	Fragen:	Was,	Wer,	Wie	ist	das?	 	
und	kann	die	meisten	Laute	produzieren.

Mit 4 Jahren
bildet	das	Kind	kurze	Sätze	und	stellt	Warum	–	Fragen,
es	versteht	kurze	Geschichten	und	kann	sich	Lieder,		 	 	 	
Verse	merken.

Mit 5/6 Jahren (Kindergarten)
spricht	das	Kind	auch	für	Fremde	verständlich
und	kann	über	Gefühle	und	Bedürfnisse	sprechen.
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= االملغة   
                                  القلب لغة

 
 

           في أي لغة يجب أن أتكلم مع ولدي ؟
 
 

=================================  
                                  لغة االم =

                                    لغة القلب
 

                                            حظوظقابلية تعدد اللغات = ال. 
طة بجودة اتقان اللغة االولىالقابلية على التكلم باللغة الثانية مرتب   

          تكلمي مع طفلك باللغة التي تحسي ومتأكده من نفسك بها . .
 

    أذا كان االبوين يتكلمون لغات مختلفة يجب على كل واحد منهم .
الطفل بلغة االم لكل واحد منهما .أن يتكلم مع    

 
مع القصص والحكايات وأغاني النوم عرفي طفلك على تراثكم . 

 وفي لغة االم .
 

                                                                           :و
أجلسوا كآباء مع متكلمي االلمانية وأبحثوا ألطفالكم عن أطفال 

ية .يتكلمون االلمان  
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 أماكن المعلومات المهمة                           

.                                                          أطباء االطفال -.  

                          .       مكتب الرعاية الصحية لمدينة بيرن -.
.                                           مربي االحتياجات الخاصة -.  
                وقسم اللغة . –مستشفى االنسل في بيرن . الصوت  -.
                            مكتب استشارات التربية ( كانتون بيرن). -.
ة الوالدين في بلديتك .               استشارة جمعي –االب  –االم  -.  
مكتب شباب مدينة بيرن .                                               -.  
ايسا مكان معلومات ألسألة االجانب . بيرن ( تعليم االلماني )    -.  
مكتب المدرسة لمدينة بيرن ( االم . الطفل . تعليم االلماني )      -.  

 
 Telefon: 031 321 64 46 
 

                                     بريمانو 
                               

 مبادرة مدينة بيرن للتطوير المبكر لالطفال قبل سن الدراسة
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•	 Kinderärzte	und	Kinderärztinnen

•	 Gesundheitsdienst	der	Stadt	Bern

•	 Logopädinnen	und	Logopäden
	 www.logopaedie-bern.ch

•	 Inselspital	Bern,	Stimm-	und	Sprachabteilung

•	 Erziehungsberatungsstelle	des	Kantons	Bern

•	 Mütter-	und	Väterberatung	Kanton	Bern,	Beratungsstelle	in	ihrer	Gemeinde

•	 Tageselternverein	ihrer	Gemeinde

•	 Jugendamt	der	Stadt	Bern

•	 ISA,	Informationsstelle	für	Ausländerfragen,	Bern	(Deutschkurse)

•	 Schulamt	der	Stadt	Bern	(Mutter-Kinder-Deutschkurse)
	 Telefon:	031	321	64	46
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    تطورات اللغة                           
 
 في السنة االولى                               
يحس الطفل بها العمر بأسمه وينظر الى المنادي عليه ثم يقوم 
 بأخراج بعض االصوات من فمه مثال ( بال... بال ... ما..ما .. ) .
 

              في السنة الثانية                  
يفهم الطفل حياته اليومية ويبدأ التطور بالكالم حيث يتكلم أقل شئ 

كلمة . 50  
 
 في السنة الثالثة                              

يبدأ الطفل باالسئلة : ماذا ؟ من ؟ كشف هذا ؟ ويستطيع تقليد معظم 
 االصوات .
 في السنة الرابعة                                

يبدأ الطفل بتكوين الجمل القصيرة ويسأل لماذا ويفهم القصة 
 القصيرة ويحفظ االغاني القصيرة .
 
 في السنة الخامسة والسادسة ( رياض االطفال)         

يتكلم الطفل بعض المفاهيم الغريبة ويستطيع التعبير عن أحاسيسه 
 ورغباته في الكالم .
 

                           اذا لم تحصل عند طفلك هذه التطورات .....

                           اذا لديك تخوف من كالم طفلك ...............

                           اذا بدأ طفلك يتلكأ بالكالم ......................
   الة اذن سارعي الى االشخاص المتخصصين بذلك وأعرضي ح

                                                                       طفلك .
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