• Mjekë dhe mjeke për fëmijë
• 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
www.mvb-be.ch
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Adresat dhe zyrat informative

Gjuha amtare =
gjuha e zemrës

• 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

Në cilën gjuhë duhet të flas me
fëmijën tim?

Gjuha amtare = gjuha e zemrës

Zhvillimi i të folurit

• Shumë gjuhësia = shansin
Suksesi për të mësuar një gjuhe të dytë varet nga kualiteti
i gjuhës së parë.

brenda 1 viti
Fëmija reagon ndaj emrit të vet dhe mban kontakt shikimi
belbëzon (llafos fjalët e para) dhe imiton zëra.

• Flisni me fëmijën tuaj në gjuhën me të cilën ndjeheni të
sigurt dhe mirë.

me 2 vjet
kupton kërkesa të caktuara të
përditshmëris dhe fle minimum 50 fjalë.

• Nëse ju si prindër flisni në gjuhë të ndryshme, atëherë
kjo do të thotë, që secili prind flet me fëmijën e tij në
gjuhën e vet amtare.

me 3 vjet
fëmija parashtron pyetje: Çka, kush dhe si është kjo ?
dhe mund t`i theksojë shumicën e tingujve.

• Me përralla, vjersha qetësuese dhe këngë gjumi e
transmetoni kulturën dhe gjuhën tuaj.

me 4 vjet
fëmija krijon fjali të shkurtra dhe parashtron pse – pyetje,
i kupton përrallat e shkurtra dhe i percepton këngët e vjershat.

dhe:
ballafaqohuni si prindër me gjuhën gjermane dhe mundohuni
të gjeni kontakt me fëmijët që flasin gjermanisht.

me 5 / 6 vjet (kopsht)
fëmija flet edhe për gjërat e panjohura kuptueshëm
ai mund të flas për ndjenjat dhe nevojat.

Nëse  fëmija i juaj nuk i arrin këta hapa zhvillimi, ...
		
		
		

Nëse jeni të merakosur për gjuhën (të folurit) e fëmijës suaj, ...
Nëse fëmija juaj për një kohë të gjatë belbëzon apo ka një zë të ngjirur ...
atëherë  këshillohuni me një specialist.

