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Çocuklar İkinci Bir Dili
Hangi Yaşta Öğrenebilir

İki veya daha fazla dil öğrenecek bir çocuğun
ebeveyni olarak muhtemelen birçok sorunuz var. Bu
rehber, size yardımcı olmak için bu konuda yapılmış
araştırmalara dayanan bazı bilgiler içeriyor.
Dil öğrenmek, çocuğunuzun okul hayatı ve
geleceğindeki başarısı için ona yardımcı olabilecek en
iyi araçtır.
Günümüzde artık birçok çocuk birden fazla dil
öğreniyor. Hatta bazı çocuklar ikiden fazla dil
öğrenmekte. Araştırmalar dil yeteneği geliştirilen
çocukların, hangi dili konuşurlarsa konuşsunlar, aynı
zamanda şu gibi avantajlara sahip olduklarını ortaya
koyuyor:
f Daha iyi bir beyin gelişimi.
f Aileleri ile bağlarının daha kuvvetli olması.
f Daha iyi iletişim becerilerine sahip olmaları.
f Okul için daha hazırlıklı olmaları.

İki Dil Birden Öğrenmek Her Yaşta Mümkündür
Dünyanın her yerinde bebekler ikinci bir dili konuşmayı başarıyla öğreniyorlar. İkinci bir dili
öğrenmek her yaşta (doğumdan itibaren) ve her çevrede (evde, kreşte, okulda ya da toplumda)
mümkündür.
İki dil öğrenen bebekler ve çocuklar, tek bir dil öğrenen diğer
yaşıtları gibi gayet iyi bir dil yeteneği gelişimine sahip olabilirler.
Fakat çocuğunuzun tek dil öğrenerek büyüyen bir çocukta olduğu
gibi kolaylıkla iki dilde de aynı seviyeye ulaşmasını beklemeyin.
Çift ana dilli (bilingual) olmak zaman alır.
Araştırmalar iki dili aynı anda öğrenmek
için en iyi zamanın yedi yaş altı olduğunu
gösteriyor. Çünkü çocuklar için dil
öğrenmek doğumdan itibaren yedi yaşına
kadar daha kolay olmaktadır. Öyle ki
hamileyken bile bebeğinize ikinci dili
öğretmeye başlayabilirsiniz. Hamilelik
döneminde ebeveynlerin aralarında anadilin
yanında ikinci bir dili konuşuyor olması,
bebeğin henüz anne karnındayken ses
çeşitliliği duymasını sağlar ve beyin
gelişimini dil öğrenmek üzere hazırlamaya
başlar.

Çocuklar bir dili en iyi,
akıcı ve doğru
kullanan
insanlardan öğrenirler.

Çocuklar bir dili sık sık
duyarak ve pratik
yaparak öğrenirler.

Çocuklar İki Dili Birden Nasıl Öğrenir?
İki dil öğrenmek ZAMAN ALIR ve her fırsatta PRATİK YAPMAYI gerektirir. Eğer çocuğunuz
ikinci hatta belki de üçüncü bir dili öğreniyorsa, çocuğunuzun bu DİLİN KULLANILIŞINI sıklıkla
başkalarından duyması gerekir. Ve aynı zamanda çocuğunuz bu dillerin her birinde KONUŞMA
PARTİKLERİ yapmaya da ihtiyaç duyacaktır.
Çocuklar için yetişkinlerin konuşmalarını duymak dil öğrenimi için yeterli değildir. Onları
televizyon, bilgisayar, elektronik oyunlar gibi araçlarla baş başa bırakmak ise önerilen doğru bir
davranış değildir. Çocuklar dili ancak resim yapmak, oyun oynamak, parka gitmek gibi
eğlendikleri günlük aktiviteler sırasında ve kendileriyle ilgilenen insanlarla birlikte olduklarında
pratik yaparak yani kullanarak öğrenebilirler.
Çocuğunuzla konuşurken doğal hissettiğiniz bir dil tercih edin. Çocuğunuz için en iyi öğretmeninin
kendiniz olduğunu hatırlayın. Eğer siz ana dilinizi eğlenceli bir şekilde ve sıkça kullanırsanız,
çocuğunuz da bu dili kullanmak isteyecektir.

Ailenizi en iyi tanımlayan seçeneği seçin
1. Bir ebeveyn-bir dil: Bir ebeveyn çocukla bir
dili konuşurken diğer ebeveynin çocukla başka bir
dili konuşması
2. Bir yer-bir dil: Bir dil evde konuşulurken diğer
bir dilin kreşte ya da okulda konuşulması.
3. Bir dil-bir aktivite:
a. Ebeveynlerin ikisi de gün içinde bir dili akşam ise
diğer bir dili konuşur.
b. Evde bir dil konuşulurken gün içerisinde
toplumdaki kısa süreli aktivitelerde diğer bir dil
konuşulur. (Örneğin; Haftada bir gün kütüphanede
düzenlenen İngilizce hikaye saatti aktivitesi.)

İkinci dil öğreniminde
çocuğunuza yardımcı faktörler
f Pozitif deneyimler
f Öğrenme tarzı
f Kişilik özelliği
f Diğer dile karşı tutumu
f Öğrenme motivasyonu
f Yetişkinlerin dili kullanma

kaliteleri

f Her bir dil için duyma ve

konuşmanın gerçekleşme
süreleri
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Çocuklarda İki Dil Öğrenim Çeşitleri
Doğumla birlikte iki dili birden öğrenmeye başlama (Eşzamanlı Öğrenme):
Bazı çocuklar her iki dili birden 3 yaşından önce öğrenmektedirler.

“On sekiz aylık kızım Maria, doğumdan itibaren Fransızca ve İspanyolca
öğreniyor. Ben onunla İspanyolca konuşuyorum, babası ise Fransızca.
Maria, on sekizinci ayında ve otuz kelime biliyor. Bunlardan on beş kelime
İspanyolca, on beş kelime ise Fransızca. Bu, onun dili iyi kullandığı anlamına
geliyor. Bazen iki dilde de hatalar yapabiliyor ama bu normal ve iki dili aynı
anda öğrenmeye çalışırken beklenen bir durum.
Maria iki dilli olduğu için çok mutluyuz. Fransızca ve İspanyolca konuşmaya
başlaması bizim için çok önemli. İki dilinin olması genellikle İspanyolca
konuşan büyükannesi ve büyükbabasıyla bağ kurabilmesinde ona yardımcı
oluyor. Hem İspanyol hem Fransız arkadaşlarıyla oynayabiliyor olmak da onu
ayrıca mutlu ediyor.”
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Birinci dili öğrendikten sonra ikinci dili öğrenme
(Ardışık Öğrenme):
Bazı çocuklar öncelikle ilk dili daha sonra ikinci dili öğrenirler. İkinci dili öğrenme
genellikle üç yaşından sonradır. İkinci dil kreşte, okulda ya da aile bireyleri tarafından
öğretilebilir.

“Oğlum Chen üç yaşında. Doğduğundan beri onunla evde sürekli Mandarin
(Çince’nin en çok konuşulan lehçesi) konuşuyorduk. Chen beş ay önce kreşe
başladı ve kreşte ikinci dil olarak İngilizce öğretiliyor. Chen başlangıçta kreşte
bazı Çince kelimeler kullandı ama hiçbir öğretmen onunla Çince konuşamadı.
Bunun üzerine Chen kreşte konuşmayı kesti ve dört ay boyunca oldukça sessiz
kaldı. Evde sürekli olarak Çince konuşuyordu, ama kreşte hiç konuşmuyordu.
Öğretmenler onun hakkında endişelenmediler çünkü Chen’in İngilizceyi nasıl
kullanması gerektiğini çözmeye çalıştığını biliyorlardı. Yine öğretmenleri
bizimle yaptıkları sohbetlerde Chen’in Çince’de birçok kelime bildiğini ve
yaklaşık dört ila altı kelimelik cümleler kurabildiğini öğrendiler. Birçok çocuk
ikinci bir dili öğrenmeye çalışırken sessiz bir periyoda girer ve bu yaklaşık altı
ay kadar sürebilir.
Daha sonraları öğretmeni onun
’merhaba, hoş çakal, inek, kedi,
mavi, yemek, susamak’ gibi bazı
kelimeler kullandığını fark etti.
Biz Chen’in İngilizce öğrenmesinin
zaman alacağını ve hatalar
yapacağının farkındayız. Ama kısa
zaman içinde onun her iki dili de
kullanmaya
başlayacağını
da
biliyoruz.”

Her aile; yaşam tarzını,
durumunu, inançlarını,
kültürünğ ve her bir dildeki
yeteneklerini temel alarak
en doğru kararı vermelidir.
Karar verdiğinde artık
kararına odaklanmalısın.
Bu ailen için en iyisi!
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Çocuğunuz iki dil birden öğrenirken nelerle
karşılaşılabilir?

Bir çocuğun iki dil öğreniyor olması evde herhangi bir karmaşaya veya dil problemine
sebep olmaz. Ama şunu unutmayın ki; çocuğun dili iyi öğrenmesi için her bir dili yeterli
sıklıkta duyuyor ve pratik yapabiliyor olması gerekir. Çocuklar bir dili en iyi, etraflarında
o dili doğru kullanan biri olduğunda öğrenirler. Eğer ebeveynler İngilizce veya
Fransızcayı akıcı bir şekilde konuşamıyorsa kendi ana dillerini kullanmalıdırlar. Çünkü
bir dili iyi bir şekilde bilmek iki dili de yarım yamalak bilmekten daha iyidir. Eğer çocuk
birinci dili doğru bir şekilde bilirse ikinci dili kreş, okul ya da toplumsal eğitim
programlarından öğrenmesi daha kolay olacaktır.
Araştırmalar geç konuşan çocukların da iki dili birden öğrenebileceğini göstermekedir.
Bu çocukların iki dili birden duyması ve öğrenmesi geç konuşma sorununu daha hızlı
çözecektir. Ancak elbette konuşma zorluğu her iki dilde de ortaya çıkabilir. Çocuğunuzda
geç konuşma sorunu olsa dahi siz iki dili birden kullanmaya devam edin. Eğer
çocuğunuzu tek bir dille sınırlandırırsanız bu çocuğunuzun; konuşma, oyun oynama, aile
üyeleriyle ilişki kurma ve topluluktaki diğer insanlarla iletişim kurma şansını azaltacaktır.
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İki dil birden öğrenen çocuklarda aşağıdaki durumların görülmesi normaldir:
f Bir dili diğerinden daha fazla kullanma

Bu genellikle bir dili daha fazla duyan ve konuşan çocuklarda meydana gelen bir olaydır. Eğer
siz ve eşiniz iki farklı dil konuşuyorsanız, ‘bir ebeveyn-bir dil’ yaklaşımı çocuğunuzun iki dilde
de yeterli pratiği yapması için yardımcı olabilir. Bu özellikle ev dışında daha az kullanılan dil
için faydalı olacaktır. Yine, aileniz ve arkadaşlarınızla hangi dili konuşacağınıza karar verin.

f Aynı cümle içinde iki farklı dilden kelimeleri karıştırma

Birden fazla dili kullanan ailelerde yetişkinler ve çocuklar bazen iki dili birbirine
karıştırabilirler. Eğer bu iki dili birbirine karıştırıyorsanız, ‘bir dil–bir aktivite’ yaklaşımından
yardım alabilirsiniz. Çocuğunuzun iki dili karıştırdığını duyduğunuzda ona doğru kullanması
için doğru kelimeyi söyleyin. İki dili birbirine karıştırmak öğrenmeyi geciktirmez.

f Dilin bütün kurallarını öğrenene kadar hata yapmak

Eğer çocuğunuz hata yapıyorsa -ki bu olacaktır, ona basitçe doğrusunu söyleyin ya da daha iyi
bir cümle kurun.

f Ana dilini kaybetmek

Bir çocuk yeni bir dili daha iyi kullanmaya başladığında ana dilini konuşmayı kesmek
isteyebilir. Çocuğunuz kreşe ya da okula gitmeye başladığında da onunla evde ana dilinde
konuşmaya devam edin. Dil; aile hayatının, geleneğin ve kültürün önemli bir parçasıdır. Bir
çocuğun ana dilini kaybemesi onun kimlik duygusunu etkileyebilir. Aileniz ve toplumunuzda
kendi ana dilinizi konuşacağınız aktiviteler planlayın ve çocuğunuzun ana dilini kullanmaya
yönelik sarf ettiği çabaya karşılık onu ödüllendirin, ona sarılın ya da "Çak bir beşlik." gibi
şeyler yapın. Çocuğunuz kendi ana dilini kullandığında: "Senin bu dili konuştuğunu duymayı
seviyorum." gibi yorumlar yapın.

Photo credit: Simon Blackley
(CC)

Unutmayın, iki dili birden öğrenmek zaman alır ve pratik gerektirir. Evde ana dilinizi/
ana dillerinizi konuşmaya devam edin. Çocuğunuzla hobileri hakkında konuşun.
Çocuğunuzun ana dilini korumak ve geliştirmek için; okumak, oynamak ve şarkı
söylemek size yardımcı olacaktır.
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İki dil birden öğrenmenin faydaları
İki dil birden öğrenmek zihinsel bir çalışmadır ve beyin gücünü artırmakadır.
Bilimsel çalışmalar, iki dili birden kullanmanın (bilingual olmak) beyindeki DİL,
HAFIZA ve DİKKAT bölümlerini çok daha güçlü hale getirdiğini göstermektedir.

İki dil birden öğrenen çocuklar:
f Daha iyi bir dil ve dinleme yeteneğine sahip olurlar.
f Okuma ve yazma becerilerinde daha iyidirler.
f Daha yaratıcıdırlar.
f Aynı anda birden çok işi yapabilme yeteneği edinirler.
f Daha iyi bir hafızaya sahip olurlar
f Problem çözme becerileri daha yüksektir.
f Daha fazla arkadaş edinme şansları vardır.
f Geleceke daha iyi işler bulurlar.
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Stratejiler

Çocuğunuzla Ana Dilinizde Konuşun
 Çocuğunuzla ana dilinizde konuşmak ona en iyi dil modelini sağlar. Fikirleri
daha iyi açıklayabilir, daha karışık kelimeleri kullanabilirsiniz. Şakalar yapabilir,
sorular sorabilir ve ona karşı daha doğal olabilirsiniz.
 Çocuğunuz kreşe veya okulu başladığında evinizde ana dilinizi konuşmaya
devam edin. Hatta size öğrendiği diğer bir dilde yanıt verirse bile onunla ana
dilinizde konuşmayı sürdürün.
 Okulundaki ya da kreşindeki öğretmeni ile görüşerek, çocuğunuzun hislerini
yada ihtiyaçlarını ifade ederken gereksinim duyacağı ana dilindeki başlıca
kelimeleri (su, acı, lazımlık vb.) öğretmeni ile paylaşabilirsiniz. Bu, öğretmenin
çocuğunuzu daha iyi anlamasına yardımcı olacaktır.
 Çocuğunuzla kendi kültürünüz ve aileniz hakkında konuşun. Aileniz
hakkındaki güncel yada geçmişteki şeylerle ilgili yada kültürünüzdeki yemekler,
müzikler, kıyafetler gibi şeyleri çocuğunuzla ana dilinizde paylaşımda bulunun.

Ana Dilinizde Kitaplar Okuyun


Onlara ana dilinizde sıklıkla kitaplar okuyun.

 Çocukluğunuzda ana dilinizde öğrendiğiniz hikayeleri çocuğunuza anlatın.
Kitaplar ve hikaye anlatmak çocuğunuzun; dinleme, düşünme, dil ve okuma
yeteneklerini geliştirmede yardımcı olur.
 Kitaplardaki resimler hakkında çocuğunuzla konuşun. Çocuğunuz bu sayede
ana dilinde yeni kelimeler öğrenecektir.
 Evdeki gazete, dergi, komik kitaplar gibi diğer şeyleri de okuyun.
 Bir kütüphane kartı alın ve kütüphaneyi sıkça ziyaret edin, burada çeşitli
dillerden kitaplar mevcuttur.

Çocuğunuzla birlikte ana dilinizde oyun oynayın, şarkı söyleyin
 Çocuğunuzla birlikte oyun oynadığınızda bu ona eğlenirken aynı zamanda
sıra kavramını, talimatları takip etmeyi ve ana dilinde yeni kelimeleri kullanmayı
da öğretir.
 Arkadaşlarınız ve ailenizle bir araya gelin. Bu çocuğunuzun eğlenceli
aktiviteler içinde ana dilini daha çok kullanmasını sağlayacaktır.

Çocuğunuza ana dilinizdeki geleneksel şarkıları söyleyin, kelimeleri
açıklayın ve bunların şarkıdaki anlamlarıyla ilgili çocuğunuzla konuşun.
 Ana dilinizde veya her iki dildeki şarkıları ve müzikleri tekrar tekrar
dinleyin. Çocuklar tekrarlamayı severler ve aynı zamanda öğrenirler.
 Toplum merkezlerinde yada kütüphanelerde gerçekleştirilen çocuklara
yönelik ana dilinizde sunulan faaliyetleri takip edin.
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Kaynaklar
Okul Öncesi Konuşma Ve Dil Programı: Eğer çocuğunuzun iletişim becerileri hakkında endişeliyseniz,
yerel programınızla iletişime geçin.
www.children.gov.on.ca/htdocs/English/topics/earlychildhood/speechlanguage/locations.aspx

Çocuk Ve Gençlik Bakanlığı Hizmetleri: Bu site çocuğunuzun dil öğrenmesine yardımcı olmak üzere
16 farklı dilde bilgi ve ipuçları verir.
www.children.gov.on.ca/htdocs/English/topics/earlychildhood/speechlanguage/index.aspx
Nipissing District Developmental Screen (NDDS): Bu sitede 6 yaşına kadar tüm çocuklar için Çocuk

Gelişimi Kontrol Listesi ve birçok aktivite ipuçları yer almaktadır. Kontrol Listesi; İngilizce, Fransızca,
İspanyolca, Çince ve Vietnamca dillerinde sunulmuştur.
www.ndds.ca/ontario.html
Best Start Resource Centre: Bu site ebeveynler için bazıları birden çok dilde yayınlanmış bir çok farklı

kaynak sunmaktadır.

www.beststart.org/resources/hlthy_chld_dev/index.html
f Growing up in a new land: a guide for newcomer parents. See pages 16-18.

f Learning to Play and Playing to Learn: What Families Can do. See page 14 and beyond
on information about school readiness and language development.
Bilingual monkeys: İki dilli çocuk yetiştirme fikirleri ve ilham kaynakları için linke
bakabilirsiniz. (without going bananas). www.bilingualmonkeys.com/my-materials/
Multilingual living: Çocukların erken yaşlarda dil öğrenmelerine

yardımcı olunması gerekliliğinin nedenleri www.multilingualliving.com
Fédération des parents francophones de Colombie-Britannique:

Azınlık çocuklarının iki dillilik gelişimi hakkında çeşitli
kaynaklar ve referanslar
http://developpement-langagier.fpfcb.bc.ca/en

Ontario Early Years Centre: Early Years Centre
lokasyonları. Size en yakın merkezi bulun.
www.oeyc.edu.gov.on.ca/locations/index.aspx
Ontario Halk Sağlığı Birimleri: Halk Sağlığı hizmetlerine
ulaşmak ve toplumunuzla ilgili aktiviteler ve destekler hakkında
daha fazla bilgi için:
www.health.gov.on.ca/en/common/system/services/phu/
locations.aspx
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Teşekkürler
The Best Start Resource Center olarak bu kaynakla ilgili araştırmaları yapan ve yazan
Dil ve Konuşma Patoloğu Roxane Bélanger'e teşekkür ederiz. Ayrıca, bu kaynağın
hazırlanması sırasında katkı sunan aşağıdaki kişilere de teşekkür ederiz.
f Alka Burman, Erkenyaş Okuryazarlık Uzmanı, Human Services, Peel Bölgesi
f Darlene O’Riordan, Dil ve Konuşma Pataloğu

f Elizabeth Lightford, RECE, M.Ed.

f Laurie-Ann Staniforth, M.P.O, Reg CASLPO, Co-Clinical Coordinator,
Dil ve Konuşma Pataloğu, First Words

f Valerie Rhomberg, Yönetici, Akademik Programlar, Mothercraft College
Best Start Resource Centre Lead: Marie Brisson

Bu kitapçığa katkı sunan tüm uzmanlara ve ebeveynlere de ayrıca
teşekkür ederiz.
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