Turkish

Mitler ve Gerçekler iki Dilli çocuk dil öğrenme Hakkında
Işte Bazı Ebeveynler Duymuş Olabilirsiniz Ortak Söylence — Ve Yanlış Anlaşılmaları:

1.

Mit: Bebekler ve toddlers birden fazla dil için açığa onların konuşma veya dil gelişiminde
gecikmelere neden.
Gerçek: Kilometre taşları öncesi dil gelişiminin tüm dillerde aynıdır. Diğer çocuklar gibi çoğu iki
dilli çocuk onların ilk yaş biri (anne, baba) soz. İki yaşına çoğu iki dilli çocuk iki kelimelik cümleler
(yani, benim topum, hiçbir suyu) kullanabilirsiniz. Bu sadece bir dil öğrenmek çocuklar için aynı
gelişimsel kilometre taşları vardır. İki dilli bir yürümeye başlayan mix başka bir dilden bölümleriyle
bir dilden bir sözcüğün parçaları. Bu daha zor diğerleri çocuğun anlamını anlamak için
yapabileceği iken, anormal veya gecikmiş geliştirme bir yansıması değildir. Sözcük (çocuk öğrenme
her iki dilde kelime toplamı) toplam sayısını bir dil konuşan aynı yaşta bir çocuk tarafından
kullanılan sayıya yakın olabilir.

2.

Mit: Bir çocuk için iki dil konuşan bir konuşma veya dil bozukluğu neden olabilir.
Gerçek: Iki dilli bir çocuk bir konuşma ya da dil sorunu varsa, bu her iki dilde gösterilir. Ancak, bu
sorunları iki dil öğrenerek neden olmaz. İki dillilik olmalıdır hemen hemen hiç bir açıklama konuşma
veya dil bozukluğu için kullanılan.

3.

Mit: Iki dil öğrenmek çocuğunuzun karıştırmayın olacaktır.
Gerçek: Bazı iki dilli çocuklar zaman zaman dilbilgisi kuralları mix veya her iki dilde kelime aynı
cümle içinde kullanımı (yani, "quiero mas suyu" [Ben daha fazla meyve suyu mu istersin]). Bu iki dilli
dil gelişimi normal bir parçası ve çocuğunuz karışık olduğu anlamına gelmez. Genellikle 4
yaşındayken, çocuk farklı dillerde ayrı ama hala karışımı veya her iki dilde birden aynı cümle içinde
ara sıra karıştırın. Sonuçta her iki dilde doğru şekilde ayırmak öğreneceksiniz.

4.

Mit: Çocuk konuşma ve dil bozuklukları işleme daha fazla zorluk ikinci bir dil öğrenmek olabilir.
Gerçek: Dil ve konuşma bozuklukları olan çocuklar daha fazla zorluk ikinci bir dil öğrenmek
olabilir ama çok-ebilmek yapmak öylesine başarılı bir şekilde araştırma gösterir.

5.

Mit: Okula başlayınca iki dilli çocukların akademik sorun yaşayabilirsiniz.
Gerçek: En uygun iki dilli çocuk okul ayarı çocuk yaş üzerinde bağlıdır. Daldırma bir İngilizce dil
konuşan sınıfta genç çocuklar için en iyi yaklaşım, ama büyük öğrenciler için daha az etkilidir.
Örneğin, yüksek okulda büyük çocukları daha iyi talimat Türkçe öğreniyorlar iken biliyorlar dilde
almak için hizmet verilebilir. Araştırma üstün problem çözme ve çoklu görev becerileri yanı sıra
artan bilişsel esneklik de dahil olmak üzere iki dilli olmanın birçok akademik avantajı gösterir.

6.

Mit: Ne zaman o çok genç bir çocuk ikinci bir dil öğrenmek değil, o hiç akıcı olacaktır.
Gerçek: Ideal dil öğrenme pencere ilk yıllarda yaşam olmasına rağmen — beyin gelişimi en hızlı
döneminin — büyük çocuk ve yetişkinler hala ikinci bir dilde akıcı olabilir.

7.

Mit: Bir çocuk eşit olarak her iki dilde akıcı değil, o gerçekten iki dilli ise değil.
Gerçek: Birçok kişi iki dilli bağlı olarak ne kadar sık kullanılan dil, zaman içinde değiştirebilirsiniz
bir baskın dil var. Amerika Birleşik Devletleri'nde, bir çocuğun baskın dil İngilizce olmak nadir
değildir — okul çağındaki çocuklar genellikle tercih yerine ebeveynleri tarafından konuşulan bir
çoğunluk dilde konuşmak. Sadece birisi eşit olarak her iki dilde akıcı değil çünkü o ya da o iki dilli
değil anlamına gelmez. Düzenli kullanım ve uygulama ile birlikte yazma ve okuma, sözlü iletişim
yardımcı olacak çocuklar (ve yetişkinleri) korumak onların ikinci dil uzun vadeli.
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