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Wstęp

Niniejsza broszura jest zbiorem informacji i refleksji o dwujęzycznym 
wychowaniu, będących wynikiem pracy „Grupy spotkaniowej dla 
rodzin polskich i polsko- niemieckich w Berlinie”. Projekt ten był finan-
sowany ze środków programu „Młodzież dla Europy” Komisji Euro-
pejskiej jako projekt „Kapitał Przyszłości”. Spotkania odbywały się w 
Berlinie od stycznia do kwietnia 2006. Brały w nich udział rodziny pol-
skie i polsko-niemieckie, które chciały poznać się wzajemnie, dowie-
dzieć się więcej na temat dwujęzyczności i wymienić doświadczenia w 
dwujęzycznym wychowaniu dzieci. Prowadzonym przeze mnie spot-
kaniom dla rodziców zawsze towarzyszyły prowadzone przez Kata-
rzynę Kłodowską spotkania dla dzieci, w trakcie których mogły się 
one pobawić w języku polskim. Na spotkania rodziców zapraszaliśmy 
także gości - przedstawicieli berlińskich placówek polonijnych, którzy 
dzielili się swoimi doświadczeniami w pracy z rodzinami dwujęzycz-
nymi i przedstawiali możliwości dwujęzycznej edukacji.

Niniejsza broszura zawiera wybrane informacje na temat dwuję-
zyczności, rozwoju mowy, problemów rodzin dwujęzycznych oraz 
wpływie dwujęzyczności na rozwój dziecka. Opisane zostały w niej 
również warunki, które wspomagają i utrudniają dwujęzyczne wycho-
wanie oraz szereg pomysłów, jak można stymulować oba języki. Na 
końcu broszury znajduje się lista wybranych placówek polsko-niemiec-
kich w Berlinie, które zwracają się ze swoją ofertą do dwujęzycznych 
dzieci i ich rodzin oraz spis literatury i stron internetowych, które 
mogą być źródłem dalszych informacji na temat dwujęzyczności.

Będę się cieszyć, jeśli broszura ta pomoże rodzinom polsko – nie-
mieckim i rodzinom polskim, mieszkającym w Niemczech, w podję-
ciu decyzji o dwujęzycznym wychowywaniu dzieci i konsekwentnym w 
niej wytrwaniu. Dwujęzyczne wychowanie wymaga zaangażowania i 
wysiłku od rodziców, ale na pewno się opłaca. W czasie spotkań naszej 
grupy słyszeliśmy liczne pozytywne przykłady.

Chciałabym podziękować wszystkim uczestnikom „Grupy 
spotkaniowej dla rodzin polskich i polsko- niemieckich w Ber-
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linie” za ich zaangażowanie, bardzo ciekawe rozmowy i wspa-
niałą atmosferę. Gościom dziękuję za interesujące informa-
cje, które wnosili do pracy naszej grupy. Szczególnie dziękuję 
wszystkim osobom, które od początku wspierały mnie w realiza-
cji tego projektu, a także podczas pisania i edycji niniejszego tekstu. 

Katarzyna Stręk
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Einleitung

Die vorliegende Broschüre beinhaltet Informationen und Reflexionen 
über zweisprachige Erziehung, die der Arbeit der „Begegnungsgruppe 
für polnische und deutsch-polnische Familien in Berlin” entstam-
men. Das Projekt wurde durch das Programm „Jugend für Europa“ 
der Europäischen Kommission als „Future Capital“ Projekt unter-
stützt. Die Begegnungen fanden von Januar bis April 2006 in Ber-
lin statt. Die polnischen und polnisch-deutschen Familien, die an 
den Begegnungen teilnahmen, wollten sich gegenseitig kennen lernen, 
mehr über Zweisprachigkeit im Allgemeinen erfahren und ihre Erfah-
rungen bei der zweisprachigen Erziehung ihrer Kinder austauschen. 
Parallel zu den von mir geleiteten Elternbegegnungen, wurde eine von  
Katarzyna Kłodowska betreute Spielgruppe angeboten, in der die 
Kinder der anwesenden Eltern miteinander auf Polnisch spielen konn-
ten. Zu den Elternbegegnungen luden wir Gäste ein, darunter Ver-
treter verschiedener Einrichtungen in Berlin, welche im deutsch- 
polnischen Umfeld arbeiten. Sie haben uns von ihren Erfahrungen 
mit zweisprachigen Familien erzählt, sowie Möglichkeiten zur zwei-
sprachigen Bildung vorgestellt.

Diese Broschüre beinhaltet ausgewählte Informationen zum 
Thema Zweisprachigkeit, Sprachentwicklung, Probleme mehrspra-
chiger Familien und zum Thema Einfluss der Zweisprachigkeit auf 
die kindliche Entwicklung. Sie beschreibt die Rahmenbedingungen, 
welche die zweisprachige Erziehung fördern oder behindern und bie-
tet eine Reihe von Ideen, wie man den Spracherwerb stimulieren kann. 
Am Ende der Broschüre finden Sie kurze Beschreibungen ausgewähl-
ter deutsch-polnischer Einrichtungen in Berlin, die sich mit ihrem 
Angebot an zweisprachige Kinder und deren Familien richten sowie 
ein Quellenverzeichnis, das Ihnen eine Fülle von weiteren Informati-
onen über Zweisprachigkeit geben kann.

Ich würde mich sehr freuen, wenn die vorliegende Broschüre deutsch-
polnischen oder in Deutschland lebenden polnischen Familien hilft 
eine Entscheidung für die zweisprachige Erziehung zu treffen und 
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konsequent durchzuhalten. Die zweisprachige Erziehung setzt großes 
Engagement und zusätzliche Bemühungen der Eltern voraus, lohnt 
sich aber in jedem Fall. Während der Begegnungen unserer Gruppe 
haben wir zahlreiche sehr positive Bespiele dafür hören können.

Ich möchte mich herzlichst bei allen TeilnehmerInnen der „Begeg-
nungsgruppe für polnische und deutsch-polnische Familien in Berlin” 
für ihr Engagement, spannende Diskussionen und eine tolle Atmo-
sphäre bedanken. Den Gästen danke ich für die interessanten Infor-
mationen, die Sie in die Arbeit unserer Gruppe eingebracht haben. 
Besonders herzlich bedanke ich mich bei allen Personen, die mich bei 
der Vorbereitung und Durchführung des Projektes sowie beim Schrei-
ben und Gestalten des vorliegenden Textes unterstützt haben.
 
Katarzyna Stręk
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Co to jest dwujęzyczność?

Na początku spotkań naszej grupy staraliśmy się zdefiniować pojęcie 
dwujęzyczności. W literaturze można znaleźć bardzo liczne i skrajnie 
różne definicje (por. Heuchert, 1987). Niektóre z nich rozumieją dwu-
języczność jako opanowanie dwóch języków na poziomie języka ojczy-
stego. Istnieją też definicje, które za dwujęzyczną uznają osobę jedynie 
rozumiejącą drugi język.

Podczas pracy naszej grupy przyjęliśmy, że dwujęzyczność ma 
miejsce wtedy, kiedy umiejętności w obu językach pokrywają ważne 
obszary życia i pozostają we względnej równowadze. Osoba dwuję-
zyczna potrafi w większości sytuacji płynnie przechodzić z jednego 
języka na drugi, choć oba języki nie muszą być opanowane w takim 
samym stopniu. Dana osoba może wyrażać się swobodniej na nie-
które tematy w jednym języku, zaś na inne w drugim. Z pełną dwu-
jęz ycznością mamy do czynienia, gdy osoba dwujęzyczna zna oba 
języki w podobnym stopniu w mowie i piśmie. Rzadko jednak zda-
rza się, że języki opanowane są dokładnie na takim samym poziomie. 
Dwujęzyczność wykracza poza samo mówienie i rozumienie w dwóch 
językach werbalnych. Osoby od dziecka wychowywane dwujęzycznie 
potrafią poruszać się w dwóch kulturach i konwencjach językowych. 
Wiedzą, co, jak i komu wypada powiedzieć w każdej kulturze. Potra-
fią też używać gestykulacji, mimiki i melodii typowej dla każdego z 
języków, a także myśleć i czuć w dwóch językach. Właśnie uczucia 
są w poszczególnych językach wyrażane w zróżnicowany sposób (por.  
http://www.zweisprachigkeit.net).

W pracy naszej grupy istotne okazało się rozróżnienie, czy oba 
języki nabywane są jednocześnie od urodzenia, czy też drugi język 
wprowadzany jest później, gdy dziecko posługuje się już pierwszym np. 
poprzez regularne uczęszczanie do przedszkola. Równoczesne nabywanie 
jęz yków ma miejsce przeważnie w rodzinach mieszanych, gdy rodzice 
mówią różnymi językami albo jeśli dziecko przed 3 rokiem życia jest 
pod opieką osób, od których uczy się drugiego języka. O sukcesywnym 
nabywaniu jęz yków mówi się, gdy drugi język wprowadzony został po 3 

1

http://www.zweisprachigkeit.net
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roku życia. Oczywiście w obu przypadkach dzieci mają szansę dosko-
nale opanować oba języki, sam proces uczenia przebiega jednak nieco 
inaczej (por 2.2).

Dwujęzyczność można rozumieć jako dynamiczny proces. Znaczenie 
języków i poziom ich opanowania może zmieniać się w ciągu życia 
w zależności od otoczenia, miejsca pobytu i upodobań. Szczególnie 
u dzieci, które dopiero uczą się języków, dwujęzyczność bywa niesta-
bilna. Dzieci dwujęzyczne posiadają z reguły jeden silny język, który 
zostaje opanowany na poziomie podobnym jak u jednojęzycznych 
rówieśników, i drugi tzw. słaby język, w którym co najmniej rozumieją. 
W czasie dłuższego pobytu w kraju słabszego języka może on stać się 
językiem silnym. Dlatego nie należy pytać, czy dzieci są dwujęzyczne, 
tylko jak dwujęzyczne są dzieci.
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Rozwój mowy u jedno- i 
wielojęzycznych

Dzieci przychodzą na świat z wrodzoną gotowością nauczenia się 
języka. Proces nabywania mowy przebiega podobnie, niezależnie od 
tego, jaki to jest język. Dziecko może przyswajać jednocześnie dwa 
lub więcej języków. Uczenie się mowy trwa przez kilka lat i wymaga 
kontaktu z językiem i więzi uczuciowej z osobami, które go prze-
kazują. Ważne jest, by każde z rodziców czy opiekunów mówiło do 
dziecka w swoim języku ojczystym. W języku ojczystym najlepiej 
wyrazić można uczucia, a zgodność komunikatów językowych z mową 
ciała, która jest decydująca dla relacji dorosłego z dzieckiem, jest naj-
większa. Istotne jest również, by rodzice mówili do dzieci bezbłęd-
nie pod względem gramatyki i akcentu. Dzieci mają potencjalną zdol-
ność nauczenia się każdej gramatyki, ale rozwija się ona optymalnie, 
jeśli słyszą bezbłędny język. Dobre opanowanie reguł gramatycznych 
jednego języka stanowi doskonałą bazę do uczenia się kolejnych języ-
ków. Dlatego rodzice powinni mówić do dzieci w tym języku, w któ-
rym czują się najpewniej. Jeśli nie jest to język otoczenia (np. język 
niemiecki w Niemczech) ważne jest, żeby stworzyli dziecku możliwość 
kontaktu z językiem kraju, w którym żyją np. wcześniejsze posłanie go 
do przedszkola. 

Mechanizm i warunki uczenia się języka przez dzieci zostanie 
szczegółowo przedstawiony w następnym podrozdziale.

2.1 Czynniki wpływające na rozwój mowy

Dzieci rodzą się z gotowością nauczenia się języka. Od urodzenia 
potrafią wydawać dźwięki, a mowę słyszą już od ok. 27 tygodnia życia 
płodowego. Niektóre badania mówią, że noworodki potrafią roz-
poznać głos swojej matki. Żeby dziecko mogło rozwinąć wrodzony 
potencjał, potrzebuje kontaktu z językiem. Możliwość słyszenia ludz-
kiej mowy jest warunkiem nauczenia się języka przez dziecko. Słowa 

2
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kierowane do dziecka powinny być jasno związane z sytuacją, w któ-
rej są wypowiadane oraz zabarwione uczuciami. Dlatego rodzice, 
rodzina, rodzeństwo i opiekunowie mają decydujący wpływ na rozwój 
mowy u dziecka. Jeśli bliskie dziecku osoby często do niego mówią, 
otaczając je ciepłem, akceptacją i uważnie go słuchają, niewątpliwie 
stymulują w ten sposób jego rozwój, także rozwój mowy. Prawie nie-
możliwe jest, aby mały człowiek nauczył się mówić jedynie oglądając 
telewizję. Oczywiście, jeśli w otoczeniu używa się więcej niż jednego 
języka, dziecko może nabyć umiejętności we wszystkich językach, z 
którymi ma kontakt. Umiejętności w każdym z języków będą praw-
dopodobnie proporcjonalne do intensywności kontaktu z nim. W dal-
szym opisie czynników wpływających na rozwój mowy opieram się 
przede wszystkim na książce V. Triarchi-Herrmann (2003) „Mehrspra-
chige Kindererziehung”.

Rys. 1: Sieć czynników wpływających na rozwój mowy (za: Triarchi-
Herrmann, 2003, s.59, cytowane za zgodą autorki, tł. K. Stręk)
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Rozwój mowy u dziecka wiąże się ściśle z jego rozwojem w innych 
sferach. Dziecko dojrzewa fizycznie, psychicznie i umysłowo do tego, 
by nauczyć się mówić. Jeśli zaburzony jest rozwój w jakimś obszarze, 
prawdopodobne jest, że i mowa nie będzie rozwijała się prawidłowo.

Rozwój mowy wiąże się z rozwojem zmysłowo-ruchowym. Umiejęt-
ność spostrzegania bodźców w otoczeniu i świadomego kontrolowa-
nia własnych ruchów determinuje rozwój mowy. Już niemowlęta zwra-
cają głowę w stronę źródła dźwięku. Wydawanie dźwięków wymaga 
odczuwania i kontrolowania napięcia bardzo wielu mięśni w okolicy 
ust. Przy mówieniu używamy około 180 mięśni, które ćwiczone są 
przez dziecko od urodzenia np. poprzez krzyk, ssanie piersi itd. Zna-
jomość własnego ciała i odczuć z niego płynących pomaga dziecku 
lepiej rozumieć i nazywać świat. Koordynacja i umiejętność planowa-
nia ruchu pozwalają pojąć stosunki przestrzenne i nauczyć się je nazy-
wać przy pomocy m.in. przyimków. Znajomość odczuć własnego ciała 
pozwala nauczyć się nazywać odczucia (zimno, głód) a także uczucia 
(radość, wściekłość) zarówno własne, jak i innych ludzi.

Rozwój umysłowy, a także pamięć umożliwia przypominanie sobie, 
rozpoznawanie, rozróżnianie, kojarzenie i kategoryzowanie. Dziecko 
uczy się łączyć słowa z ich znaczeniem. Następnie porządkuje świat w 
sposób coraz bardziej złożony i abstrakcyjny, pojmuje np., że krowa i 
koń to zwierzęta, a szafa i stół to meble.

Rozwój społeczno-emocjonalny pozwala rozwijać więzi z innymi ludźmi, 
ufać im i przez to czuć się bezpiecznie. Więź z bliskimi osobami jest, 
jak już wspomniałam, warunkiem nabywania mowy, bo właśnie od 
nich dziecko się jej uczy. Czynniki wpływające na rozwój mowy przed-
stawione zostały na schemacie nr 1.

Procesy rozwojowe we wszystkich opisanych powyżej obszarach są 
ze sobą ściśle powiązane. Jeśli w którejś sferze pojawiają się zaburzenia, 
mogą one wpływać na rozwój innych sfer, w tym także mowy. Dlatego 
rozwój mowy u dziecka i jego ewentualne zaburzenia należy zawsze 
rozpatrywać w kontekście całościowego rozwoju dziecka.
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2.2 Rozwój języka 

Rozwój mowy u dzieci przebiega początkowo prawie tak samo, nie-
zależnie, czy uczą się jednego, czy dwóch języków. Każde nowona-
rodzone dziecko jest potencjalnie zdolne do nauczenia się każdego 
języka świata. Niemowlęta do około 10 miesiąca życia potrafią roz-
poznawać wszystkie dźwięki występujące w ludzkiej mowie, dopiero 
potem specjalizują się w tych występujących w języku otoczenia. 

Proces nabywania języka trwa kilka lat i dokonuje się w następują-
cych po sobie fazach, które są prawdopodobnie takie same dla wszyst-
kich dzieci, niezależnie, w jakim języku dorastają. W rozwoju mowy 
obserwuje się duże różnice indywidualne pomiędzy dziećmi. Niektóre 
uczą się szybciej, inne wolniej. Dzieci mają różny zasób słownictwa, 
wymowę, a także umiejętność budowania zdań. Fazy rozwoju mowy 
pozostają jednak podobne i występują w opisanej poniżej kolejności, 
choć wiek, w którym się pojawią, może różnić się u poszczególnych 
dzieci. 

Rozwój mowy zaczyna się od krzyku, który dla opiekunów jest 
sygnałem dyskomfortu niemowlęcia. Po kilku tygodniach można już 
zaobserwować, że krzyk dziecka różni się zależnie od sytuacji. Rodzice 
zaczynają rozróżniać płacz z głodu od tego spowodowanego bólem.

W pierwszych dwóch miesiącach życia niemowlę wydaje szereg 
różnych dźwięków, które mają raczej przypadkowy charakter. W dru-
gim lub trzecim miesiącu dzieci zaczynają fazę głużenia. Chodzi tutaj o 
wielokrotnie rytmiczne powtarzające się szeregi dźwięków o charakte-
rze sylab. Faza głużenia jest podobna u wszystkich dzieci, głużą także 
dzieci niesłyszące.

W szóstym miesiącu życia pojawia się gaworzenie. Powtarzające się 
sylaby rozpoznawalne w gaworzeniu dziecka są coraz bardziej podobne 
do mowy otoczenia. Dzieci niesłyszące nie gaworzą. Około ósmego, 
dziewiątego miesiąca dzieci zaczynają rozumieć mowę. 

W okolicach pierwszych urodzin wypowiadają pierwsze słowa, 
które mają znaczenie i używane są coraz bardziej sensownie. Dziecko 
dorastające dwujęzycznie, uczy się w tym czasie słów z obu języków. 
Zapamiętuje te, które są prostsze albo które częściej słyszało. Prawdo-
podobnie nie rozpoznaje jeszcze, że otaczają je dwa języki. 
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Dzieci w wieku półtora do dwóch lat mają coraz większy zakres słow-
nictwa i zaczynają budować proste zdania z dwóch albo trzech słów. 
W zdaniach tych słowa stoją po prostu jedno za drugim np. „mama am“, 
„tata nie ma“. U dwujęzycznych pierwsze zdania pojawiają się często w 
obu językach równocześnie. Około drugiego roku życia dwujęzycznie 
wychowywane dzieci zaczynają zauważać, że wokół nich mówi się w 
dwóch różnych językach. 

Wiek Co umie dziecko? Aspekty dwujęzyczności
1 m-c Płacz, krzyk, gruchanie
od 2-3 m-ca Początek głużenia
od 6 m-cy Gaworzenie W gaworzeniu pojawiają się 

głoski typowe dla języka, któ-
rym mówi otoczenie.

1 rok Pierwsze powtarzane słowa, 
podwojone sylaby
papa, mama

Początek rozumienia w obu 
językach. Dzieci uczą się słów, 
które często słyszą z obu języ-
ków i używają ich jak synoni-
mów.

1½ roku Pojedyncze słowa używane 
świadomie daj, mleko itp.

2 lata Około 50 słów, głównie 
rzeczowniki, zdania złożone 
z dwóch słów np. mama daj, 
daj sok

Zauważają, że słowa należą do 
dwóch języków. Używają jednej 
prostej dziecięcej gramatyki: 
zdania dwu- potem trzywyra-
zowe.2½ roku „Wybuch“ słownictwa,

dzieci uczą się, że w języku 
są reguły i generalizują je. 
Zdania coraz dłuższe, bar-
dziej złożone.

3 lata Rozdzielają języki, uczą się 
dwóch gramatyk. Częste 
mieszanie języków. Niektóre 
dzieci potrafią tłumaczyć. Duże 
różnice indywidualne wynikają-
ce z nasilenia kontaktu z oboma 
językami, indywidualnych zdol-
ności i struktury języków.

4 lata Znaczny przyrost słow-
nictwa, kolory, przyimki. 
Umieją opowiedzieć krótką 
historyjkę.

6 lat Opanowanie wszystkich 
dźwięków danego języka. 
Używanie pojęć abstrakcyj-
nych.

Tabela 1: Przebieg rozwoju mowy i równoczesnego nabywania dwóch 
języków.
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Od połowy trzeciego roku życia maluchy zaczynają budować zda-
nia wielowyrazowe. Zakres słownictwa bardzo szybko się powięk-
sza. W tym czasie dzieci dostrzegają, że w języku są reguły i zaczy-
nają stosować je we wszystkich sytuacjach, nawet jeżeli wcześniej już 
prawidłowo używały nieregularnych form. Dzieci mówią więc „piesa” 
zamiast „psa” albo „weszłem” zamiast „wszedłem”. Dwujęzycznie wycho-
wywane trzylatki zaczynają budować prawidłowe zdania w obu języ-
kach, w tym czasie często pojawia się mieszanie języków (por. 2.3). 
Niektóre dzieci interesują się, jak można to samo słowo powiedzieć w 
drugim języku. W wieku trzech i pół lat dwujęzyczne dzieci używają 
już zwykle odpowiedniego języka w kontakcie z poszczególnymi oso-
bami, niektóre potrafią nawet tłumaczyć.

Czterolatki umieją artykułować prawie wszystkie głoski, dysponują 
dużym zakresem słownictwa, znają przyimki, nazwy kolorów, zaimki 
osobowe i niektóre pojęcia abstrakcyjne. Potrafią opisać obrazek albo 
opowiedzieć prostą historyjkę.

W wieku sześciu lat dziecko wymawia już prawie wszystkie głoski, a 
także połączenia głosek, dysponuje dużym zakresem biernego i czyn-
nego słownictwa z wieloma pojęciami abstrakcyjnymi i nadrzędnymi. 
Zdania budowane są na ogół poprawnie. Dziecko potrafi wyrazić zło-
żone ciągi myślowe za pomocą słów. Wraz ze zwiększaniem się zakresu 
słownictwa w obu językach, dwujęzyczne dzieci w coraz mniejszym 
stopniu mieszają języki. 

Do około 6-13 roku życia można przyswoić drugi język, tak jak 
ojczysty. Wysoka kompetencja w pierwszym języku jest pomocna przy 
uczeniu się kolejnego. Dzięki pierwszemu językowi dzieci wiedzą już, 
że język rządzi się regułami, które trzeba odkryć i opanować. Nauka 
drugiego języka w wieku dziecięcym zwykle przebiega szybciej niż 
pierwszego. 

Natomiast uczenie się języka w dorosłości angażuje inne obszary 
mózgu niż w dzieciństwie, stąd dorośli uporczywie popełniają błędy 
językowe, które nigdy nie zdarzyłyby się dziecku.
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2.3 Co jest charakterystyczne dla dwujęzycznych?

Dzieci dwujęzyczne żyją w ciągłym kontakcie z dwoma językami, 
które spotykają się w jednej osobie i wpływają na siebie nawzajem. W 
tym rozdziale chciałabym pokazać, w czym przejawia się współgranie 
dwóch języków w jednym człowieku.

Rozwijające się dwujęzycznie dzieci z reguły nie opanowują obu 
języków tak samo dobrze. Mają one przeważnie jeden mocny język, w 
którym potrafią się lepiej komunikować i słabszy język, który co naj-
mniej rozumieją. To, który język jest mocniejszy, zależy od intensyw-
ności kontaktów z językami. Każdy język może się rozwijać w innym 
tempie. Nastawienie dziecka i jego otoczenia do tych języków odgrywa 
tutaj decydującą rolę. Im więcej dziecko używa danego języka, tym 
lepiej go opanowuje. W przypadku polskich rodzin żyjących w Niem-
czech, często zdarza się, że dopóki małe dziecko pozostaje z rodziną w 
domu, silniejszy jest język polski. Kiedy dziecko idzie do przedszkola, 
szybko zaczyna dominować język niemiecki. Ale już po dłuższym urlo-
pie w Polsce, dzieci znowu chętniej mówią po polsku niż po niemie-
cku. Czasami dzieci albo nastolatki wzbraniają się przed mówieniem w 
drugim języku i odpowiadają rodzicom w języku otoczenia. Nie ozna-
cza to jednak, że przestały one rozumieć słabszy język. 

Fakt, że człowiek stale żyje w kontakcie z dwoma językami wpływa 
na te oba języki. Wcale nie jest łatwo konsekwentnie używać tylko 
jednego z nich. Dwujęzyczność prowadzi do charakterystycznych 
osobliwości w używaniu języków, które prawie nie występują u osób 
jednojęzycznych. Słowa są zapożyczane, zdania czasem pomieszane, 
czasem pojawiają się głoski albo słowa z drugiego języka (por. Mon-
tanari, 2003).

Mieszanie języków jest szczególnie wyraźne u małych dzieci, mię-
dzy drugim a czwartym rokiem życia. Maluchy, które nie opanowały 
jeszcze wszystkich słów w obu językach, często zapożyczają słowa. W 
wieku trzech albo czterech lat, kiedy zakres słownictwa jest wystar-
czająco szeroki, dzieci mieszają już mniej. Nastolatki i dorośli mieszają 
języki z lenistwa albo w sytuacjach, kiedy danego słowa brakuje w jed-
nym z języków. Mieszają oni o wiele częściej, kiedy znajdują się wśród 
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innych dwujęzycznych, aniżeli w jednojęzycznym otoczeniu (por. 
Triarchi-Herrmann, 2003).

Kiedy osoba dwujęzyczna mówi w jednym z języków, często można 
usłyszeć w jej mowie wpływ drugiego języka. Mam tu na myśli prze-
noszenie reguł, struktur gramatycznych i leksykalnych, a także innych 
elementów z jednego języka na drugi. Zjawisko to nazwane jest interfe-
rencją. Poprzez nakładanie się elementów z obu języków powstają nowe, 
częściowo błędne struktury językowe. Interferencje mogą występować 
zarówno na poziomie wymowy (np. akcent), jak i w słownictwie (nie-
typowe zestawienia wyrazów) oraz na poziomie budowy zdania. Prze-
ważnie dzieje się tak, że mocny język wpływa na słabszy (por. Triar-
chi-Herrmann, 2003).

Od mieszania jęz yków należy odróżnić tzw. przełączanie kodów. Prze-
łączenie kodów opisuje szybką, świadomą zmianę języka. Przełącza-
nie kodu może odnosić się do jednego słowa, jednej frazy albo jednego 
lub kilku zdań. Obcojęzyczna sekwencja jest wyraźnie odgraniczona i 
łatwa do odróżnienia. Przełączenie kodów pojawia się po 8. roku życia 
i wskazuje na wysoką kompetencję w obu językach. Można je określić 
jako strategię komunikacyjną (por. Triarchi-Herrmann, 2003).

Podsumowując można powiedzieć, że z jednej strony dwujęzycz-
ność wzbogaca, zaś z drugiej prowadzi do błędów w jednym lub dru-
gim języku. Dwujęzyczność pozwala zależnie od sytuacji przechodzić 
z jednego języka w drugi i bawić się językami. Dwujęzyczni obser-
wują, jak języki w nich samych wzajemnie się kontaktują i wpływają 
na siebie. Zauważają podobieństwa i różnice między językami, dzięki 
czemu mają dużą świadomość językową. Tymczasem jednojęzyczne 
społeczeństwa, a przede wszystkim szkoły, upatrują w dwujęzyczno-
ści źródło błędów, dlatego szczególnie istotnym jest, aby dać dzieciom 
możliwość nauczenia się rozdzielania języków. Osiągnąć to można 
przez stwarzanie dzieciom wielu możliwości do rozmowy w wybra-
nym języku. W ten sposób dziecko uczy się świadomie ograniczać w 
rozmowach do jednego języka, co może mu pomóc uniknąć proble-
mów w szkole.
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2.4 Kiedy rodzice powinni się zaniepokoić 
czyli o problemach z rozwojem mowy

W dwóch powyższych podrozdziałach naszkicowałam prawidłowy 
przebieg rozwoju mowy, a także osobliwości pojawiające się u dzieci 
dwujęzycznych. Wspominałam także o dużych różnicach indywidu-
alnych między dziećmi w nabywaniu języka. Dzieci dwujęzyczne tak 
jak i jednojęzyczne rozwijają mowę w zróżnicowanym tempie i cza-
sem wykazują zaburzenia rozwoju mowy. Dwujęzyczność w zasadzie 
nie wywołuje zaburzeń w rozwoju mowy, ale może być jednym z wielu 
czynników przyczyniających się do ich wystąpienia albo wzmocnienia 
już istniejących.

Podczas pracy naszej grupy stworzyliśmy wraz z rodzicami listę 
pytań odnośnie rozwoju mowy u dzieci ze szczególnym uwzględ-
nieniem dwujęzycznych. Pytania te wraz z krótkimi odpowiedziami 
przedstawię poniżej. Przy odpowiedziach na pytania powołuję się na 
książki E. Montanari (2003) „Mit zwei Sprachen groß werden” i V. Triarchi-
Herrmann (2003) „Mehrsprachige Kindererziehung”.

Cz y można roz poznać problemy ze słuchem albo mową u niemowląt? 
Rodzice powinni uważnie obserwować swoje dzieci już od pierwszych 
dni. Opiekunowie niemowląt powinni zwrócić uwagę, czy reagują one 
na dźwięki np. poprzez odwracanie głowy w kierunku ich źródła. Jeśli 
dziecko nie wydaje żadnych dźwięków lub/i nie reaguje na dźwięki, 
jak najwcześniej należy zwrócić się do specjalisty. Jeśli około 6 mie-
siąca życia nie występuje gaworzenie, jest to powód do niepokoju. Naj-
później, kiedy dziecko ma półtora roku, powinny pojawić się pierwsze 
słowa. Ważne jest także, czy dzieci zanim zaczną mówić komuni-
kują się poprzez gesty i mimikę (np. wyciągają rączki i uśmiechają się 
do znajomych osób) i czy rozumieją język zanim zaczną go używać. 
Uwagę rodziców powinien zwrócić też osobliwy głos dziecka, a także 
brak postępów przez dłuższy czas np. okres pół roku.

Cz y dzieci dwujęz yczne zacz ynają mówić później?
Tutaj zdania specjalistów są podzielone. Niektórzy twierdzą, że nie, 
inni, że rozwój mowy może opóźnić się o około pół roku. W szeroko 
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pojętej normie mowa powinna się pojawić do około 18 miesiąca życia, 
co jest także normą dla jednojęzycznych. W późniejszym okresie jeden 
język może rozwijać się szybciej, a drugi wolniej. Niewielkie opóźnie-
nie w rozwoju mowy nie jest powodem, by zrezygnować z dwujęzycz-
nego wychowania.

Jak reagować, kiedy dziecko popełnia błędy gramatyczne?
Błędy gramatyczne występujące między 2. a 4. rokiem życia mogą być 
wynikiem między innymi nadmiernego stosowania nowo odkrytych 
reguł albo wpływu drugiego języka. Są one zupełnie normalne i zda-
rzają się wszystkim dzieciom. Nie należy zwracać uwagi dziecka na 
błędy, lecz dać mu szansę usłyszenia prawidłowej formy na przykład 
poprzez odpowiedź na pytanie całym zdaniem (np. Dziecko: „Gdzie 
są piesy?” Mama: „Psy poszły na spacer.”). Jeśli dziecko do około 3.- 4. 
roku życia nie buduje zdań, należy zwrócić się do specjalisty.

Co robić, kiedy dziecko sepleni albo ma inne problemy z wymową?
Dziecko sepleni, jeśli niewyraźnie wymawia niektóre głoski. Nie należy 
poprawiać dziecka, ani wywierać na nim presji. Dziecko powinno mieć 
okazję słyszeć prawidłową wymowę i mieć możliwość obserwować 
ruchy ust dorosłych podczas mówienia. W zasadzie dzieci powinny 
opanować wymowę większości głosek do 4. roku życia. Jeśli tak się 
nie stało, należy poszukać pomocy u logopedy. W 5. roku życia mogą 
jeszcze występować pojedyncze błędy w wymowie trudnych głosek „s” 
albo „r”. Wady wymowy utrudniają naukę pisania, dlatego dzieci, które 
idą do szkoły, powinny już prawidłowo wymawiać wszystkie głoski.

Co robić, kiedy dziecko się jąka?
Między 2. a 4. rokiem życia dość często szczególnie u chłopców poja-
wia się jąkanie rozwojowe, które na ogół samo zanika. Nie należy zwra-
cać uwagi dziecka na jąkanie, gdyż może to spowodować, że będzie się 
ono bało mówić, co może nasilić jąkanie. Powinno się uważnie i cierp-
liwie słuchać dziecka, pozwolić mu wypowiedzieć się do końca, nie 
popędzać go, ani nie kończyć zdania za dziecko. Należy stwarzać sytu-
acje, w których dziecko odpręża się podczas mówienia. Jeśli jąkanie 
utrzymuje się przez ponad pół roku, należy udać się do logopedy.
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Co robić, kiedy dziecko odpowiada po niemiecku, choć rodzice mówią do niego po 
polsku?
Wielu rodziców obawia się sytuacji, w której ich wychowywane po pol-
sku dziecko odmówi wypowiadania się w tym języku. Rzeczywiście 
bardzo wiele dzieci i nastolatków preferuje język otoczenia i w tym 
języku odpowiada także swoim rodzicom. Dzieje się tak dlatego, że 
dzieci doskonale wiedzą, który język jest normą w ich środowisku i 
nie chcą odróżniać się od rówieśników. Dla rodziców bywa to bar-
dzo bolesne. Odmowa mówienia w języku rodziny wcale nie oznacza, 
że dziecko przestało ten język rozumieć. Rodzice nie muszą rezygno-
wać z posługiwania się swoim językiem, nawet jeśli słyszą odpowiedzi 
po niemiecku. Częste wyjazdy do Polski, kontakty z polską rodziną i 
przyjaciółmi mogą być dobrą okazją do używania języka w natural-
nych sytuacjach.
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Wpływ dwujęzyczności 
na rozwój dziecka

Jeszcze w połowie dwudziestego wieku widziano w dziecięcej dwuję-
zyczności przeszkodę dla rozwoju. Wielu naukowców uważało wtedy, 
że dwujęzyczność jest dla dziecka nadmiernym obciążeniem, prowa-
dzi do opóźnień rozwojowych i problemów emocjonalnych. Twierdzili 
oni, że dzieci dwujęzyczne nie opanowują prawidłowo żadnego języka, 
a ich ogólna zdolność uczenia się jest obniżona. 

Wyniki współczesnych badań przeczą tym poglądom: Wieloję-
zyczne dzieci rozwijają się podobnie jak jednojęzyczne. Między rówieś-
nikami niezależnie od tego, w ilu jezykach dorastają, występują duże 
różnice zarówno w rozwoju intelektualnym, jak i emocjonalnym. 

Wielojęzyczne dzieci, tak samo, jak wszystkie inne, mogą być 
wybitnie uzdolnione, inteligentne albo upośledzone umysłowo. Mogą 
zachowywać się normalnie, być nadpobudliwe albo agresywne (Triar-
chi-Herrmann, 2003). 

Sam tylko fakt, że dzieci wychowywane są dwujęzycznie, nie jest 
powodem ewentualnych zaburzeń rozwoju. To, czy takie problemy 
wystąpią, zależy od szeregu różnych czynników i ich interakcji. Decy-
dujące dla rozwoju dziecka są warunki, w których dorasta, a także 
jego indywidualne predyspozycje. Jeśli dziecko obdarzane jest miłoś-
cią i akceptacją, odczuwa pozytywne nastawienie otoczenia do swojej 
dwujęzyczności i otrzymuje wiele bodźców potrzebnych do nauki obu 
języków, wtedy jego dwujęzyczność może pozytywnie wpływać na 
ogólny rozwój. Jeśli dziecko jest zaniedbane wychowawczo, otrzymuje 
zbyt mało uwagi, a jego rodzice nie czują się pewnie w swoich rolach 
wychowawczych albo w kraju, w którym żyją, wtedy dwujęzyczne 
wychowanie może się nie powieść. Dziecko, które nie opanowało żad-
nego języka na poziomie rówieśników, nie może się normalnie rozwi-
jać. Otoczenie i warunki, w których dziecko dorasta wpływają zatem 
na sukces dwujęzycznego wychowania. Sytuacja życiowa dziecka decy-
duje o tym, czy dwujęzyczność będzie dla niego nadmiernym obciąże-
niem czy szansą rozwojową. 

3
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W kolejnych podrozdziałach pełniej przedstawię dwa obszary roz-
woju, dla których dwujęzyczność może odgrywać istotną rolę. W 
pierwszym podrozdziale pokazane zostaną związki między dwuję-
zycznością a rozwojem poznawczym, w drugim zaś aspekt tożsamości 
osób dwujęzycznych.

3.1 Dwujęzyczność a rozwój poznawczy

Przy opisywaniu związków między rozwojem poznawczym a dwuję-
zycznością, chciałabym powołać się na hipotezę kanadyjskiego bada-
cza Cumminsa, która cytowana jest przez licznych autorów (por. m. 
in. Triarchi-Herrmann, 2003; Nodari, de Rosa, 2003). To, jaki wpływ 
dwujęzyczność wywiera na dziecięcy rozwój poznawczy, zależy według 
Cumminsa stopnia opanowania każdego z języków przez dziecko. 
Znajomość co najmniej jednego języka na poziomie porównywalnym 
z jednojęzycznymi równieśnikami należy do warunków normalnego 
rozwoju umysłowego.

Cummins stworzył swoją hipotezę na podstawie badań kompeten-
cji językowej i rozwoju poznawczego uczniów i uczennic. Wg Cum-
minsa można rozróżnić trzy poziomy, nazwane przez niego progami, 
które określają stopień opanowania języków i jego wpływ na rozwój 
intelektualny dziecka. Te trzy poziomy można sobie wyobrazić jako 
trzypiętrowy dom (por. Baker, 1993, za: Triarchi-Herrmann, 2003).

Jeśli dziecko nie przekracza pierwszego progu i nie opanowuje żad-
nego z obu języków na poziomie odpowiadającym wiekowi, utrud-
nia to jego rozwój poznawczy. Rozwój poznawczy dzieci szkolnych 
wymaga mianowicie opanowywania pojęć abstrakcyjnych i coraz bar-
dziej złożonych struktur gramatycznych, potrzebnych do wyrażenia 
skomplikowanych ciągów myślowych. Jeśli żaden z języków nie speł-
nia tego warunku, mówi się o dwujęz yczności zubożającej. Należy podkre-
ślić, że braki w kompetencji językowej nie są skutkiem samej dwuję-
zyczności, ale w o wiele większym stopniu są związane z warunkami 
życia rodziny i sytuacją w szkole (por. Nodari, de Rosa, 2003).

Jak już wspomniałam w rozdziale 2.3, większość dwujęzycznych 
dzieci ma jeden język słaby, a drugi mocny. Sytuację, kiedy dzieci opa-
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nowują jeden z dwóch języków na poziomie języka ojczystego, nazywa 
się dwujęz ycznością zdominowaną, która typowa jest dla dzieci emigran-
tów. Poprzez edukację szkolną język otoczenia staje się przeważnie 
tym silnym, w którym dziecko uczy się pojęć abstrakcyjnych, a także 
nabywa umiejętności czytania i pisania. W słabszym języku rodzin-
nym dzieci potrafią zwykle komunikować się w codziennych sytua-
cjach. Wg Cumminsa dzieci mające słaby i mocny język osiągają drugi 
próg. Na tym poziomie trudno jest określić wpływ dwujęzyczności na 
rozwój poznawczy dziecka. 

Najwyższy próg osiągają osoby, które są w stanie w każdej sytuacji 
perfekcyjnie posługiwać się oboma językami w mowie i w piśmie. W 
tym przypadku mówi się o dwujęz yczności wzbogacającej, którą przeważ-
nie uzyskuje się poprzez dwujęzyczną edukację. Osoby, które osiąg-
nęły ten poziom, mogą przejawiać wyższą sprawność intelektualną niż 
jednojęzyczne.

Tu pojawia się pytanie: Czy dwujęzyczność pozytywnie wpływa na 

Rys. 2: Kompetencja językowa dziecka jako trzypiętrowy dom wg hipotezy 
progów Cumminsa (Baker 1993, s.136; za: Triarchi-Hermann, 2003, s. 99, 
cytowane za zgodą autorki, tł. K. Stręk)

Najwyższy poziom: Wyrównana dwujęzyczność 
Dziecko opanowało oba języki na poziomie odpowiednim do 
wieku, co ma pozytywny wpływ na jego rozwój poznawczy.

Poziom drugiego progu
Poziom średni: Jednostronna dwujęzyczność 

Na tym poziomie dziecko posiada umiejętności odpowied-
nie do wieku w jednym z dwóch języków. Może to wpływać 

albo pozytywnie albo negatywnie na rozwój poznawczy.
Poziom pierwszego progu

Najniższy poziom: Ograniczona dwujęzyczność 
Dzieci nie mają wystarczających umiejętności w żadnym z obu 

języków, co bardzo negatywnie wpływa na ich rozwój poznawczy.
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rozwój inteligencji? A może tylko osoby szczególnie uzdolnione są w 
stanie opanować dwa języki na bardzo wysokim poziomie? Myślę, że 
oba stwierdzenia mają w sobie cząstkę prawdy.

Faktem jest, że dzieci, które dorastają w stymulującym, dwujęzycz-
nym środowisku albo przechodzą na jakimś etapie dwujęzyczną edu-
kację, częściej niż inne zastanawiają się nad istotą języka, porównują 
języki ze sobą i bardziej świadomie ich używają. Już bardzo wcześnie 
odkrywają one, że istnieje więcej języków i interesują się nimi. Niektó-
rzy twierdzą, że u osób dwujęzycznych rozwija się bardziej skompli-
kowana struktura inteligencji, że są one bardziej elastyczne umysłowo, 
bardziej pomysłowe, bardziej twórcze i bardziej oryginalne niż jedno-
języcze. W stosunku do innych osób są bardziej tolerancyjne, otwarte i 
gotowe dostosować się do sytuacji (por. Kielhöfer/Jonekeit, 1990).

3.2 Dwujęzyczność a tożsamość

Rodzice dzieci dwujęzycznych często obawiają się, że nie będą one wie-
działy, kim są, do którego narodu należą albo że rozwiną „podwójną 
tożsamość”. Chciałabym w tym rozdziale pokazać, że tożsamość zna-
czy o wiele więcej niż przynależność narodowa, a dwujęzyczność i 
dwukulturowość niekoniecznie są źródłem problemów, lecz mogą 
wzbogacać człowieka.

W psychologii poprzez tożsamość rozumie się poczucie włas-
nej ciągłości i spójności oraz odrębności od otoczenia. Znaczy to, że 
człowiek pełniąc w życiu różne role (np. rolę kobiety, matki, dyrek-
tora firmy, i obywatelki jakiegoś kraju jednocześnie), wie, że w każdej 
roli pozostaje jedną i tą samą osobą, z własnymi uczuciami i potrze-
bami. Tożsamość człowieka kształtuje się poprzez wpływ innych 
ludzi, wśród których dziecko dorasta: rodziny, rówieśników, nauczy-
cieli. Ważnym składnikiem tożsamości jest wiara we własne siły i moż-
liwości oraz zaufanie do siebie samego. Dziecko uwewnętrznia uczu-
cia, którym darzą je znaczące osoby. Jeśli jest kochane i akceptowane, 
uczy się kochać i akceptować samego siebie. Tożsamość jest wiedzą 
jednostki na temat samej siebie i własnej wartości. Człowiek zbiera 
wiedzę o sobie poprzez całe życie; poprzez nowe kontakty i doświad-
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czenia oraz podejmowanie nowych ról. Tożsamość decyduje o tym, że 
w różnych sytuacjach i w kontakcie z różnymi ludźmi, pozostaje się 
samym sobą. Istnieje wiele rodzajów tożsamości związanych z rolami, 
które pełni się w życiu np. tożsamość płciowa, rodzinna, społeczna i 
narodowa. Można przyjąć, że tożsamość związana z płcią czy rodziną 
jest w człowieku o wiele głębiej zakorzeniona niż narodowa.

Kiedy rozmawiliśmy w czasie spotkań rodziców na temat tożsamo-
ści, jedna z uczestniczek miała następującą refleksję: 

„Jeśli rodzice, którz y pochodzą z dwóch różnych kultur, potrafią 
je z godnie łącz yć w jednej rodzinie poprzez szacunek i podziw 
dla kultury partnera, ich dziecko uwewnętrzni takie nastawienie 
i naucz y się jednocz yć obie kultury w sobie.” 
Zofia Bartz, 2006

Istnieją teorie (np. hipoteza Sapira-Whorfa), według których obraz 
świata człowieka budowany jest na podstawie języka. Język pozwala 
dziecku porządkować własne doświadczenia, pobudza wyobraźnię, 
jest narzędziem wyrażania uczuć. Dlatego też języki, w których dzie-
cko dorasta, wpływają na kształtowanie jego tożsamości. Każdy czło-
wiek czuje się w swoim języku ojczystym jak w domu. A jeśli dziecko 
dorasta w dwóch językach? Dwujęzyczni mają dwa domy. Osobom 
dwujęzycznym często problem sprawia odpowiedź na pytanie: Jesteś 
Polakiem? Cz y jesteś Niemcem? Czują oni, że przynależą do dwóch kul-
tur i dwóch języków. Dwujęzycznych można określić jako „ludzi-mosty” 
albo „osoby zarówno-jak-i” (por. Schoen, 1996). Myślę, że we współczes-
nym świecie coraz więcej ludzi będzie przynależało do więcej niż tylko 
jednej kultury i będzie miało więcej ojczyzn językowych. Potrzeba 
przyporządkowania ludzi do jednego języka i kraju pochodzi z XIX 
wieku, kiedy tworzyły się w Europie państwa narodowościowe, defi-
niujące się przez język (por. Nodari, de Rosa, 2003).

Dla rozwoju tożsamości dzieci dorastających w dwóch językach i 
kulturach, ważne jest, by mogły one poznać obie kultury i ich historię. 
Tutaj istotną rolę pełnić mogą dwujęzyczne szkoły albo popołudniowe 
zajęcia z drugiego języka. Choć taka edukacja stanowi dla dzieci dodat-
kowe obciążenie, na pewno się opłaca. Pozwala poznać innych dwu-
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języcznych i nie czuć się „odmieńcem” oraz dowiedzieć się więcej na 
temat własnych korzeni (por. Nikitrowicz, 2005, Montanari, 2003).

Nastolatki zarówno jedno- jak i dwujęzyczne przeżywają w swoim 
rozwoju młodzieńczy kryzys (p. m.in. Erikson). Zadają sobie wtedy 
pytania: Kim jestem? Skąd pochodzę? Dokąd zmierzam? Jaki jest sens mojego 
ż ycia? itd. Myślę, że u młodych osób żyjących na zetknięciu kultur, ze 
szczególną siłą mogą pojawić się pytania o pochodzenie i przynależ-
ność narodową. Jeśli młody człowiek posiada dużą wiedzę o swoim 
pochodzeniu, ma szansę znaleźć dojrzałe, oryginalne i prawdziwie 
własne odpowiedzi na te pytania. Pozwoli mu to rozwojowo rozwią-
zać ten kryzys. Jeśli część biografii rodziny okryta jest tajemnicą, roz-
wiązanie kryzysu tożsamości jest pewnie znacznie trudniejsze.

Dwujęzyczni dorośli sami o sobie mówią, że dwujęzyczność nie 
oznacza dla nich rozdwojenia, ale mobilność i źródło potencjalnych 
możliwości. Nie rozwijają oni podwójnej tożsamości narodowej, lecz 
łączą w sobie dwie kultury. Fakt, że znają reguły obu światów i umieją 
poruszać się w nich, pozwala zachować im dystans do każdej z kul-
tur i większą autonomię. Dwa języki można porównać do dwóch 
soczewek, przez które oglądają świat albo do występowania w róż-
nych strojach. Włożenie innych okularów albo innego ubrania, zmie-
nia trochę spostrzeganie świata albo zachowanie, ale człowiek pozo-
staje nadal tą samą osobą. Bycie „człowiekiem-mostem”, choć nie 
zawsze łatwe, wzbogaca i pozwala świadomiej podejmować wybory 
(por. Schoen, 1996).
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Jak wspierać rozwój dwujęzyczności

Prawidłowy rozwój mowy dziecka wymaga intensywnego kontaktu z 
bliskimi, którzy rozmawiają z dzieckiem, czytają mu i bawią się z nim. 
W późniejszym czasie ważną rolę odgrywa przedszkole, szkoła i różne 
dodatkowe zajęcia. Wszystkie te sytuacje sprzyjają uczeniu się języka 
na coraz bardziej zaawansowanym poziomie.

Dwujęzyczne wychowywanie dziecka w celowy i świadomy spo-
sób wymaga od rodziców dodatkowego wysiłku. Powinni oni stwa-
rzać dziecku liczne okazje do regularnego i intensywnego kontaktu 
z oboma językami, dać mu szansę uczyć się obu języków niezależnie 
od siebie oraz zapewnić atrakcyjne sytuacje, które zachęcą dziecko do 
używania każdego z nich. Wreszcie to od rodziców zależy decyzja o 
dwujęzycznej edukacji albo nauce pisania i czytania w drugim języku. 
Optymalne dwujęzyczne wychowanie wymaga od rodziców pomysło-
wości, zaangażowania i trudu. Z pewnością się jednak opłaca.

W pierwszym podrozdziale dokonam przeglądu warunków, które 
mają wpływ na rozwój dwujęzyczności. Omówię czynniki, które 
wspomagają lub utrudniają dwujęzyczny rozwój. W drugim podroz-
dziale przedstawię szereg pomysłów, jak można stymulować rozwój 
językowy dziecka. Chciałabym, aby te pomysły urozmaiciły rodzinom 
wspólnie spędzane chwile.

4.1 Warunki dwujęzycznego wychowania

Podczas spotkań naszej grupy zauważyliśmy, że właściwie nie ma 
dwóch takich rodzin, w których dzieci miałyby dokładnie identyczne 
warunki do dwujęzycznego dorastania. Poniżej opiszę czynniki, które 
mają wpływ na przebieg wielojęzycznego wychowania. Przy opisie 
odwołuję się do badań S. Mahlstedt (Mahlstedt, 1996) i strony interne-
towej Dr. A. Leist-Villis (http://www.zweisprachigkeit.net).

Różnorodność wielojęzycznych rodzin łączy się z ich strukturą. 
Jednym z czynników jest pochodzenie obojga rodziców: inna jest sytuacja, 

4
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gdy oboje rodzice pochodzą z Polski i żyją w Niemczech; odmienna 
pary mieszanej polsko-niemieckiej żyjącej w jednym z tych krajów; zaś 
jeszcze inna, gdy w domu mówi się w dwóch różnych językach, a w 
otoczeniu w trzecim. Inna jest sytuacja w rodzinie z jednym dzieckiem 
niż w rodzinie wielodzietnej, bo rodzeństwa zwykle komunikują się 
między sobą w języku otoczenia. Najstarsze dziecko w rodzinie prze-
ważnie opanowuje drugi język lepiej niż młodsze rodzeństwo.

Ważne jest pytanie, czy rodzice świadomie decydują się na dwu-
jęz yczne wychowanie i jaką przyjmują metodę. Jeśli język, którym cała 
rodzina mówi w domu jest inny niż język kraju, w którym żyje, dziecko 
uczy się rozróżniać między językiem rodziny a językiem otoczenia i na 
tej podstawie rozdzielać języki. W tym przypadku trzeba zatroszczyć 
się o to, aby dziecko jak najwcześniej miało kontakt z językiem otocze-
nia w kraju, w którym pójdzie do szkoły.

W rodzinach, w których rodzice mają różne języki ojczyste, można 
stosować metodę jedna osoba- jeden jęz yk. Polega ona na tym, że każde z 
rodziców zwraca się do dziecka w swoim języku i stara się robić to kon-
sekwentnie. Metoda ta pozwala dziecku od maleńkości uczyć się roz-
dzielać języki poprzez kojarzenie ich z odpowiednią osobą. Rodzice 
między sobą mogą porozumiewać się w jednym bądź drugim albo w 
obu językach na zmianę. Powinni jednak unikać mieszania jezyków w 
obrębie jednej wypowiedzi. Wielu specjalistów uznaje metodę jedna osoba - 
jeden jęz yk za najskuteczniejszą w sytuacji rodzin mieszanych. Szczegól-
nie ważne jest jej konsekwentne stosowanie do czwartego roku życia 
dziecka, kiedy uczy się ono rozróżniać języki. 

Sukces dwujęzycznego wychowania zależy od nastawienia rodziców 
do kultur, z których pochodzą i w których żyją. Korzystne jest, jeśli 
rodzice są otwarci na obie kultury i języki, które uznawane są w rodzi-
nie za jednakowo wartościowe. Gdy oboje rodzice znają albo uczą się jęz y-
ków, których używa część rodziny albo otoczenie, dziecko widzi, że 
oba języki są ważne; rodzice zaś stają się wzorami osób dwujęzycznych. 
Im lepiej rodzice znają oba języki, tym łatwiejsze staje się dwujęzyczne 
wychowanie. Można płynnie zmieniać języki, wszyscy rozumieją się 
wzajemnie i nikt nie czuje się odpowiedzialny za tłumaczenie.

Kolejnym czynnikiem są kontakty z innymi osobami, które mówią w tym 
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drugim jęz yku. Mam tu na myśli np. kontakty dzieci żyjących w Niem-
czech z polskojęzyczną rodziną i znajomymi w kraju i za granicą. Im 
bliższe i częstsze są takie kontakty, tym większa szansa na dobre opa-
nowanie drugiego języka. Długie i regularne wyjazdy do kraju dru-
giego języka bardzo pozytywnie wpływają na jego rozwój.

Ważną rolę odgrywają także kontakty z innymi osobami dwujęz ycznymi. 
Dzięki nim dziecko odkrywa, że jego dwujęzyczność nie jest czymś 
wyjątkowym. Istnieją kraje jak np. Szwajcaria i Luksemburg, gdzie 
większość ludności jest wielojęzyczna. W Niemczech kontakty z dwu-
języcznymi rówieśnikami można zapewnić dziecku poprzez posyła-
nie go na kursy językowe albo organizowanie grup, w których dwuję-
zyczne dzieci mogą bawić się ze sobą.

Znaczną pomocą w dwujęzycznym wychowaniu może być zapisa-
nie dziecka do dwujęz ycznego przedszkola albo szkoły, o ile taka placówka 
znajduje się w rozsądnej odległości. Uczęszczanie do dwujęzycznej 
placówki zapewnia nie tylko edukację w dwóch językach i kulturach, 
ale też pomaga w rozwinięciu pozytywnego nastawienia do dwuję-
zyczności jako takiej.

Pozytywny emocjonalny stosunek dziecka i jego otoczenia do samej 
dwujęzyczności oraz do obu języków znacząco przyczynia się do suk-
cesu dwujęzycznego wychowania. Nastawienie do dwujęzyczności 
zależy m.in. od prestiżu jęz yka, od tego jak otoczenie ocenia jego war-
tość i przydatność w przyszłości. Jeśli drugim językiem jest angiel-
ski lub francuski, dwujęzyczność zwykle spotyka z pozytywniejszymi 
reakcjami otoczenia niż w przypadku rosyjskiego albo tureckiego.

Budowa jęz yków i stopień ich podobieństwa odgrywa również istotną rolę 
dla rozwoju dwujęzyczności. Istnieją języki obiektywnie trudniejsze i 
łatwiejsze do opanowania (np. nauczenie się języka arabskiego zajmuje 
dzieciom przeciętnie 7 lat ze względu na jego strukturę). Jeśli języki są 
bardzo podobne, łatwiej się dziecku ich nauczyć, ale trudniej je roz-
dzielać.

Podsumowując można powiedzieć, że dwujęzyczności towarzyszy 
szereg różnych okoliczności, które trzeba wziąć pod uwagę przy dwu-
języcznym wychowaniu. Na wiele z nich nie można jednak wpłynąć.
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4.2 Pomysły i rady dla rodziców

W tym podrozdziale przedstawię różne możliwości językowego sty-
mulowania dziecka opierając się głównie na książce E. Motanari (2003) 

„Mit zwei Sprachen groß werden” oraz na rozmowach z rodzicami i goś-
ćmi podczas spotkań. Przede wszystkim ważne jest, by dziecko czę-
sto słyszało każdy z języków i kojarzyło go z przyjemnymi sytuacjami. 
Można to osiągnąć między innymi przez rozmowy, czytanie, wspólne 
zabawy, muzykę i kulturę, udział w różnych świętach, oglądanie fil-
mów, gry komputerowe, surfowanie w Internecie i podróże.

Rozmowy z dzieckiem
Opanować język można tylko poprzez ciągły kontakt z nim. Dla-
tego ważne jest, by rodzice rozmawiali z dzieckiem w każdej sytua-
cji - także podczas wykonywania codziennych czynności. Dobrze jest, 
jeśli dziecko czuje, że rozmowa z nim sprawia dorosłym przyjemność. 
Dziecko mówi chętniej, jeśli widzi, że jest słuchane ze szczerą uwagą. 
Ważne jest, by zwrócić się do dziecka, kiedy chce ono coś powiedzieć, 
wysłuchać go do końca i zachęcić, by opowiedziało więcej. W codzien-
nym życiu, np. przy przygotowywaniu posiłków, należy stwarzać sytu-
acje, w których dziecko może powiedzieć, czego sobie życzy, zamiast 
podawać mu wszystko na tacy, zanim zdąży się odezwać. Należy czę-
sto chwalić i nagradzać dzieci. Nie należy poprawiać błędów w mowie 
dzieci, lecz dać im możliwość usłyszenia poprawnej formy np. w odpo-
wiedzi dorosłego. W rozmowach z dziećmi, dorośli powinni mówić 
wolno i wyraźnie tak, by dziecko mogło obserwować ruchy ich warg 
i języka. Należy unikać „dziecinnego” języka i mieszania języków. 
Dzieci biorą przecież przykład z rodziców!

Cz ytanie i opowiadanie
Od małego można przyzwyczajać dziecko do wspólnego oglądania 
obrazków i czytania książeczek. Czytanie przed snem może stać się 
rodzinnym zwyczajem. Warto głośno czytać nawet dzieciom, które 
umieją już czytać. Małe dzieci chętnie wielokrotnie słuchają jednej 
historii. Powtarzanie sprawia im wielką przyjemność i przyczynia się 
coraz lepszego rozumienia treści i do zapamiętywania nowych słów. 
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Dobrym pomysłem jest naprzemienne czytanie i opowiadanie włas-
nymi słowami tej samej bajki. Przy czytaniu dzieci mają okazję usły-
szeć ładniejszy język, przy opowiadaniu wyraźniejsza jest mimika i 
gestykulacja. Oba aspekty są ważne dla rozwoju mowy. Korzystne jest 
wspólne oglądanie i opowiadanie obrazków. Jeśli rodzice są różnoję-
zyczni, każdy może rozmawiać z dzieckiem o tych samych obrazkach 
w swoim języku (w różnym czasie). Do rodzinnych rytuałów można 
włączyć wspólne chodzenie do biblioteki albo wybieranie i kupowanie 
książek np. podczas wizyt w kraju drugiego języka.

Rytm i muz yka
Wszystko, co ma rytm i melodię, łatwiej zapamiętać. Słuchanie muzyki 
korzystnie wpływa na rozwój inteligencji. Piosenki łączą w sobie rytm, 
melodię i słowa. Wspólne słuchanie i śpiewanie piosenek doskonale 
służy nauce języka, podobnie jak wyliczanki, rymowanki, zagadki i 
wierszyki. Także słuchanie bajek i słuchowisk muzycznych na kase-
tach i płytach rozwija rozumienie ze słuchu, ale nie powinno całkowi-
cie zastąpić głośnego czytania.

Zabawy
Istnieje wiele różnych zabaw, także tych „znanych od zawsze”, które 
doskonale służą stymulowaniu języka. Wymienię tu kilka przykładów. 
Wszelkie zabawy, które naśladują rzeczywistość, pozwalają dzieciom 
poznać i utrwalić słownictwo z różnych dziedzin życia. Doskonałym 
przykładem mogą być zabawy „w sklep”, „w szkołę” albo „w przed-
szkole”, „w wizytę u lekarza”, „w pocztę” i wiele innych. Jeśli doro-
sły bawi się z dzieckiem, może w świadomy sposób wnosić do zabawy 
nowe słowa. Jeśli mamy domek lalek albo wiejską zagrodę, można 
zaproponować zabawę w „co się zamieniło?”. Jeden z graczy wycho-
dzi z pokoju, druga osoba przestawia coś w domku lalek albo w zagro-
dzie. Osoba, która wyszła próbuje zgadnąć, co się zmieniło. Oczywi-
ście, dzieci i dorośli wychodzą na zmianę.

Małym dzieciom frajdę sprawia rozmowa z dorosłym, który wciela 
się w rolę pacynki. Chętnie też odgrywają teatrzyki przy pomocy pacy-
nek albo kukiełek. Szeptane zabawy, takie jak „głuchy telefon” pozwa-
lają ćwiczyć zmysł słuchu. Innym pomysłem są zabawy polegające 
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na rozpoznawaniu przedmiotów przy pomocy różnych zmysłów. Np. 
dziecko z zawiązanymi oczami rozpoznaje różne drobne przedmioty 
dotykiem (np. ołówek, kłębek wełny, łyżeczka itd.), albo węchem (np. 
czosnek, mięta, pomarańcze) albo przy pomocy zmysłu smaku (np.
sól, czekolada, jabłko). Zabawy te, jeśli są sterowane przez dorosłych, 
pozwalają uczyć się przymiotników np. „Jakie to jest? Miękkie, puszy-
ste, ciepłe ... .” Zabawy te mogą być wykorzystane jako konkursy np. 
podczas dziecięcych przyjęć.

Kultura i tradycja
Dzieci chętniej opowiadają o różnych wydarzeniach w języku, w któ-
rym miały one miejsce. Dlatego należy dostarczać dzieciom przyje-
mych przeżyć w ramach obu kultur i języków. Udział w wydarzeniach 
kulturalnych oraz tradycyjnych świętach i różnych imprezach wzmac-
nia identyfikację z daną kulturą, sprawia przyjemność i jest dobrym 
pretekstem do rozmowy. Doskonale sprawdza się wspólne gotowanie 
potraw z obu krajów i zapraszanie zarówno jedno- jak i dwujęzycz-
nych gości.

Wyjazdy
Wyjazdy do kraju pochodzenia rodzica lub rodziców, kontakty z żyjącą 
tam rodziną i nawiązywanie nowych przyjaźni, mogą zachęcić dziecko 
do nauki drugiego języka i dać szansę posługiwania się nim. Kontakty 
te mogą być utrzmywane po powrocie z wakacji poprzez pisanie listów, 
e-maili i smsów oraz rozmowy telefoniczne. Dobrym pomysłem jest 
wspólne pisanie pamiętnika z wakacji, oczywiście w języku odwiedza-
nego kraju.

Telewizor i komputer
Aby uczynić drugi język atrakcyjniejszym można wykorzystać przycią-
gającą siłę mediów, z których dzieci mogą zazwyczaj korzystać w ogra-
niczonym wymiarze np. telewizję i komputer. Jeśli dziecko, chce oglą-
dać bajki na video albo grać na komputerze może to robić, ale tyko 
po polsku. Pisanie maili, smsów albo „czatowanie” np. ze znajomymi 
z drugiego kraju może być zachętą do ćwiczenia pisania w słabszym 
języku. Ze wszystkich tych mediów dzieci powinny korzystać pod kon-
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trolą rodziców i w ograniczonym wymiarze czasowym.

Dwujęz yczna szkoła i przedzkole
Posłanie dziecka do dobrego dwujęzycznego przedszkola albo szkoły, 
jeśli taka placówka znajduje się w naszym mieście, może być przełomo-
wym punktem w rozwoju dwujęzyczności. Wtedy już nie tylko rodzice, 
ale i szkoła albo przedszkole troszczą się o rozwój dwujęzyczności i 
dostarczają bodźców w obu językach. Przebywanie z innymi dwuję-
zycznymi sprzyja rozwojowi wielokulturowej tożsamości. Decyzja o 
wyborze szkoły nie jest jednak łatwa dla rodziców, bo wiąże się zwy-
kle z dojazdami oraz większym obciążeniem dla dziecka. Koledzy ze 
szkoły mieszkają w najróżniejszych częściach miasta. By pomóc rodzi-
com w podjęciu decyzji, w ostatniej części tej broszury przedstawiam 
krótkie opisy wybranych dwujęzycznych polsko- niemieckich placó-
wek w Berlinie.
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Was ist Zweisprachigkeit?

Zu Beginn der Begegnungen unserer Gruppe versuchten wir den 
Begriff Zweisprachigkeit zu definieren. In der Literatur sind hierzu 
zahlreiche und extrem unterschiedliche Definitionen zu finden (vgl. 
Heuchert, 1987). Manche von ihnen verstehen Zweisprachigkeit als 
das Beherrschen zweier Sprachen auf dem Niveau der Muttersprache. 
Es gibt auch Definitionen, die Zweisprachige als Personen definieren, 
welche die Zweitsprache lediglich verstehen.

Während der Arbeit unserer Gruppe nahmen wir an, dass Zwei-
sprachigkeit dann stattfindet, wenn Sprachkenntnisse in beiden Spra-
chen wichtige Lebensbereiche abdecken und ein relatives Gleich-
gewicht zueinander haben. Eine zweisprachige Person kann in den 
meisten Situationen fließend von der einen in die andere Sprache wech-
seln, auch wenn beide Sprachen nicht im gleichen Ausmaß beherrscht 
werden. 

Eine zweisprachige Person kann sich zu einem Thema in der einen 
Sprache besser ausdrücken als in der anderen, bei einem anderen 
Thema kann es genau umgekehrt sein.

Von voller Zweisprachigkeit spricht man, wenn eine Person beide Spra-
chen auf ähnlich hohem Niveau in Wort und Schrift benutzen kann. 
Es passiert jedoch nur sehr selten, dass beide Sprachen wirklich auf 
gleichem Niveau beherrscht werden. 

Zweisprachigkeit geht über das Sprechen und Verstehen zweier ver-
baler Sprachen hinaus. Personen, die zweisprachig aufgewachsen sind, 
können sich in zwei Sprachkulturen und Konventionen bewegen. Sie 
wissen, was, wie und wem es sich in welcher Kultur zu sagen gehört. 
Sie können Gestik, Mimik und Sprachmelodie auf eine Art einsetzen, 
die typisch für die jeweilige Sprache ist. Sie sind aber auch im Stande 
in beiden Sprachen zu denken und zu fühlen. Gerade Gefühle werden 
in unterschiedlichen Sprachen auf ganz verschiedene Art und Weise 
ausgedrückt (vgl. http://www.zweisprachigkeit.net).

Für die Arbeit unserer Gruppe war es wichtig zu unterscheiden, 
ob beide Sprachen gleichzeitig von Geburt an erworben wurden oder 
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die zweite Sprache erst später, zum Beispiel bei regelmäßigem Besuch 
eines Kindergartens, erworben wurde. Doppelspracherwerb findet meist 
in mehrsprachigen Familien statt, in denen jeder Elternteil eine andere 
Sprache spricht, oder wenn das Kind vor dem dritten Lebensjahr von 
Personen betreut wird, die mit ihm in der Zweitsprache sprechen. Als 
Zweitspracherwerb bezeichnet man die Situation, wenn eine Zweitspra-
che nach dem dritten Lebensjahr erlernt wurde. In beiden Situationen 
haben Kinder die Chance beide Sprachen perfekt zu beherrschen, 
der Lernprozess verläuft jedoch in beiden Fällen unterschiedlich (vgl. 
2.2).

Zweisprachigkeit ist als ein dynamischer Prozess zu verstehen. Der 
Stellenwert der Sprachen und der Grad ihrer Beherrschung kann sich 
im Laufe des Lebens je nach Umfeld, Aufenthaltsort und Vorlieben 
verändern. Besonders bei Kindern, die die Sprachen erst lernen, ist die 
Zweisprachigkeit oft instabil. Zweisprachige Kinder haben meist eine 
starke Sprache, die sie auf dem Niveau ihrer einsprachigen Altersgenos-
sen beherrschen und eine schwache Sprache, die sie zumindest verstehen. 
Während eines längeren Aufenthalts in dem Land der schwachen Spra-
che kann diese zur stärkeren Sprache werden. Daher soll man nicht 
fragen, ob Kinder zweisprachig sind, sondern eher wie zweisprachig 
sie sind.
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Sprachentwicklung bei ein- und 
mehrsprachigen Kindern

Kinder kommen mit der angeborenen Bereitschaft eine Sprache zu 
lernen zur Welt. Der Prozess des Spracherwerbs verläuft bei jedem 
Kind ähnlich, unabhängig davon was für eine Sprache es ist. Ein Kind 
kann sich auch gleichzeitig zwei oder mehrere Sprachen aneignen. Der 
Spracherwerb dauert mehrere Jahre und bedarf des Kontaktes mit der 
Sprache und einer emotionalen Bindung mit den Menschen, die die 
Sprache weitergeben. Wichtig ist, dass jeder Elternteil oder Betreuer 
mit dem Kind in der eigenen Muttersprache spricht. In der Mutter-
sprache drückt man Gefühle am besten aus. Die Übereinstimmung 
der Wörter mit der Körpersprache, die entscheidend für den Kontakt 
eines Erwachsenen mit einem Kind ist, ist dann am höchsten. Es ist 
auch wichtig, dass Erwachsene mit Kindern grammatikalisch korrekt 
und mit der richtigen Aussprache sprechen. Kinder haben eine ange-
borene Fähigkeit jede Grammatik der Welt zu beherrschen, sie kann 
sich jedoch nur optimal entwickeln, wenn sie eine korrekt gesprochene 
Sprache hören. Gute Beherrschung der grammatikalischen Regeln 
einer Sprache ist einer der Ausgangspunkte für das Erlernen weiterer 
Sprachen. Daher sollten Eltern mit ihrem Kind die Sprache sprechen, 
in der sie sich am sichersten fühlen. Wenn das nicht die Umgebungs-
sprache (z.B. Deutsch in Deutschland) ist, ist es wichtig, dem Kind 
eine Möglichkeit des Kontaktes mit der Umgebungssprache zu geben, 
etwa indem das Kind früh in einen Kindergarten geschickt wird. 

Der Mechanismus und die Bedingungen des Spracherwerbes 
bei Kindern werden in den folgenden Unterkapiteln ausführlich 
dargestellt.

2.1 Faktoren, die die Sprachentwicklung beeinflussen

Kinder kommen zur Welt, bereit, eine Sprache zu erlernen. Sie kön-
nen schon ab der 27. Schwangerschaftswoche hören und von Geburt 

2



41

an Laute von sich geben. Manche Studien berichten, dass schon Neu-
geborene die Stimme ihrer Mutter erkennen können. Damit ein Kind 
seine angeborenen Fähigkeiten entwickeln kann, braucht es den 
Kontakt mit der Sprache. Die Möglichkeit menschliche Sprache zu 
hören, ist eine der Bedingungen der Sprachentwicklung. Die Wörter, 
die an das Kind gerichtet werden, sollen emotional eingefärbt und 
mit der Situation verbunden sein, in der sie ausgesprochen werden. 
Daher haben Eltern, Familie, Geschwister und Betreuer einen ent-
scheidenden Einfluss auf die Sprachentwicklung eines Kindes. Wenn 
die Angehörigen mit dem Kind oft, dabei mit Wärme und Akzep-
tanz sprechen und ihm aufmerksam zuhören, stimulieren sie in jedem 
Fall die kindliche Entwicklung und damit auch die Entwicklung der 
Sprache. Es ist fast unmöglich, dass ein kleiner Mensch eine Spra-
che erlernt, indem er nur fernsieht. Selbstverständlich kann ein Kind, 
wenn man in seiner Umgebung mehrere Sprachen spricht, Kenntnisse 
in allen Sprachen erwerben, mit denen es Kontakt hat. Die Kennt-
nisse in der jeweiligen Sprache werden wahrscheinlich proportional zu 
der Intensität des Kontakts mit derselben sein. In der weitergehenden 
Beschreibung von Faktoren, die die Sprachentwicklung beeinflussen, 
stütze ich mich vor allem auf das Buch „Mehrsprachige Kindererziehung” 
von V. Triarchi-Herrmann.

Sprachentwicklung ist mit der kindlichen Entwicklung in ande-
ren Bereichen eng verbunden. Das Kind reift körperlich, geistig und 
kognitiv zum Spracherwerb. Wenn seine Entwicklung in irgendeinem 
Bereich gestört ist, ist es wahrscheinlich, dass sich auch die Sprache 
nicht korrekt entwickelt.

Sprachentwicklung ist eng mit der sensomotorischen Entwicklung ver-
bunden. Die Fähigkeit, die Reize der Umgebung wahrzunehmen 
und eigene Bewegungen bewusst zu steuern, ist eine der Vorausset-
zungen für den Spracherwerb. Schon Säuglinge wenden ihre Köpfe 
in Richtung der Lautquelle. Um eine Stimme auszubilden, muss man 
die Spannung vieler Muskeln im Kieferbereich spüren und kontrollie-
ren können. Beim Sprechen benutzt man etwa 180 verschiedene Mus-
keln, die ein Kind von Geburt an trainiert, indem es schreit, saugt usw. 
Das Kennenlernen der Sinne des eigenen Körpers lässt das Kind die 
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Welt besser verstehen und benennen. Dank der körpereigenen Koor-
dination und der Fähigkeit, Bewegungen zu planen, kann das Kind 
Ortszusammenhänge kennen lernen und benennen, z.B. mit Hilfe von 
Präpositionen. Durch das Wahrnehmen der Reize des eigenen Kör-
pers kann das Kind lernen, seine Sinneseindrücke (kalt, hungrig), wie 
auch eigene Gefühle (glücklich, wütend) und die anderer Menschen 
zu benennen.

Die kognitive Entwicklung und das Gedächtnis ermöglichen das Erin-
nern, Wiedererkennen, Unterscheiden, Assoziieren und Kategorisie-
ren. Das Kind lernt, Wörter mit ihrer Bedeutung zu verbinden. Weiter-
hin ordnet es die Welt auf eine immer komplexere und abstraktere Art 
und Weise. Es lernt zum Bespiel zu verstehen, dass Kühe und Pferde 
Tiere sind sowie Schränke und Tische Möbel.

Die psycho-soziale Entwicklung ermöglicht dem Kind, Bindungen 

Abb. 1: Das Faktorennetz der Sprachentwicklung (nach: Triarchi-
Herrmann, 2003, S. 59, zitiert mit Zustimmung der Verfasserin)
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zu anderen Menschen aufzunehmen, ihnen zu vertrauen und sich 
dadurch selber sicher zu fühlen. Die Bindung an die Angehörigen ist, 
wie schon erwähnt, eine der Bedingungen des Spracherwerbes, da die 
Sprache von den nahestehenden Personen erlernt wird.

Die Faktoren der Sprachentwicklung wurden im Abbildung 1 
zusammengefasst.

Entwicklungsprozesse aus allen oben beschriebenen Bereichen 
sind eng miteinander verbunden. Wenn in einem der Bereiche Pro-
bleme auftreten, können diese auch die Entwicklung in anderen 
Bereichen, unter anderem auch die der Sprache, beeinflussen. Deswe-
gen sollte man die Sprachentwicklung bei Kindern und eventuelle Stö-
rungen in dieser Entwicklung nur im Kontext der Gesamtentwicklung 
betrachten.

2.2 Der Spracherwerb

Der Spracherwerb verläuft bei allen Kindern von Anfang an fast 
immer gleich, egal ob ein Kind eine oder mehrere Sprachen erwirbt. 
Jedes neugeborene Kind ist potenziell dazu fähig jede Sprache der 
Welt zu beherrschen. Säuglinge bis zu einem Alter von etwa 10 Mona-
ten können alle Laute erkennen, die in den Sprachen der Menschheit 
vorkommen. Erst später stellen sie sich auf die Sprache ihrer Umge-
bung ein und spezialisieren sich darauf.

Der Prozess des Spracherwerbs dauert mehrere Jahre und voll-
zieht sich in aufeinander folgenden Phasen. Diese sind wahrschein-
lich für alle Kinder gleich, unabhängig davon mit welcher Sprache 
sie aufwachsen. Im Verlauf des Spracherwerbs sind große individu-
elle Unterschiede zu beobachten. Manche Kinder lernen langsamer, 
andere schneller. Sie haben einen unterschiedlichen Umfang des Wort-
schatzes, unterschiedliche Aussprachen und Fähigkeiten zur Satzbil-
dung. Die Spracherwerbsphasen bleiben jedoch immer ähnlich und 
treten in der unten genannten Reihenfolge auf, wobei das Alter, in 
dem die Phasen auftreten, bei verschiedenen Kindern unterschiedlich 
sein kann.

Die Sprachentwicklung eines Kindes beginnt mit dem Schreien, 
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das für den Betreuenden ein Signal des Missbehagens ist. Schon nach 
wenigen Wochen werden die situationsbedingten Unterschiede beim 
Schreien bemerkbar. Die Eltern können das Schreien wegen Hun-
gers von dem Schreien aus Schmerz unterscheiden. In den ersten zwei 
Lebensmonaten äußert ein Säugling eine Reihe von unterschiedlichen 
Geräuschen, die jedoch eher einen zufälligen Charakter haben.

Im zweiten oder dritten Monat erreicht ein Kind die erste Phase 
des Lallens. Es handelt sich um rhythmische Lautketten, die den Cha-
rakter von Silben haben und mehrmals wiederholt werden. Die erste 
Phase des Lallens verläuft bei allen Kindern ähnlich, und tritt auch bei 
hörbehinderten Kindern auf.

Etwa im sechsten Lebensmonat werden die sich wiederholenden 
Silben, die im Lallen zu erkennen sind, der Sprache der Umgebung 
immer ähnlicher. So lallen über sechs Monate alte Kinder schon auf 
eine für ihre Umgebung spezifische Art und Weise. Gehörlose Kinder 
hören in diesem Alter auf zu lallen. Während des achten bis neunten 
Monats beginnt das Kind die Sprache auch zu verstehen.

Um die Zeit seines ersten Geburtstags beginnt ein Kind erste Worte 
zu sprechen. Es verbindet die Worte mit einer Bedeutung und benutzt 
sie zunehmend sinnvoll. Wenn ein Kind mit zwei Sprachen aufwächst, 
benutzt es in dieser Zeit Wörter aus beiden Sprachen, die einfacher 
sind bzw. die es häufiger gehört hat. Es unterscheidet wahrscheinlich 
noch nicht, dass es sich um zwei verschiedene Sprachen handelt.

Mit anderthalb bis zwei Jahren verfügen Kinder über einen immer 
größeren Wortschatz und beginnen einfache Zwei- oder Dreiwortsätze 
zu bilden, in denen mehrere Wörter einfach aneinandergereiht werden, 
z.B. „Mama essen“, „Papa weg“. Bei zweisprachigen Kindern tauchen 
diese ersten Sätze oft in beiden Sprachen gleichzeitig auf. Im Laufe 
des zweiten Lebensjahres beginnen bilingual aufwachsende Kinder zu 
merken, dass es zwei unterschiedliche Sprachen gibt.

Mit zweieinhalb oder drei Jahren lernen Kinder bereits Mehrwort-
sätze zu bauen. Der Wortschatz nimmt massiv zu. Während dieser 
Zeit merken die Kinder, dass es in der Sprache Regeln gibt und begin-
nen die Regeln für alle Wörter zu verwenden, auch wenn sie schon 
vorher irreguläre Formen richtig benutzt haben. So sagen die Kin-
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der „gegeht“ anstatt „gegangen“ oder „getrinkt“ statt „getrunken“ usw. Drei-
jährige zweisprachige Kinder beginnen, in beiden Sprachen richtige 
Sätze zu bilden, gleichzeitig können auch Sprachmischungen auftre-
ten. Manche Kinder interessieren sich auch dafür, wie man das gleiche 
Wort in der anderen Sprache sagen kann. Mit etwa dreieinhalb Jahren 
verwenden Zweisprachige die passende Sprache im Umgang mit ande-
ren und können manchmal sogar schon übersetzen.

Alter Was kann das Kind? Aspekte der Zweisprachigkeit
1 Monat Schreien, Gurren
ab 2-3 Monate Beginn der 1. Lallphase
ab 6 Monate Beginn der 2. Lallphase Im Lallen tauchen typische 

Laute der Umgebungssprache 
auf.

1 Jahr Erste Wörter, nachplappern, 
Silbenverdopplungen, z.B. 
Papa, Mama

Beginn des Verstehens beider 
Sprachen. Die Kinder lernen die 
Wörter von beiden Sprachen, 
die sie am häufigsten hören und 
benutzen sie wie Synonyme.

1½ Jahre Einzelne Wörter, bewusst 
benutzt, z.B. Milch, alleine

2 Jahre Etwa 50 Wörter, primär Sub-
stantive, erste Sätze aus 2 
Wörtern, z.B. Mama komm, 
mehr Saft

Kinder merken, dass Wörter 
zu zwei Sprachen gehören. Sie 
benutzen eine einfache kindli-
che Grammatik, mit Zwei- und 
Dreiwortsätzen.2½ Jahre Starke Zunahme des Worts-

chatzes, Kinder erkennen, 
dass es in einer Sprache 
Regeln gibt, Generalisierung 
der Regeln. Sätze  länger 
und komplexer.

3 Jahre Die Kinder beginnen beide 
Sprachen zu trennen, sie lernen 
zwei grammatische Systeme. 
Häufige Sprachmischungen. 
Manche Kinder können über-
setzten. Große individuelle 
Unterschiede aufgrund verschie-
dener Intensität des Kontaktes 
mit beiden Sprachen, individu-
eller Fähigkeiten, Struktur der 
Sprachen usw.

4 Jahre Weitere Zunahme des Worts-
chatzes: Farben, Präposi-
tionen. Kinder können eine 
kurze Geschichte erzählen.

6 Jahre Beherrschung aller Laute der 
jeweiligen Sprache. Benut-
zung abstrakter Begriffe.

Tab. 1: Grundzüge der Sprachentwicklung und des Doppelspracherwerbs
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Mit vier Jahren können Kinder schon fast alle Laute artikulie-
ren und verfügen bereits über einen umfangreichen Wortschatz. Sie 
benutzen Präpositionen, Namen von Farben, Pronomen und einige 
abstrakte Begriffe. Vierjährige können ein Bild beschreiben oder eine 
einfache Geschichte erzählen.

Mit sechs Jahren spricht ein Kind schon alle Laute und Lautver-
bindungen aus und verfügt über einen breiten passiven und aktiven 
Wortschatz mit vielen abstrakten Begriffen und Oberbegriffen. Seine 
Sätze sind meistens korrekt. Das Kind kann komplizierte Gedanken-
gänge sprachlich ausdrücken. Mit der Zunahme des Wortschatzes in 
beiden Sprachen vermischen die Zweisprachigen immer seltener beide 
Sprachen.

Zwischen dem 6. und 13. Lebensjahr kann sich ein Kind eine Zweit-
sprache auf dem Niveau der Muttersprache aneignen. Beim Zweitspra-
cherwerb ist eine hohe Kompetenz in der ersten Sprache von Vorteil. 
So wissen Kinder schon, dass es in einer Sprache Regeln gibt, die man 
entdecken und beherrschen muss. Die Zweitsprache wird in der Kind-
heit schneller als die Erste gelernt.

Das Sprachenlernen im Erwachsenenalter nutzt andere Gehirnare-
ale als in der Kindheit. Daher begehen Erwachsene hartnäckig solche 
Sprachfehler, die einem Kind nie passieren würden.

2.3 Was ist charakteristisch für Zweisprachige?

Bilinguale Kinder leben mit zwei Sprachen, die innerhalb einer Person 
miteinander in Kontakt kommen und sich gegenseitig beeinflussen. In 
diesem Kapitel möchte ich schildern, wie das Zusammenspiel beider 
Sprachen in einem Menschen vonstatten geht.

Kinder, die mit zwei Sprachen aufwachsen, beherrschen in der 
Regel beide Sprachen nicht gleich gut. Bilinguale Kinder haben meist 
eine starke Sprache, in der sie besser kommunizieren können als in der 
schwachen Sprache, die sie mindestens verstehen können. Welche Spra-
che die starke wird, hängt von der Intensität des Kontaktes mit der 
jeweiligen Sprache ab. Beide Sprachen können sich in einem unter-
schiedlichen Tempo entwickeln. Die Einstellung des Kindes und sei-
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ner Umgebung zu den jeweiligen Sprachen spielt eine entscheidende 
Rolle. Je öfter ein Kind eine Sprache spricht, desto besser beherrscht 
es sie. Bei den polnischen, in Deutschland lebenden Familien ist es oft 
so, dass, so lange ein Kleinkind mit den Eltern zu Hause lebt, die pol-
nische Sprache stärker ist. Sobald das Kind in die Kindertagesstätte 
geht, wird die deutsche Sprache stärker. Schon nach einem längeren 
Urlaub in Polen bevorzugen die Kinder dann wieder die polnische 
Sprache. Manchmal weigern sich die Kinder oder Jugendlichen in der 
Zweitsprache zu reden und antworten ihren Eltern in der Umgebungs-
sprache. Das heißt aber nicht automatisch, dass sie die schwache Spra-
che nicht mehr verstehen.

Die Tatsache, dass ein Mensch ständig in Kontakt mit zwei Spra-
chen lebt, beeinflusst natürlich beide Sprachen, da es nicht einfach ist, 
nur eine Sprache konsequent zu benutzen. Das führt zu Besonder-
heiten, die bei einsprachigen Personen kaum vorkommen. Die Wör-
ter werden entlehnt, Sätze gelegentlich vermischt. Manchmal mischen 
sich Laute oder Wörter aus der anderen Sprache unter (vgl. Monta-
nari, 2003).

Besonders deutlich sind die Sprachmischungen bei kleinen Kindern 
zwischen dem zweiten und vierten Lebensjahr zu beobachten. Die 
Kinder kennen noch nicht alle Wörter aus beiden Sprachen, daher ent-
leihen sie sich gerne die Wörter aus der anderen Sprache. Wenn im 
Alter von drei oder vier Jahren der Wortschatz groß genug ist, mischen 
die Kinder viel weniger. Jugendliche und erwachsene Zweisprachige 
mischen die Sprachen eher aus Faulheit bzw. in Situationen, in denen 
ein Wort in der zweiten Sprache nicht vorhanden ist. Sie mischen viel 
mehr, wenn sie sich unter anderen Zweisprachigen befinden als in 
einem einsprachigen Umfeld (vgl. Triarchi-Herrmann, 2003).

Wenn eine zweisprachige Person eine Sprache spricht, sind oft 
Einflüsse der zweiten Sprache zu hören. Es handelt sich um Über-
tragungen von Regeln, grammatikalischen und lexikalen Strukturen 
wie auch anderen Elementen von einer Sprache in die andere. Es 
handelt sich hier um so genannte Interferenzen. Durch die Überlage-
rung von Elementen aus beiden Sprachen werden sprachliche Struk-
turen erzeugt, die zu Fehlern führen. Interferenzen können sowohl in 
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der Aussprache der Laute (u.a. im Akzent), in der Lexik (untypische 
Zusammenstellung der Wörter), wie auch im Satzbau auftreten. Es ist 
meist so, dass die starke Sprache die schwache beeinflusst (vgl. Triar-
chi-Herrmann, 2003).

„Code-switching“ (Kodewechsel oder Umschalten) muss vom „Sprach-
mischen“ unterschieden werden. Beim „code-switching“ handelt es sich um 
einen schnellen und bewussten Wechsel von der einen in die andere 
Sprache. Das Umschalten kann sich auf ein einzelnes Wort, eine 
Phrase, wie auf einen oder mehrere Sätze beziehen. Die Sequenz in 
der Zweitsprache ist deutlich abgegrenzt und leicht zu erkennen. „Code-
switching“ tritt nach dem achten Lebensjahr auf, weist auf hohe Kom-
petenzen in beiden Sprachen hin und wird als eine Kommunikations-
strategie bezeichnet (vgl. Triarchi-Herrmann, 2003).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Zweisprachigkeit einer-
seits eine Bereicherung ist, andererseits häufig zu Fehlern in der einen 
oder anderen Sprache führt. Je nach Situation können Zweisprachige 
von der einen in die andere Sprache umschalten und mit beiden Spra-
chen spielen. Sie beobachten auch selbst, wie sich die Sprachen gegen-
seitig beeinflussen, bemerken Ähnlichkeiten und Unterschiede zwi-
schen den Sprachen und erwerben somit ein hohes Sprachbewusstsein. 
Gleichzeitig ist es so, dass einsprachige Gesellschaften und vor allem 
deren Schulen, in der Zweisprachigkeit und im Mischen der Sprache 
eine Fehlerquelle sehen. Daher es ist besonders wichtig, den Kindern 
eine Chance zu geben, die Sprachen trennen zu lernen. Dies erreicht 
man, indem man den Kindern viele Möglichkeiten zu einsprachigen 
Gesprächen bietet. So übt das Kind, sich bei Gesprächen auf eine 
Sprache zu begrenzen, um später Schulprobleme zu vermeiden.

2.4 Wann sollten Eltern beunruhigt sein - Probleme in der 
Sprachentwicklung

In den beiden vorigen Unterkapiteln habe ich den Verlauf der Spra-
chentwicklung skizziert und die bei bilingualen Kindern auftretenden 
Besonderheiten beschrieben. Ich habe auch individuelle Unterschiede 
beim Spracherwerb erwähnt. Bilinguale wie monolinguale Kinder ent-
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wickeln die Sprache in unterschiedlichem Tempo und weisen manch-
mal Störungen auf. Zweisprachigkeit an sich ist kein Grund für Spra-
chentwicklungsstörungen, sie kann aber einer der vielen Faktoren sein, 
die zu einer Störung beitragen oder sie verstärken.

Während der Treffen unserer Gruppe habe ich zusammen mit den 
Eltern eine Liste potenzieller Probleme bei der Sprachentwicklung, 
unter besonderer Berücksichtigung zweisprachiger Kinder, zusammen-
gestellt. Die genannten Probleme werden mit kurzen Erläuterungen 
im Folgenden vorgestellt. Bei den Antworten auf die Fragen beziehe 
ich mich auf die Bücher „Mit zwei Sprachen groß werden” von E. Monta-
nari und „Mehrsprachige Kindererziehung” von V. Triarchi-Herrmann.

Kann man Sprachprobleme oder Probleme mit dem Gehörsinn schon bei Säuglin-
gen erkennen?
Eltern sollten ihre Kinder schon vom ersten Tag an aufmerksam beo-
bachten. Die Betreuer von Säuglingen sollten darauf achten, ob ein Kind 
auf Laute reagiert (z.B. seinen Kopf in Richtung des Lautes wendet). 
Etwa im sechsten Monat tritt die zweite Phase des Lallens ein, späte-
stens im 18. Monat folgen erste Worte. Wenn ein Kind keine Laute her-
vorbringt und/oder auf keine Laute reagiert, sollte man sich an Fach-
leute wenden. Wichtig ist auch, dass Kinder, noch bevor sie sprechen, 
mit Gesten und Mimik kommunizieren (z.B. indem sie ihre Hand aus-
strecken und ihnen bekannte Menschen anlächeln) und Sprache eher 
verstehen als benutzen. Bei einer merkwürdigen Stimme des Kindes 
oder im Falle fehlender Fortschritte über einen längeren Zeitraum 
hinweg (ein halbes Jahr) sollten die Eltern beunruhigt sein.

Beginnen zweisprachige Kinder später zu sprechen?
Die Meinungen der Fachleute sind hier geteilt. Manche Autoren 
behaupten, dass die Sprachentwicklung der Zweisprachigen nicht ver-
zögert ist, andere schreiben über eine Verspätung von bis zu einem hal-
ben Jahr. In jedem Fall sollte das Kind bis zum 18. Monat erste Wör-
ter sprechen, was auch die Norm für einsprachige Kinder ist. In der 
späteren Entwicklung kann sich die eine Sprache schneller entwickeln, 
die andere langsamer. Eine kleine Verzögerung in der Sprachentwick-
lung ist somit kein Grund auf zweisprachige Erziehung zu verzichten.



50

Wie sollte man reagieren, wenn ein Kind grammatikalische Fehler macht?
Grammatikalische Fehler, die zwischen dem zweiten und vierten 
Lebensjahr auftreten, können u.a. eine Folge der Übergeneralisierung 
der neu entdeckten grammatikalischen Regeln sein. Manche Feh-
ler kann man durch den Einfluss der Zweitsprache erklären. Solche 
Fehler sind ganz normal und passieren allen Kindern. Man sollte das 
Kind nicht auf seine Fehler aufmerksam machen, sondern ihm eine 
Möglichkeit geben, die richtige Form zu hören. Dies kann man mit 
dem Antworten eines vollen Satzes erreichen z.B. Kind: „Wo sind die 
Mause?“ Mutter: „Die Mäuse haben sich versteckt.“ Wenn ein Kind bis 
zum dritten oder vierten Lebensjahr gar keine Sätze baut, sollte man 
sich an Fachleute wenden.

Was sollte man machen, wenn ein Kind stammelt oder andere Probleme mit der 
Aussprache hat?
Ein Kind stammelt, wenn es bestimmte Laute nicht deutlich ausspre-
chen kann. Man sollte das Kind nicht korrigieren und auf keinen Fall 
unter Druck setzen. Das Kind sollte die Möglichkeit haben, die kor-
rekte Aussprache zu hören und die Bewegungen des Mundes eines 
Erwachsenen während des Sprechens zu beobachten. In der Regel 
sollten die Kinder die Aussprache der meisten Laute bis zum vierten 
Lebensjahr beherrschen. Wenn dies nicht der Fall ist, sollte man einen 
Logopäden aufsuchen. Im fünften Lebensjahr können in der Ausspra-
che mancher schwieriger Laute wie „s” oder „r” noch Fehler auftre-
ten. Sprachfehler erschweren es, das Schreiben zu lernen, daher sollten 
Kinder bei der Einschulung alle Laute korrekt aussprechen können.

Was sollte man machen, wenn ein Kind stottert?
Zwischen dem zweiten und vierten Lebensjahr tritt oft, insbesondere 
bei Jungen, das so genannte „physiologische Stottern” auf, das nor-
malerweise von selber verschwindet. Man sollte dem Kind das Stot-
tern auf keinen Fall bewusst machen. Dies könnte verursachen, dass 
das Kind Angst vor dem Sprechen bekommt und dadurch noch mehr 
stottert. Die Erwachsenen sollten dem Kind aufmerksam zuhören, es 
aussprechen lassen, auf keinen Fall unter Druck setzen und die Sätze 
für das Kind nicht fertig formulieren. Es ist auch wichtig, entspannte 
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Sprechsituationen zu schaffen. Wenn das Stottern länger als ein halbes 
Jahr andauert, sollte man Fachleute aufsuchen.

Was sollte man machen, wenn ein Kind auf Deutsch antwortet, obwohl die Eltern 
immer Polnisch mit ihm reden?
Viele Eltern befürchten, dass ihr auf Polnisch erzogenes Kind sich 
dann weigert, diese Sprache zu sprechen. Tatsächlich bevorzugen viele 
Kinder und Jugendliche die Umgebungssprache und antworten auch 
den Eltern in dieser Sprache. Dies passiert, weil die Kinder ganz genau 
wissen, welche Sprache die Norm in ihrer Umgebung ist und sie möch-
ten sich von Gleichaltrigen nicht unterscheiden. Für ihre Eltern ist das 
manchmal sehr schmerzhaft. Die Weigerung in der Familiensprache 
zu sprechen, bedeutet noch lange nicht, dass das Kind die Sprache 
nicht mehr versteht. Eltern sollten also in dieser Situation gar nicht 
darauf verzichten, die Familiensprache zu benutzen, auch wenn sie 
Antworten auf Deutsch bekommen. Häufige Reisen nach Polen, Kon-
takte zur polnischen Familie und zu Freunden können eine gute Gele-
genheit bieten, Polnisch in natürlichen Situationen zu benutzen.
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Einfluss der Zweisprachigkeit 
auf Entwicklung

Noch in der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts wurde Zwei-
sprachigkeit im Kindesalter als ein Hindernis für die Entwicklung des 
Kindes angesehen. Viele damalige Wissenschaftler glaubten, dass die 
Zweisprachigkeit Kinder überfordere, Entwicklungsverzögerungen 
verursache und zu emotionalen Problemen führe. Zweisprachig Auf-
gewachsene sollten demnach keine der beiden Sprachen richtig beherr-
schen und ein vermindertes Lernvermögen haben.

Ergebnisse aktueller Studien widersprechen diesen Überzeu-
gungen: Mehrsprachige Kinder entwickeln sich demnach ähnlich wie 
einsprachige. Zwar existieren in der intellektuellen und emotionalen 
Entwicklung Gleichaltriger große Unterschiede, diese sind aber unab-
hängig davon, mit wie vielen Sprachen sie aufwachsen. Mehrsprachige 
können genauso wie andere hochbegabt und intelligent sein oder eine 
geistige Behinderung haben. Sie können sich normal verhalten, aber 
auch hyperaktiv oder aggressiv sein (vgl. Triarchi-Herrmann, 2003).

Die Tatsache, dass Kinder mehrsprachig erzogen sind, ist an sich 
kein Grund für eventuelle Entwicklungsstörungen. Ob Probleme auf-
treten oder nicht, hängt von einer Reihe unterschiedlicher Faktoren 
und deren Interaktion miteinander ab. Entscheidend sind die Rah-
menbedingungen, mit denen ein Kind aufwächst und seine individu-
ellen Fähigkeiten und Merkmale. Bekommt ein Kind viel Zuwendung, 
Akzeptanz, intensive Sprachförderung in beiden Sprachen und spürt 
eine positive Einstellung der Umgebung zu seiner Zweisprachigkeit, 
kann sich die mehrsprachige Erziehung auf die gesamte Entwicklung 
positiv auswirken. Wird das Kind dagegen erzieherisch vernachlässigt, 
bekommt wenig Zuwendung und die Eltern fühlen sich in ihren elter-
lichen Rollen unsicher oder fremd im Land, in dem sie leben, kann 
es passieren, dass die zweisprachige Erziehung scheitert. Beherrscht 
das Kind keine der beiden Sprachen auf dem Niveau einsprachiger 
Gleichaltriger, ist es in seiner weiteren Entwicklung benachteiligt. Die 
Rahmenbedingungen, in denen das Kind aufwächst, beeinflussen den 

3
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Erfolg der zweisprachigen Erziehung. Die Lebenssituation entschei-
det, ob die Zweisprachigkeit eine Überforderung oder eine Chance für 
die Entwicklung des Kindes darstellt.

In den folgenden Unterkapiteln werden zwei Bereiche der Entwick-
lung ausführlicher vorgestellt, für die die Zweisprachigkeit eine Rolle 
spielen kann. Im ersten Unterkapitel befasse ich mich mit den Zusam-
menhängen zwischen Zweisprachigkeit und kognitiver Entwicklung, 
im zweiten mit dem Thema der Identität bilingualer Personen.

3.1 Zweisprachigkeit und kognitive Entwicklung

Bei der Beschreibung der Zusammenhänge zwischen kognitiver Ent-
wicklung und Zweisprachigkeit möchte ich mich auf die Hypothese 
des kanadischen Forschers Cummins beziehen, die von zahlreichen 
Autoren zitiert wird (vgl. u.a. Triarchi-Herrmann, 2003; Nodari, de 
Rosa, 2003). Welchen Einfluss die Zweisprachigkeit auf die kindliche 
kognitive Entwicklung hat, hängt nach Cummins davon ab, wie gut ein 
Kind die beiden Sprachen beherrscht. Die Beherrschung mindestens 
einer der beiden Sprachen auf dem Niveau einsprachiger Gleichaltriger 
ist eine Voraussetzung für eine normale intellektuelle Entwicklung.

Cummins entwickelte seine Hypothese auf Basis von Untersu-
chungen über die sprachliche Kompetenz und die kognitiven Fähig-
keiten von Schülern und Schülerinnen. Nach der Hypothese von Cum-
mins lassen sich drei Schwellen, die den Niveaus der Sprachfertigkeiten 
entsprechen, welche einen Einfluss auf die kognitive Entwicklung 
haben, unterscheiden. Die drei Schwellen kann man sich als ein dreistö-
ckiges Haus vorstellen (vgl. Baker, 1993, Triarchi-Herrmann, 2003).

Überschreitet ein Kind die erste Schwelle nicht und beherrscht 
keine der beiden Sprachen auf einem altersgemäßen Niveau, ist auch 
die kognitive Entwicklung gehemmt. Kognitive Entwicklung in der 
Schulzeit setzt nämlich die Beherrschung abstrakter Begriffe und 
immer komplexerer grammatikalischer Strukturen voraus, die benö-
tigt werden, um immer kompliziertere Gedankengänge auszudrücken. 
Wenn keine der Sprachen diese Voraussetzung erfüllt, spricht man von 
doppelter Halbsprachigkeit. Es ist zu betonen, dass die mangelnde Sprach-
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kompetenz nicht eine Folge der Zweisprachigkeit selbst ist, sondern 
vielmehr von sozialen Umständen in Familie und Schule bedingt wird 
(vgl. Nodari, de Rosa, 2003).

Wie in Kapitel 2.3 erwähnt, haben die meisten Zweisprachigen eine 
starke und eine schwache Sprache. Beherrscht ein zweisprachig auf-
gewachsenes Kind eine der beiden Sprachen auf muttersprachlichem 
Niveau bezeichnet man das als dominante Zweisprachigkeit. Sie ist typisch 
für Migrantenkinder. Durch die schulische Ausbildung wird die Umge-
bungssprache zur starken Sprache, in der sich abstrakte Begriffe sowie 
Lese- und Schreibkenntnisse entwickeln. In der schwachen Familien-
sprache können die Kinder oft nur in Alltagssituationen kommuni-
zieren. Nach Cummins Theorie erreichen Kinder, die eine starke und 
eine schwache Sprache haben, die zweite Schwelle der Sprachfertigkeit, 
bei der die Auswirkungen der Zweisprachigkeit auf die kognitive Ent-
wicklung schwer einschätzbar ist.

Abb. 2: Die Sprachkompetenz eines Kindes als ein dreistöckiges Haus nach 
der Schwellenhypothese von Cummins (Baker 1993, S.136; nach: Triarchi-
Herrmann, 2003, S. 99, zitiert mit Zustimmung der Verfasserin).

Höchstes Stockwerk: Die ausgeglichene Zweisprachigkeit 
Auf diesem Level besitzt das Kind seinem Alter 

entsprechende Kenntnisse in beiden Sprachen, was positive 
Auswirkungen auf die kognitive Entwicklung hat.

Zweites Schwellenniveau
Mittleres Stockwerk: Die einseitige Zweisprachigkeit 

Auf diesem Level besitzt das Kind seinem Alter entsprechende 
Kenntnisse in einer der beiden Sprachen. Dies kann sich entwe-

der positiv oder negativ auf die kognitive Entwicklung auswirken.
Erstes Schwellenniveau

Niedrigstes Stockwerk: Die begrenzte Zweisprachigkeit 
Hier besitzen die Kinder keine ausreichenden 

Kenntnisse in beiden Sprachen, was sich sehr negativ 
auf die kognitive Entwicklung auswirkt.
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Die oberste Schwelle erreichen Personen, die in allen Situationen 
beide Sprachen in Wort und Schrift perfekt beherrschen. In diesem 
Fall spricht man von additiver Zweisprachigkeit. Diese Art von Zweispra-
chigkeit kommt meistens durch eine zweisprachige Bildung zustande. 
Menschen, die diese Schwelle erreicht haben, können höhere geistige 
Leistungen erbringen.

Hier stellt sich nun die Frage, ob sich Zweisprachigkeit tatsäch-
lich positiv auf die Intelligenz auswirkt. Vielleicht sind Menschen, die 
zwei Sprachen auf einem sehr hohen Niveau beherrschen, einfach 
begabter als andere? Ich denke, dass in jeder Aussage nur ein Teil der 
Wahrheit steckt.

Tatsache ist, dass Kinder, die in einer anregenden und stimulie-
renden Umgebung aufwachsen bzw. ihre schulische Ausbildung in der 
Nicht-Familiensprache oder zweisprachig absolvieren, das Wesen der 
beiden Sprachen gegeneinander abwägen, sie vergleichen und bewusster 
benutzen. Sie entdecken schon sehr früh, dass es mehrere Sprachen gibt 
und interessieren sich mehr für diese. Manche sagen, dass Zweispra-
chige eine komplexere Intelligenzstruktur entwickeln und mental fle-
xibler, kreativer und origineller sind. Im Umgang mit anderen sind sie 
anpassungsfähiger, toleranter und offener. (Kielhöfer/Jonekeit, 1990)

3.2 Zweisprachigkeit und Identität

Die Eltern von zweisprachigen Kindern befürchten oft, dass ihre 
Sprösslinge nicht wissen, wer sie sind und zu welcher Nation sie gehö-
ren, oder dass sie eine „gespaltene Identität“ entwickeln. Ich möchte in 
diesem Unterkapitel aufzeigen, dass Identität viel mehr als nur natio-
nale Zugehörigkeit bedeutet. Sowohl die Zweisprachigkeit als auch die 
Zugehörigkeit zu zwei Kulturen führen nicht zwangsweise zu Proble-
men, sondern können eine Bereicherung sein.

In der Psychologie versteht man unter Identität das Empfinden der 
eigenen Kontinuität, Kohäsion und der Abgrenzung von der Außer-
welt. Das heißt, dass eine Person, die in ihrem Leben unterschied-
liche Rollen verkörpert (z.B. die Rolle einer Frau, Mutter, Geschäfts-
führerin einer Firma und Bürgerin eines Landes gleichzeitig), weiß, 
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dass sie in jeder Rolle ein und dieselbe Person mit eigenen Gefühlen 
und Bedürfnissen ist. Die Identität eines Individuums wird durch den 
Einfluss der Menschen geprägt, mit denen er/sie als Kind aufwächst: 
der Familie, den Gleichaltrigen, den Lehrern. Der wichtigste Bestand-
teil der Identität ist der Glaube an sich selbst, an eigene Stärken und 
das Selbstvertrauen. Ein Kind verinnerlicht die Gefühle, die ihm von 
wichtigen Personen entgegengebracht werden. Wenn ein Kind geliebt 
und akzeptiert wird, lernt es sich selbst zu lieben und zu akzeptie-
ren. Die Identität ist die Kenntnis seiner selbst und des eigenen Wer-
tes. Ein Mensch sammelt sein Leben lang durch neue Kontakte und 
Erfahrungen und durch die Annahme neuer Rollen Wissen über das 
eigene Selbst. Die Identität entscheidet, ob sich eine Person in unter-
schiedlichen Situationen und im Kontakt mit verschiedenen Menschen 
als ein und dieselbe Person empfindet. Es gibt viele verschiedene Iden-
titäten, die mit den im Leben verkörperten Rollen in Verbindung ste-
hen: die sexuelle Identität, die familiäre Identität, die soziale Identität 
und die nationale Identität. Man kann annehmen, dass Identitäten, die 
mit dem Geschlecht oder mit der Familie verbunden sind, in einem 
Menschen viel tiefer verwurzelt sind als die nationale Identität.

Als wir uns während der Elternbegegnungen über die Identität von 
Zweisprachigen unterhielten, hatte eine der Teilnehmerinnen folgende 
Reflexion: 

„Wenn es Eltern, die aus unterschiedlichen Ländern kommen, 
gelingt, ihre verschiedenen Kulturen durch gegenseitigen Respekt 
und Bewunderung in der Familie einträchtig zu verbinden, 
verinnerlicht ihr Kind diese Einstellung und lernt beide Kulturen 
in sich selbst zu vereinigen.“ 
Zofia Bartz, 2006

Es gibt Theorien (z.B. die Sapir-Whorf-Hypothese) laut denen das 
Weltbild eines Menschen auf der Sprache fußt. Die Sprache lässt das 
Kind eigene Erfahrungen einordnen, stimuliert die Vorstellungskraft 
und ist ein Instrument zum Ausdruck von Gefühlen. Daher beein-
flusst die Sprache, in der ein Kind aufwächst, die Formung seiner Iden-
tität. Jeder Mensch fühlt sich in seiner Sprache zu Hause. Und wenn er/
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sie in mehreren Sprachen aufwächst? Zweisprachige sind in zwei Spra-
chen zu Hause. Für sie ist es oft ein großes Problem folgende Fragen 
zu beantworten: Bist du Pole? Oder bist du Deutscher? Sie fühlen, dass sie 
zwei Kulturen und zwei Sprachen zugehörig sind. Die Zweisprachigen 
kann man auch als „Brücken-Menschen” oder „Sowohl-als-auch-Menschen” 
bezeichnen (vgl. Schoen, 1996). Ich meine, dass in der heutigen Welt 
immer mehr Menschen zu mehr als einer Kultur gehören und mehrere 
Muttersprachen haben. Das Bedürfnis jeden Menschen einer Sprache 
und einem Land zuzuordnen kommt aus dem 19. Jahrhundert, als in 
Europa die Nationalstaaten entstanden sind, die sich über ihre Spra-
chen definierten (vgl. Nodari, de Rosa, 2003).

Für die Entwicklung der Identität von Kindern, die in zwei oder 
mehreren Sprachen und Kulturen aufwachsen, ist es wichtig, beide 
Kulturen und ihre Geschichte kennen zu lernen. Hier können zwei-
sprachige Schulen oder Nachmittagsunterricht in der zweiten Sprache 
eine wichtige Rolle spielen. Obwohl die Teilnahme an einem solchen 
Unterricht eine zusätzliche Belastung für das Kind bedeutet, lohnt 
sie sich in jedem Fall. Das Kind lernt andere Zweisprachige kennen 
und fühlt sich als Zweisprachige/r nicht „anders“. Außerdem hat es 
die Gelegenheit mehr über seine eigenen Wurzeln zu erfahren (vgl. 
Nikitrowicz, 2005, Montanari, 2003).

Sowohl ein- als auch zweisprachige Teenager erleben in ihrer Ent-
wicklung eine Identitätskrise (siehe u.a. Erikson). Fragen wie Wer bin 
ich? Woher komme ich? Wohin will ich? Was ist der Sinn meines Lebens? usw. 
beschäftigen sie dann. Ich denke, dass viele junge Menschen, die im 
Einflussbereich zweier Kulturen leben, besonders intensiv nach ihrer 
Abstammung und nationalen Zugehörigkeit fragen. Wenn ein junger 
Mensch ein fundiertes Wissen über die Abstammung seiner Familie 
vermittelt bekommen hat, hat er auch große Chancen reife, originelle 
und ganz eigenständige Antworten auf diese Fragen zu finden. Er 
kann dann diese Krise entwicklungsfördernd meistern. Wenn ein Teil 
der Familiengeschichte ein Geheimnis darstellt, ist die Lösung dieser 
Krise bestimmt viel schwieriger. 

Zweisprachige Erwachsene sagen oft über sich selbst, dass die 
Zweisprachigkeit für sie keine Spaltung, sondern Mobilität bedeu-
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tet und eine Quelle der potentiellen Möglichkeiten ist. Sie entwickeln 
keine doppelte nationale Identität, sondern vereinigen zwei Kulturen 
in sich. Die Tatsache, dass sie mit Regeln von zwei verschiedenen 
Welten vertraut sind und sich in diesen bewegen können, ermögli-
cht ihnen einen Abstand zu jeder Kultur und eine größere Autono-
mie. Zwei Sprachen kann man mit zwei Linsen vergleichen, durch die 
die Zweisprachigen ihre Welt wahrnehmen oder mit dem Auftreten 
in verschiedenen Outfits. Das Aufsetzen einer anderen Brille oder das 
Anziehen einer anderen Kleidung ändert ein wenig die Weltwahrneh-
mung oder das Verhalten, aber der Mensch bleibt derselbe. Obwohl es 
nicht immer einfach ist, ein „Brücken-Mensch“ zu sein, ist es gleich-
zeitig auch eine Bereicherung und erlaubt, Entscheidungen bewusster 
zu treffen (vgl. Schoen, 1996).
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Wie kann man Zweisprachigkeit 
fördern?

Die korrekte kindliche Sprachentwicklung setzt einen nahen Kontakt 
mit den Angehörigen voraus, die mit dem Kind sprechen, spielen und 
ihm vorlesen. Später spielen Kindergarten, Schule sowie Nachmittags-
unterricht eine wichtige Rolle. All diese Situationen fördern das konti-
nuierliche Fortschreiten des Spracherwerbs.

Eine gezielte und bewusste zweisprachige Erziehung setzt zusätz-
liche Anstrengungen der Eltern voraus. Sie sollen dem Kind Gele-
genheiten zum regelmäßigen und intensiven Kontakt mit beiden Spra-
chen geben. Die Eltern müssen dem Kind die Möglichkeit geben, 
beide Sprachen unabhängig voneinander zu lernen und attraktive Situ-
ationen schaffen, die das Kind ermuntern, beide Sprachen zu benut-
zen. Letztendlich hängt die Entscheidung zugunsten zweisprachiger 
Bildung oder dem Erlernen des Lesens und Schreibens in der Zweit-
sprache von den Eltern ab. Optimale zweisprachige Erziehung ver-
langt von den Eltern Ideenreichtum, Engagement und Mühe, die sich 
bestimmt lohnen wird.

Im ersten Unterkapitel stelle ich eine Übersicht der Rahmenbedin-
gungen vor, die die Entwicklung der Zweisprachigkeit beeinflussen. 
Ich beschreibe die Faktoren, welche die zweisprachige Entwicklung 
fördern oder behindern.

Im zweiten Unterkapitel stelle ich eine Reihe von praktischen Ideen 
vor, wie man die kindliche Sprachentwicklung fördern kann. Ich 
würde mich sehr freuen, wenn Familien diese Ideen für eine schöne 
und nützliche Zeitgestaltung mit ihren Kindern nutzen.

4.1 Rahmenbedingungen der zweisprachigen Erziehung 

Während der Begegnungen unserer Gruppe haben wir bemerkt, dass es 
keine zwei Familien gibt, in denen die Kinder identische Bedingungen 
für ein zweisprachiges Aufwachsen haben. Im Folgenden beschreibe 
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ich die Rahmenbedingungen, die den Verlauf der mehrsprachigen 
Erziehung beeinflussen. Dabei beziehe ich mich auf Ergebnisse der 
Forschung von S. Mahlstedt (Mahlstedt, 1996) und auf die Internet-
seite von Dr. A. Leist-Villis (http://www.zweisprachigkeit.net).

Die Vielfältigkeit mehrsprachiger Familien ist mit deren Struk-
tur verbunden. Einer der beeinflussenden Faktoren ist die Abstam-
mung der Eltern: kommen beide Elternteile ursprünglich aus Polen und 
leben nun gemeinsam in Deutschland ist die Situation eine andere, als 
wenn ein deutsch-polnisches Paar in einem der beiden Länder lebt. 
Noch einmal anders ist die Situation, wenn die Familie zu Hause zwei 
verschiedene Sprachen spricht und die Umgebung noch eine dritte. 
Die Situation in einer Familie mit einem Kind ist anders, als in einer 
mit mehreren Kindern, weil Geschwister untereinander meist in der 
Umgebungssprache kommunizieren. Das älteste Kind in der Familie 
beherrscht oft die Zweitsprache besser als die jüngeren Geschwister.

Wichtig ist die Frage, ob die Eltern sich für die zweisprachige Erzie-
hung bewusst entschieden haben und welche Methode sie gewählt 
haben. Ist die Sprache, die vor allem zu Hause gesprochen wird, eine 
andere als die Landesprache, lernt das Kind relativ schnell die Famili-
ensprache von der Umgebungssprache zu unterscheiden und dadurch 
auch die beiden Sprachen zu trennen. In diesem Fall sollten sich die 
Eltern bemühen, dass ihr Kind möglichst früh Kontakt zu der Spra-
che hat, in der es eingeschult wird.

In Familien, wo beide Elternteile verschiedene Muttersprachen 
sprechen, kann man die Methode eine Person - eine Sprache verwenden. 
Diese Methode beruht darauf, dass jeder Elternteil sich mit dem Kind 
in der eigenen Muttersprache unterhält und versucht dies konsequent 
durchzuhalten. Diese Methode erlaubt dem Kind vom ersten Tag an, 
die Sprachen auseinander zu halten, dadurch dass es jede Sprache mit 
einer anderen Person assoziiert. Die Eltern können sich untereinander 
in einer der beiden Sprachen oder in beiden Sprachen abwechselnd ver-
ständigen. Sie sollten jedoch Sprachmischungen im Zuge einer Äuße-
rung vermeiden. Viele Spezialisten halten die Methode eine Person - eine 
Sprache für die wirksamste Methode der zweisprachigen Erziehung in 
mehrsprachigen Familien. Besonders wichtig ist es, diese Methode bis 

http://www.zweisprachigkeit.net
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zum vierten Lebensjahr konsequent zu verwenden. So lange braucht 
das Kind bis es lernt, die Sprachen zu trennen.

Der Erfolg der zweisprachigen Erziehung hängt von der Einstellung 
der Eltern zu ihren Ursprungskulturen und der Kultur, in der sie leben, ab. Es 
ist vorteilhaft, wenn die Eltern offen gegenüber beiden Kulturen sind 
und diese in der Familie als gleichberechtigt behandelt werden. Wenn 
beide Elternteile die Sprachen kennen oder lernen, die der Rest der 
Familie oder die Umgebung spricht, merkt das Kind, dass beide Spra-
chen gleich wichtig sind. Die Eltern sind die Vorbilder der zweispra-
chigen Menschen. Je besser die Eltern beide Sprachen beherrschen, 
desto leichter wird die zweisprachige Erziehung. Man kann dann flie-
ßend die Sprachen wechseln, alle verstehen sich untereinander und 
keine Seite fühlt sich für das Dolmetschen zuständig.

Eine weitere Rahmenbedingung für das Gelingen zweisprachiger 
Erziehung ist Kontakte zu anderen Personen, die die Zweitsprache kennen, auf-
zunehmen. Ich meine damit z.B. die Kontakte der in Deutschland 
lebenden Kinder mit der polnischsprachigen Familie und Freunden 
im In- und Ausland. Je enger und häufiger solche Kontakte sind, desto 
größer ist die Chance, die Zweitsprache gut zu beherrschen. Lange 
und regelmäßige Aufenthalte im Land der Zweitsprache haben einen 
sehr positiven Einfluss auf die Entwicklung dieser Sprache.

Eine wichtige Rolle spielen auch Kontakte zu anderen zweisprachigen 
Menschen. Dank ihnen entdeckt das Kind, dass seine Zweisprachigkeit 
keine Ausnahme ist. Es gibt Länder wie z.B. die Schweiz oder Luxem-
burg, in denen die meisten Menschen mehrsprachig sind. In Deutsch-
land kann man dem Kind Kontakte zu gleichaltrigen Zweisprachigen 
ermöglichen, indem man es in einen Sprachkurs schickt oder eine 
mehrsprachige Spielgruppe organisiert.

Sehr hilfreich bei der zweisprachigen Erziehung kann der Besuch 
eines zweisprachigen Kindergartens oder einer zweisprachigen Schule 
sein, vorausgesetzt sie befinden sich in einer akzeptablen Entfernung. 
Das Besuchen einer zweisprachigen Einrichtung garantiert nicht nur die 
Beherrschung zweier Sprachen und Kulturen, sondern hilft auch eine 
positive Einstellung zur Zweisprachigkeit als solche zu entwickeln.

Eine positive emotionale Einstellung des Kindes und seiner Umgebung 
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der Zweisprachigkeit, wie auch den beiden Sprachen gegenüber, trägt 
wesentlich zum Erfolg der zweisprachigen Erziehung bei. Die Einstel-
lung zur Zweisprachigkeit hängt unter anderem vom Prestige der Sprache 
ab, d.h. wie die Umgebung den Wert der Sprache und ihren Nutzen für 
die Zukunft einschätzt. Wenn Englisch oder Französisch die Zweit-
sprache ist, wird die Zweisprachigkeit durch die Umgebung meist viel 
positiver aufgenommen, als wenn es sich um Russisch oder Türkisch 
handelt.

Die Struktur der beiden Sprachen und ihr Ähnlichkeitsgrad spielen auch 
eine wichtige Rolle für die Entwicklung der Zweisprachigkeit. Es gibt 
Sprachen, die objektiv betrachtet schwerer und solche, die leichter zu 
beherrschen sind (das Erlernen von Arabisch z.B. dauert bei Kindern 
im Durchschnitt 7 Jahre, was an der Struktur der Sprache liegt). Wenn 
beide Sprachen sehr ähnlich sind, ist es für das Kind leichter sie zu 
beherrschen, aber auch schwerer sie auseinander zuhalten.

Zusammenfassend kann man sagen, dass es eine Reihe von Umstän-
den gibt, auf die man bei der zweisprachigen Erziehung eines Kindes 
Rücksicht nehmen sollte. Viele von ihnen sind allerdings nicht direkt 
beeinflussbar.

4.2 Ideen und Ratschläge für Eltern

In diesem Unterkapitel stelle ich verschiedene Möglichkeiten vor, mit 
denen man ein Kind sprachlich stimulieren kann. Ich stütze ich mich 
dabei auf das Buch von E. Montanari (2003) „Mit zwei Sprachen groß wer-
den” und auf die Gespräche mit Eltern und Gästen während der Begeg-
nungen unserer Gruppe. Vor allem ist es wichtig, dass ein Kind beide 
Sprachen so oft wie möglich hört und sie mit angenehmen Situationen 
assoziiert. Dies kann man unter anderem durch Gespräche, Vorlesen, 
gemeinsame Spiele, Musik und Kultur, die Teilnahme an verschie-
denen Festen und Veranstaltungen, Filme, Computerspiele, Surfen im 
Internet und Reisen erreichen.
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Gespräche mit dem Kind
Eine Sprache kann man nur dann beherrschen, wenn man ständig mit 
ihr in Kontakt kommt. Daher ist es wichtig, dass Eltern in jeder Situ-
ation mit ihren Kindern sprechen - auch in Alltagssituationen. Es ist 
gut, wenn ein Kind fühlt, dass es Erwachsenen Spaß macht, sich mit 
ihm zu unterhalten. Ein Kind spricht gern, wenn es merkt, dass man 
ihm mit ehrlicher Aufmerksamkeit zuhört. Wichtig ist, sich dem Kind 
zuzuwenden, wenn es etwas sagen will, ihm bis zum Ende zuzuhören 
und es zu ermutigen, mehr zu erzählen. Im Alltag, z.B. bei der Essens-
vorbereitung, soll man Situationen schaffen, in denen ein Kind sagen 
kann, was es möchte, statt ihm alles in den Mund zu legen, bevor 
es von sich aus etwas äußert. Man sollte Kinder im Allgemeinen oft 
loben und belohnen. Kindliche Fehler sollten nicht korrigiert werden. 
Dem Kind sollte die Möglichkeit gegeben werden, die korrekte Form 
im natürlichen Kontext zu hören, beispielsweise in einer Antwort des 
Erwachsenen. In Gesprächen mit Kindern sollten die Erwachsenen 
langsam und deutlich reden, so, dass das Kind die Bewegungen ihrer 
Lippen und der Zunge beobachten kann. Sie sollten jedoch die „kind-
liche“ Sprache sowie Sprachmischungen vermeiden. Kinder nehmen 
sich ein Beispiel an Erwachsenen und ahmen sie nach!

Vorlesen und Erzählen
Von klein auf kann man ein Kind an das gemeinsame Anschauen von 
Bildern und das Vorlesen von Büchern gewöhnen. Vorlesen vor dem 
Einschlafen kann zum Familienritual werden. Es lohnt sich vorzule-
sen, auch den Kindern, die schon lesen können. Kleine Kinder mögen 
gerne dieselbe Geschichte mehrmals hören. Das Wiederholen macht 
dem Kind viel Spaß und trägt zum immer besseren Verständnis des 
Inhalts und zum Lernen neuer Wörter bei. Eine gute Idee ist, das glei-
che Märchen einmal vorzulesen und ein anderes Mal mit eigenen Wor-
ten zu erzählen. Beim Vorlesen haben die Kinder die Gelegenheit, eine 
gepflegte Sprache zu hören, beim Erzählen ist die Mimik und Gestik 
deutlicher. Beide Aspekte sind für die Sprachentwicklung wichtig. 
Günstig ist es, gemeinsam mit dem Kind Bilder zu beschreiben. Wenn 
beide Elternteile unterschiedliche Muttersprachen haben, kann jeder 
über dieselben Bilder in der eigenen Sprache sprechen (natürlich nicht 



64

beide gleichzeitig). Zu Familienritualen kann auch der gemeinschaft-
liche Bibliothekbesuch oder der Einkauf von Büchern während des 
Aufenthaltes im Land der Zweitsprache gehören.

Rhythmus und Musik
Alles, was Rhythmus und Melodie hat, lässt sich einfacher merken. Das 
Hören von Musik beeinflusst positiv die Entwicklung der Intelligenz. 
Lieder verbinden Melodie mit Rhythmus und Wörtern. Gemeinsames 
Hören von Musik und das Singen von Liedern fördert das Sprachenler-
nen in ausgezeichneter Weise, ähnlich wie Fingerspiele, Abzählreime, 
Rätsel und kleine Gedichte. Auch das Hören von Märchen und Hör-
spielen von Kassette oder CD fördert das Hörverstehen, sollte jedoch 
das Vorlesen nicht vollständig ersetzen.

Spiele
Es gibt auch viele alte und bekannte Spiele, die ausgezeichnet die 
sprachliche Entwicklung fördern. Ich nenne im Folgenden nur 
einige von ihnen. Spiele, die die Wirklichkeit nachahmen, ermögli-
chen den Kindern den Wortschatz verschiedener Lebensbereiche 
kennen zu lernen und zu festigen. Gute Beispiele dafür sind Spiele 
wie Einkaufen, Schule, Kindergarten, Arztbesuch, Postamt und 
viele andere. Wenn ein Erwachsener mit dem Kind zusammen spielt, 
kann er auf bewusste Art und Weise neue Wörter ins Spiel einführen. 
Wenn man eine Puppenstube bzw. einen Bauernhof besitzt, kann man 
dem Kind das Spiel „Was hat sich verändert?“ anbieten. Ein Spieler 
verlässt das Zimmer, die andere Person stellt etwas in der Puppen-
stube bzw. im Bauernhof um. Derjenige der weggegangen ist, ver-
sucht zu raten, was jetzt anders ist. Selbstverständlich gehen Kinder 
und Erwachsene abwechselnd raus. Kleinen Kindern macht es viel 
Spaß, mit einem Erwachsenen zu sprechen, der dies über eine Hand-
puppe tut. Sie spielen auch selber gerne Puppentheater. Flüsterspiele 
wie „Stille Post“ trainieren den Gehörsinn.

Den Kindern kann man auch so genannte Kim-Spiele anbieten, 
bei denen es um das Erkennen von Gegenständen mit verschiedenen 
Sinnen geht. Beispielsweise soll ein Kind mit verbundenen Augen 
diverse kleine Gegenstände mit dem Tastsinn (z.B. Bleistift, Woll-
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knäuel, Teelöffel), dem Geruchssinn (z.B. Knoblauch, Pfefferminz, 
Orangenschale) oder dem Geschmackssinn (z.B. Salz, Schokolade, 
Apfel) erkennen. Wenn solche Spiele von Erwachsenen gestaltet wer-
den, können Kinder viele neue Adjektive kennen lernen, z.B. „Wie 
fühlt sich das an? Weich, flauschig, warm…“ Kim-Spiele eignen sich 
besonders gut als Spiele für Kinderpartys.

Kultur und Tradition
Kinder erzählen gerne über ihre Erlebnisse in der Sprache, in der sie 
sie erlebt haben. Daher soll man ihnen angenehme Erlebnisse in bei-
den Sprachen und Kulturen ermöglichen. Regelmäßige Teilnahmen 
an Kulturveranstaltungen, traditionellen Festen und anderen Ereig-
nissen stärken die Identifikation mit der jeweiligen Kultur, machen 
Spaß und bieten einen guten Anlass zu Gesprächen. Eine gute Idee ist 
auch das gemeinsame Kochen traditioneller Gerichte beider Kulturen 
und das Einladen ein- wie mehrsprachiger Gäste.

Reisen
Aufenthalte in dem Land, aus dem einer oder beide Elternteile stam-
men, Kontakte mit den in dem Land lebenden Familienangehörigen 
und Bekannten und das Knüpfen neuer Freundschaften können das 
Kind ermutigen, die zweite Sprache zu lernen und bieten eine Mög-
lichkeit diese Sprache aktiv zu benutzen. Diese Kontakte können nach 
der Rückkehr nach Hause durch Briefe, E-Mails, Telefongespräche, 
SMS-Schreiben usw. gepflegt werden. Eine gute Idee ist auch, gemein-
sam ein Urlaubstagesbuch zu schreiben, in der Sprache des Landes in 
dem man sich gerade befindet.

Fernseher und Computer
Um die zweite Sprache „schmackhafter“ zu machen, kann man die 
Medien nutzen, die für Kinder attraktiv sind und nur in begrenztem 
Rahmen benutzt werden dürfen, z.B. Fernsehen und Computer. Wenn 
ein Kind sich Märchen auf Video anschauen möchte oder mit dem 
Computer spielen will, darf es dies tun, aber z.B. nur auf Polnisch. Der 
Austausch von E-Mails oder SMS, sowie das Chatten mit Freunden 
aus dem anderen Land kann ein Anreiz dazu sein, das Schreiben in 
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der Zweitsprache zu üben. Alle Medien sollten von Kindern nur unter 
Kontrolle der Eltern und in einem begrenzten Zeitrahmen benutzt 
werden.

Zweisprachige Schule oder Kindergarten
Die Anmeldung eines Kindes zu einer guten zweisprachigen Schule 
oder einem Kindergarten (wenn in der Umgebung vorhanden) kann 
ein Wendepunkt in der Entwicklung der Zweisprachigkeit bedeuten. 
Dann kümmern sich nicht nur die Eltern, sondern auch die jeweilige 
Einrichtung um die zweisprachige Entwicklung des Kindes und sti-
mulieren es in beiden Sprachen. Kontakte zu anderen Zweisprachigen 
fördern die Entwicklung der europäischen Identität. Die Schulwahl 
ist jedoch nicht leicht. Der Besuch einer zweisprachigen Einrichtung 
ist oft mit Pendeln und mit einer größeren Belastung des Kindes ver-
bunden. Schulkameraden sind in der ganzen Stadt verstreut. Um den 
Eltern bei der Entscheidung zu helfen, stelle ich im letzten Teil der 
Broschüre kurze Beschreibungen ausgewählter zweisprachiger pol-
nisch-deutscher Einrichtungen in Berlin vor.
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Polskie i polsko-niemieckie placówki 
w Berlinie / Polnische und polnisch-
deutsche Einrichtungen in Berlin

W tej części broszury znajdują się informacje na temat wybranych pla-
cówek w Berlinie, których oferta skierowana jest do dzieci i rodzin 
dwujęzycznych. Przedstawiam dwa polsko-niemieckie przedszkola, 
Szkołę Europejską, Zespół Szkół prz y Ambasadzie, Polskie Towarz ystwo 
Szkolne Oświata oraz Psychologiczną Pomoc Wychowawczą dla Rodzin.

Wszystkie przedstawione tutaj informacje przygotowane zostały 
przy współpracy z omawianymi placówkami i są publikowane za ich 
zgodą.

In diesem Teil der Broschüre finden Sie Informationen über ausge-
wählte Einrichtungen in Berlin, deren Angebot sich an zweisprachige 
Kinder und ihre Familien richtet. Ich stelle zwei deutsch – polnische 
Kindergärten, die Europa-Schule, die Polnische Schule an der Botschaft der 
Republik Polen, den Polnischen Schulverein Oświata, sowie die Ambulante Inte-
grative ErziehungsHilfen GbR vor.

Alle hier erfassten Informationen wurden in Absprache mit den 
jeweiligen Einrichtungen vorbereitet und mit deren Zustimmung 
veröffentlicht.

5



6�

Przedszkole „Kajtek” / Kindergarten „Kajtek”

Hohenstaufenstraße 64 
10781 Berlin – Schöneberg 
Tel. 030 – 21 52 600

Przedszkole „Kajtek” pełni zadania w ścisłym współdziałaniu z rodziną, 
pomagając jej w dwukulturowym (polsko-niemieckim) wychowaniu 
dzieci. Dwie wychowawczynie opiekują się grupą 20 dzieci w wieku 
od 2 do 6 lat. Nadrzędnym celem jest zarówno pielęgnowanie języka 
polskiego, jak i przyswajanie języka niemieckiego. W małej grupie pro-
wadzony jest program „zerówki” i specjalne zajęcia rozwijające język 
niemiecki, żeby ułatwić przyszłym pierwszoklasistom naukę w szkole. 
Poprzez zabawy, celowe rozmowy, malowanie i majsterkowanie rozwi-
jana jest aktywność poznawcza dzieci i ich znajomość norm i wzorów 
postępowania w grupie.

Der Kindergarten „Kajtek” unterstützt und ergänzt die Erziehung 
des Kindes in der Familie. Der Kindergarten hat sich die bikulturelle 
(deutsch-polnische) Erziehung zur Aufgabe gemacht. Zwei Erziehe-
rinnen betreuen eine Gruppe von 20 Kindern im Alter von 2 bis 6 
Jahren. Das Hauptziel ist es, den Kindern durch die Förderung der 
polnischen Sprache wie auch durch das Vermitteln von Deutschkennt-
nissen den Einstieg in die Schullaufbahn zu vereinfachen. In klei-
nen Gruppen werden eine Vorschule und ein besonderes Förderpro-
gramm zur Entwicklung der deutschen Sprache durchgeführt. Beim 
Spielen, Erzählen, Basteln etc. werden die Kinder zu eigenverantwort-
lichen, gemeinschaftsfähigen und umweltbewussten Persönlichkeiten 
erzogen.



6�

Przedszkole „Maluch” / Kindergarten „Maluch”

Stephanstraße 17 
10559 Berlin – Charlottenburg 
Tel. 030 – 39 67 815

Przedszkole „Maluch” już od 20 lat wychowuje dwujęzycznie dzieci w 
wieku od 2 do 5 lat. W przestrzennych, dobrze wyposażonych pomiesz-
czeniach 4 wykwalifikowane wychowawczynie prowadzą różnorodne 
zajęcia: językowe, plastyczne, ruchowe i umuzykalniające. Zajęcia 
pedagogiczne uzupełniane są systematycznymi wycieczkami do ZOO, 
Akwarium, teatrzyku lalkowego i na basen. Przedszkole posiada status 
integracyjny, upoważniający do opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.  
Przedszkole otwarte jest od godz. 7.30 do 16.30, a w piątki do 16-tej.

Bereits seit 20 Jahren betreut der Kindergarten „Maluch“ durch-
schnittlich 28 Kinder im Alter zwischen 2 und 5 Jahren. Die Betreu-
ung erfolgt zweisprachig - deutsch und polnisch. In großzügig und 
interessant gestalteten Räumlichkeiten führen 4 ausgebildete Erzie-
herinnen die pädagogische Betreuung der Kinder durch: Spracher-
ziehung, Kunsterziehung, Sport und musikalische Früherziehung. 
Die pädagogische Betreuung wird durch regelmäßige Aktivitäten 
wie z.B. Besuche im Zoo, Aquarium, Puppentheater und Schwim-
munterricht ergänzt. Darüber hinaus besitzt die Einrichtung die 
staatliche Anerkennung, Kinder mit Behinderungen zu betreuen.  
Öffnungszeiten der Kita: Mo-Do: 7:30-16:30 Uhr, Freitag: 7:30-16:00 
Uhr.
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Szkoła Podstawowa im. C.F Goerdelera /  
Goerdeler-Grundschule

Sybelstraße 20 
10629 Berlin – Charlottenburg 
Tel. 030 – 90 29 27 220 
Fax. 030 – 90 29 27 250

Niemiecko-Polska Państwowa Szkoła Europejska oferuje kształcenie 
w języku polskim i niemieckim. Na początku pierwszej klasy rodzice 
wraz z nauczycielami decydują, który język jest u danego dziecka moc-
niejszy i w tym języku prowadzona jest nauka czytania i pisania w 
małej grupie. Od drugiej klasy wprowadzane jest także czytanie i pisa-
nie w drugim języku. Lekcjom z pozostałych przedmiotów (np. środo-
wiska, matematyki, sportu) przyporządkowany jest jeden język tak, że 
na każdy język przypada około połowa zajęć. Szkoła zapewnia opiekę 
od godz. 8 do 16.

Die staatliche polnisch-deutsche Europaschule bietet Unterricht in 
polnischer und deutscher Sprache. Zu Beginn der ersten Klasse ent-
scheiden die Eltern zusammen mit den Lehrern, welche Sprache bei 
ihrem Kind die stärkere ist. In dieser Sprache lernt das Kind dann 
in einer Kleingruppe Lesen und Schreiben. Ab der zweiten Klasse 
wird auch in der Partnersprache gelesen und geschrieben. Den übrigen 
Unterrichtsbereichen (wie z.B. Sachkunde, Mathematik, Sport) wird 
jeweils eine Unterrichtsprache zugeordnet. So wird jedes Kind zu etwa 
gleichen Teilen in Deutsch und Polnisch angesprochen. Die Schule 
betreut die Kinder von 8 bis 16 Uhr.
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Zespół Szkół przy Ambasadzie RP w Berlinie / 
Polnische Schule an der Botschaft der Republik Polen

Robert-Jung-Oberschule 
Sächsiche Straße 58 
10707 Berlin – Wilmersdorf 
E-Mail: polskaszkola@o2.pl 
Internet: http://www.polskaszkola.ovh.org

Zespół Szkół składa się ze szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. 
Szkoła jest finansowana przez polskie Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej, wydaje oficjalne polskie świadectwa. Szkoła prowadzi program 
uzupełniający tzn. dzieci muszą uczęszczać do szkoły niemieckiej. W 
Zespole Szkół dzieci uczą się tych przedmiotów, które w Polsce należą 
do programu szkolnego i nie są nauczane w Niemczech np. język pol-
ski, historia Polski, geografia Polski. Zajęcia odbywają się dwa razy 
w tygodniu, popołudniami, w różnym wymiarze godzin, zależnie od 
klasy.

Der Schulkomplex besteht aus einer Grundschule, einem Gymnasium 
und einem Lyzeum. Die Schule wird vom polnischen Bildungsmini-
sterium finanziert und stellt staatlich anerkannte polnische Zeugnisse 
aus. Die Schule bietet ein ergänzendes Programm an, d.h. die Kin-
der müssen auch eine deutsche Schule besuchen. In der Polnischen 
Schule lernen sie nur ergänzend jene Fächer, die dem polnischen Lehr-
plan entstammen und in Deutschland nicht unterrichtet werden, unter 
anderem Polnisch, polnische Geschichte und polnische Geographie. 
Der Unterricht findet zweimal pro Woche, nachmittags, statt, je nach 
Klassenstufe mit unterschiedlichem Stundenumfang.

http://www.polskaszkola.ovh.org
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Polskie Towarzystwo Szkolne OŚWIATA /  
Polnischer Schulverein OŚWIATA

Lichtenraderstraße 42 
12049 Berlin – Neukölln 
Tel./Fax: 030 – 62 70 87 45 
E-Mail: oswiataberlin@web.de 
Internet: http://www.oswiataberlin.de

Polskie Towarzystwo Szkolne „Oświata” w Berlinie istnieje od 1886 
roku. Do zadań Towarzystwa należy nauczanie dzieci i młodzieży 
języka i kultury polskiej, organizowanie imprez kulturalnych oraz 
kursów i szkoleń dla nauczycieli języka polskiego. Zajęcia z języka 
polskiego, podstaw historii i geografii Polski dla dzieci od lat sześ-
ciu odbywają się raz w tygodniu, popołudniami w wielu dzielnicach 
Berlina. Towarzystwo prowadzi amatorski teatr dla dzieci i młodzieży 

„Bez Paniki” oraz organizuje wyjazdy letnie i zimowe dzieci i mło-
dzieży do Polski.

Der Polnische Schulverein „Oświata” wurde 1886 in Berlin gegründet. 
Zu den Aufgaben des Vereins gehören: der Unterricht der polnischen 
Sprache für Kinder und Jugendliche, die Organisation von Kultur-
veranstaltungen, sowie die Durchführung von Kursen und Weiterbil-
dungsmaßnahmen für Polnischlehrer. Der Unterricht der polnischen 
Sprache, verbunden mit elementarem Wissen über die Geschichte und 
Geografie Polens, findet für Kinder ab 6 Jahren einmal wöchentlich, 
nachmittags, in mehreren Bezirken Berlins statt. Dem Verein ist eine 
Kinder- und Jugendtheatergruppe namens „Bez Paniki“ angegliedert. 

„Oświata” organisiert auch Ferienlager in Polen.

http://www.oswiataberlin.de
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Pomoc wychowawcza dla polskich rodzin / 
Ambulante Integrative ErziehungsHilfen GbR

Psych./Dipl.-Psych. J. Linek, Tel. 030 – 70 76 72 62 
Psych./Dipl.-Psych. D. Stokowski, Tel. 030 – 80 58 14 28 
Hermannstraße 214 - 216 
12049 Berlin – Neukölln 
Tel. 030 – 62 72 20 09 
E-Mail: info@aieh-berlin.de 
Internet: http://www.aieh-berlin.de

Towarzystwo uznane jest przed Senat Berlina i uprawnione do świad-
czenia finansowanej przez Urząd do Spraw Młodzieży ( Jugendamt) 
ambulatoryjnej pomocy wychowawczej. Oferuje psychologiczną i 
pedagogiczną pomoc dla polskich oraz bikulturalnych rodzin oraz 
kursy i warsztaty dla rodziców. Pracuje z rodzinami przed, w czasie i 
po rozwodzie rodziców. Posiada uprawnienia do prowadzenia spotkań 
dziecka z rodzicem (Begleiteter Umgang - “widzenia pod opieką”) – w 
różnych formach w zależności od aktualnej sytuacji. Wszystkie usługi 
oferowane są w języku polskim i niemieckim.

AIEH ist ein anerkannter Träger der freien Jugendhilfe mit dem 
Schwerpunkt polnische und binationale Familien. AIEH bietet psy-
chologische und sozialpädagogische Hilfe für Eltern, Kinder und 
Jugendliche bei der Bewältigung von Krisen, Erziehungsschwierig-
keiten und Alltagsproblemen in Form von Sozialer Gruppenarbeit (§ 
29 KJHG), Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer (§ 30 KJHG), Sozi-
alpädagogischer Familienhilfe (§ 31 KJHG), Intensiver sozialpäda-
gogischer Einzelbetreuung (§ 35 KJHG) und Begleitetem Umgang 
(§ 1684 BGB und § 18 KJHG) an, sowie organisiert auch Kurse und 
Seminare für Eltern. Alle Angebote sind in polnischer und deutscher 
Sprache.

http://www.aieh-berlin.de
mailto:info@aieh-berlin.de
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Literatura na temat dwujęzyczności / 
Literatur zum Thema Zweisprachigkeit

Literatura w języku niemieckim / 
Deutschsprachige Literatur

Fröhlich, A. (Hrsg.), Zweisprachigkeit bei Kindern mit geistiger Behinderung,  
Verlag Selbstbestimmtes Lernen, 2003

Hallo, Hola, Ola. Sprachförderung in Kindertagesstätten, Berlin, Bonn, Sept. 2000

Heuchert, L., Zweisprachigkeit. Materialien zur interkulturellen Erziehung im 
Kindergarten, Robert Bosch Stiftung - Verlag für Wissenschaft und 
Bildung, 1987

Kielhöfer, B., Jonekeit, S., Zweisprachige Kindererziehung, Tübingen, 1990

Leist-Villis A., Zweisprachigkeit im Kontext sozialer Netzwerke, Waxmann, 
Münster, New York, München, Berlin, 2004

Lessmöllmann, A., Raus mit der Sprache. in: Zeitwissen, Nr. 1/2006, S: 12-21

Mahlstedt, S., Zweisprachigkeitserziehung in gemischtsprachigen Familien, Frankfurt 
am Main, 1996

Montanari, E., Mit zwei Sprachen groß werden, München, 2003 (1)

Nehr, M., Birnkott-Rixius, K., Kubat, L., Masuch, S., In zwei Sprachen 
lesen lernen - geht denn das? Erfahrungsbericht über die türkisch-deutsche 
Alphabetisierung, Weinheim u. Basel: Beltz, 1988

Nodari, C., De Rosa, R., Mehrsprachige Kinder, Bern, Stuttgart, Wien, 2003

Schoen, U., Bi-Identität, Zweisprachigkeit, Bi-Religiosität, doppelte Stadtbürgerschaft, 
Walter, Zürich, Düsseldorf, 1996

Szagun, G., Sprachentwicklung beim Kind, Weinheim, 1996

Triarchi-Herrmann, V., Mehrsprachige Kindererziehung, München, Basel, 2003 (1)

Wilkens, K., Das Babylabor, in: Zeitwissen, Nr. 1/2006, S: 22-24

1 Podkreślone są książki szczególnie polecane rodzicom. / Unterstrichene 
Buchtitel sind für Eltern besonders zu empfehlen.
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Literatura w języku polskim / Polnischsprachige Literatur

Gleason, J.B., Ratner, N.B., Psycholingwistyka, Gdańsk, 2005

Kurcz, I., Psychologia jęz yka i komunikacji, Warszawa, 2000

Nikitorowicz, J., Kreowanie tożsamości dziecka. Wyzwania edukacji 
międz ykulturowej, Gdańsk, 2005

Strony internetowe / Internetseiten

http://www.zweisprachigkeit.net – strona internetowa / Internetseite von 
Dr. Anja Leist-Villis

http://www.sprachheilberater.de

http://www.sozialnetz.de/ca/tf/ieo/ – spotkania z językiem / Treffpunkt 
Sprache

http://www.mehrsprachig.info/ – strona internetowa / Internetseite von 
Elke Montanari

http://www.tpsls.on.ca – strona internetowa / Internetseite von Toronto 
Preschool Speech and Language Services

http://www.polacywberlinie.de – lista polskich adresów w Berlinie / Liste 
polnischer Adressen in Berlin

http://www.sprachheilberater.de
http://www.sozialnetz.de/ca/tf/ieo/
http://www.mehrsprachig.info/
http://www.tpsls.on.ca
http://www.polacywberlinie.de
http://www.zweisprachigkeit.net
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