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Annan Information
Jag talade aldrig föräldrarnas språk tills jag var 17, och det var när jag åkte till Indien och hade
en fantastisk tid. Washington, DC: American Psychiatric Association. Grekiska de lärde sig på
barnskolan när de var 2 år och nu grundskolan. Ingen har hånat dig så länge på din
interpunktion och misstag som du har gjort i din kommentar. L2-lärande är det som folk
brukar tänka på som mottagande eller motsats till språkundervisning, men det som slutligen
förvärvas är inte detsamma som det som lärs. Det vanligast undervisade språket är franska, i
över tre fjärdedelar av skolor, men andra språk kan ha större resonans med skolbarns

erfarenhet. Jag vet inte, jag vet att den spanska samhället i allmänhet är mycket dömande på
språk och tenderar att berate dem som inte talar spanska eller talar flytande. Det börjar förstås
en helt ny uppsättning bekymmer (undrar om tvåspråkigheten orsakade det, om de har fel för
att "pröva" tvåspråkighet på sina barn osv.). Vi behöver mer SLP som du. Om du kan hantera
en resa där och stanna några veckor eller så tror jag att du skulle upptäcka att den intensiva
exponeringen skulle kunna hjälpa till att gnista sin aktiva kommunikation på thailändska.
Det är också lätt att hitta tvåspråkiga böcker och teckningar på spanska som Clifford, Big Red
Dog och Dora, Explorer. Skolpersonal och lärare arbetade med föräldraförbundet för att skapa
öppna frågor om användande av hemmalag och erfarenhet av dubbelt språkinlärning för
fokusgruppsdiskussioner. Genom att använda den här webbplatsen godkänner du
Användarvillkoren och Sekretesspolicy. En gradvis, lekfull inställning till den ökande
användningen av spanska skulle troligen fungera bäst för alla. (Och jag rekommenderar också
att du tydligt förklarar för dina barn och din man, varför du använder spanska är viktigt för
dig, innan du genomför några förändringar i din livsstil. Med andra ord förklarar Hurford
existensen av en kritisk period med genetisk drift, tanken att när det inte finns något
urvalstryck på flera alleler som verkar på samma egenskap, kommer en av allelerna gradvis att
minska genom evolutionen. Ledsen att du också måste hålla din grund mot felaktig
rådgivning, jag är så glad att du gjorde det.
Oj, stort misstag. Vi glömde de andra språken till den punkten att det var inte möjligt att tala
flytande, även om uttalandet fortfarande var utmärkt. Samtidiga elever är också unga barn vars
föräldrar varje talar åtskilda språk till dem hemma (t ex mamma talar spanska till barn, far talar
kinesiskt till barn). Vi bor i Tyskland. Min tyska är väldigt begränsad och min man och jag
kommunicerar till varandra på engelska. Det diskuterar skillnaden i perspektiv mellan en
enspråkig och en tvåspråkig språklärare. De fann att indianska talare som lärde sig tyska som
vuxna var missgynnade på vissa grammatiska uppgifter men utförde på nära-naturliga nivåer
på lexiska uppgifter. Dessutom sjunger hon några låtar på franska och startade countinh till 10.
Ska jag fortsätta att bara prata portugisiska till min dotter eller det är okej att prata spanska när
vi hänger med andra spanska talare, till exempel.
När jag var tre år gammal, bodde min familj och jag i Japan i sex år och även om engelska var
mitt första språk (L1) vid ankomsten, blev kort efter det japanska mitt modersmål och
engelska ignorerades. Vid en ålder av tre har de fått grundläggande syntax (meningsstruktur),
grundläggande grammatik (språkets "regler") och en stor ordförråd av grundläggande ord som
är nödvändiga för deras fysiska och emotionella överlevnad. Han blir frustrerad när han inte
förstås och gråter hela tiden. Däremot går eleverna i landsbygden in i skolan och förstår först
bara sitt hemsprog, t.ex. Endast Shona eller Ndebele. Jag är glad att säga att de är alla helt
tvåspråkiga. Papper som presenterades vid det årliga mötet i Society for Neuroscience, 14-18
oktober, Atlanta, GA.
Värdet av ökad kunskap om förskoleelevernas utveckling ligger i en bättre förståelse för
förskoleelevernas behov. Amsterdam: Nederländernas konst och vetenskapsakademi. Jag
försöker prata italienska till min son och han svarar mig på engelska. I slutet av dagen
kommer han att bo i ett engelsktalande samhälle, och det är mycket troligt att han kommer att
använda engelska som sitt skolsprog och så småningom blir hans dominerande. Vi hade turen
att hans franska tal inte var försenat men han motstod att tala engelska länge. Din oro och iver
att göra det bästa för dina barn skiner igenom så tydligt i ditt meddelande. Han vet instinktivt
att prata med mamma på kinesiska och till mig på franska eller engelska.

Orolig för att hon orsakade mig skada, min mamma slutade omedelbart att prata med mig på
spanska. Jag är brittisk, min man är brasiliansk och vi bor i Finland. Det stora antalet
afrikaanstalande deltagare kan bero på att majoriteten av vita personer i Gautengprovinsen har
engelska som L1 (Folkräkning i korthet, 1998), och afrikanska talare är därför mer tillgängliga
än lärare med engelska som L1. Anmäl dig för e-postmeddelanden och vi meddelar dig om
nya publikationer i dina intresseområden när de släpps. Etnografiska studier, liksom storskalig
demografisk information (Fishman et al., 1966; Lopez, 1978; Veltman, 1983), föreslår att
tvåspråkiga i USA visar en stark preferens för engelska i många konversationssituationer och
att denna preferens är översatt till en enspråkig engelsk uppväxt för sina avkommor. Många
barn (medföljer mig) förvärvar språken utan att föräldrarna behöver planera det, men i många
familjer krävs extra uppmärksamhet för att säkerställa att det finns tillräckligt med exponering
för varje språk. Rita. Som framgår av tabell 1 lärde 90% av deltagarna inte i sina L1. Ickeinhemska professionella lärare är vanligtvis tvåspråkiga i viss mån, så några av styrkorna i det
tvåspråkiga perspektivet gäller också för dem. I jämförelse med aktuell kunskap om vilka
typer av utbildningstjänster som ges till engelskspråkiga elever för att möta deras behov på
engelska finns det väldigt lite systematisk information tillgänglig om språkprogram för
modersmålsutveckling (t.ex. kurser på spanska för spanska talare som finns i vissa gymnasier
och universitet).
Det spelar ingen roll om de hör samma förälder som talar flera språk (det är normalt liv); det
spelar ingen roll om folk börjar en mening på ett språk och slutar i en annan. Även om du inte
kan främja lika mycket aktiv förmåga på portugisiska som du (och din familj tillbaka i
Brasilien) vill, kan hans "passiva förmåga" (förstå men inte tala) aktiveras senare med tanke på
rätt tidpunkt och möjlighet. (Kanske kan han till slut tillbringa en längre tid med din familj i
Brasilien, till exempel.). Men vad intresserar mig, med tanke på några av de saker jag har läst
om barn som växer upp i en tvåspråkig miljö är det sedan han tidigare varit hemma hela dagen
med min flickvän och han har nu börjat gå till en lokal förskola, hans exponering till tjeckiska
har alltid varit mycket mer än engelska. Ett sådant system finns redan inom området för
barnspråksförvärv genom barnspråkdatasystem (MacWhinney, 1991). Du känner att du har
gjort allt rätt och förblev konsekvent, och fortfarande kommer din älskling hem från skolan en
dag och svarar dig inte längre på ditt språk. Detta kan göra barn ovilliga att tala ett av
föräldrarnas språk när båda föräldrarna är närvarande. Jag hade bara min mamma och ett par
tanter som pratade tagalog till mig. Jag föreslår att du tittar tillbaka på artikeln ovan och
brainstormar med din man om var och en av dessa områden av input. Till exempel, om du
bakar en tårta tillsammans, första gången du skulle betona namnen på ingredienserna på
engelska (eller ditt hem språk). Jag trodde att han skulle exponera honom på mitt modersmål i
två veckor i mitt hemland skulle öka sin minoritetsspråkutveckling, men till min stora
överraskning började han tala ännu mer i sin fars språk.
Ministeriet reagerar således på den kontinuerliga minskningen av talförmånerna för barn i
förskoleåldern, vilket leder till det ökande antalet grundskolans uppskjutningar på grund av
barns talhinder. Har du försökt prata med dem om denna situation. Forskning har också visat
att barn som börjar lära sig ett andraspråk före 6 eller 7 år, kan tala det nya språket som en
modersmål än barn som inte startade förrän efter 6 eller 7 år (Bongaerts, 2005 ). I Sydafrika
har kodskiftning avvisats av vissa multilingualer själva, liksom av skol- och
utbildningsavdelningar (Peires, 1994: 15). Faktum är att fler säger till mig att orsaken kan vara
för att han är en pojke, eftersom det finns en bred tro på att tjejer talar tidigare.
Föräldern måste fortsätta att tala bara sitt "eget" språk med barnet, eller barnet kommer att

förlora språket. Min man och jag ser helt fram emot det stora äventyret att höja ett tvåspråkigt
barn. Vår guide för att läsa högt erbjuder bra bokrekommendationer för småbarn, föreslår sätt
att hjälpa ditt barn att lära sig nya ord, en. Jag talar bara spanska till dem, men talar bara
engelska till min man. Förvärv av färdigheter före läsning och skrivning är en viktig förmåga
för framtida framgång i utbildningen.
Vår 2-åriga pojke lär nu alla 3 språk samtidigt och gör fantastiskt. Jag uppskattar verkligen
några råd från dig i denna fråga. Det här är en bra grund för ett framgångsrikt tvåspråkigt hem,
men det är inte det enda, och till och med ett förälder-ett språk kan gå fel. Hennes far hade
dömt henne fördröjd vid födseln och hade valt att isolera henne. Nu har vi varit i Ungern för
en månad för sommarsemester. Hennes fall presenterade ett idealiskt tillfälle att testa teorin om
att en vårdande miljö på något sätt skulle kunna kompensera för den totala bristen på språk
över 12 års ålder.

