
 
KARTA TYTUŁOWA:  
Rozwój dziecka 
Dziedzictwo kulturowe i dwujęzyczność 
 
KARTA ARTYSTYCZNA: 
Dziedzictwo kulturowe i dwujęzyczność 
Przekazywanie dziecku swojego dziedzictwa kulturowego  
 
 
VOICE OVER: 
Środowisko społeczne dziecka jest tak samo ważne jak jego środowisko fizyczne. Twoje maleństwo jest witane 
w Twoim życiu, które obejmuje Twoje unikatowe pochodzenie, kulturę i dziedzictwo. Rodzice mogę nie myśleć 
o przekazywaniu tego typu rzeczy tak małemu dziecku, ale z pewnością mogą. Czytanie książek, śpiewanie 
piosenek i opowiadanie historii, które opisują kulturę to dobry początek. Robienie tego może pomóc w 
budowaniu fundamentu silnej tożsamości kulturowej i dumy w dziecku.  
 
Gdy zaczniesz przekazywać dziecku swoje dziedzictwo, pamiętaj o tych pytaniach: 

 

KARTA ARTYSTYCZNA: 

[Przekazywanie dziecku swojego dziedzictwa] 

KARTA ARTYSTYCZNA I VOICE OVER: 

[Jakie opowiadania, muzyka, książki, jedzenie i zabawy odzwierciedlają Twoje tło kulturowe? Kto jeszcze może 
przekazywać je Twojemu dziecku?] 

 

KARTA ARTYSTYCZNA: 

[Przekazywanie dziecku swojego dziedzictwa] 

KARTA ARTYSTYCZNA I VOICE OVER: 

[Kto jeszcze może przekazywać je Twojemu dziecku?] 

 

KARTA ARTYSTYCZNA: 

[Przekazywanie dziecku swojego dziedzictwa] 

KARTA ARTYSTYCZNA I VOICE OVER: 

[Jakie ważne elementy swojego dziedzictwa i kultury chcesz przekazać swojemu dziecku?] 

  

KARTA ARTYSTYCZNA: 

[Przekazywanie dziecku swojego dziedzictwa 

Jak wyobrażasz sobie pielęgnowanie swojej kultury i kultury innych osób ze swoim dzieckiem?] 

 

VOICE OVER: 



[Jak wyobrażasz sobie pielęgnowanie swojej kultury i kultury innych osób ze swoim dzieckiem oraz ze swoją 
rodziną?] 

 

KARTA ARTYSTYCZNA: 

[Dziedzictwo kulturowe i dwujęzyczność 

Dwujęzyczność]  

 

VOICE OVER: 

Przekazywanie swojego języka domowego dziecku to wspaniały sposób na kultywowanie swojego dziedzictwa 
kulturowego i wsparcie rozwoju umiejętności językowych dziecka. Niezależnie od tego, czy Twoja rodzina 
mówi już w kilku językach, czy chcesz nauczyć dziecko nowego języka, możesz mieć pytania dotyczące 
wspierania dwujęzyczności. Odpowiedzmy sobie na nie. 
 
KARTA ARTYSTYCZNA: 
[Pytanie: 
Czym jest język domowy i dlaczego jest on ważny dla dziecka?]  
 

VOICE OVER: 
Język domowy to język, którego Ty i Twoja rodzina używacie w domu. To język Twojej dalszej rodziny, 
dziadków, cioć i wujków i kuzynostwa Twojego dziecka. To język otuchy i miłości.  

Rozmawianie z dzieckiem w języku używanym w Waszym domu: 

Pomaga budować więzi i przekazać swoje dziedzictwo kulturowe i dumę 

Pomaga zachować kontakty z rodziną, zwyczaje i kulturę 

Jest korzystne dla rozwoju mózgu Twojego dziecka 

I daje dziecku możliwość stania się wielojęzycznym jeśli język używany w domu jest inny niż angielski.  

 

TEKST NA EKRANIE: 

Dr Mariana Glusman, MD 

Ann & Robert Lurie Children’s Hospital of Chicago  

 

KARTA ARTYSTYCZNA: 

[Pytanie: 

Czy uczenie się dwóch języków opóźnia rozwój umiejętności językowych?] 

 

VOICE OVER: 

Nie. Uczenie się dwóch języków nie będzie dezorientować dziecka i nie spowoduje opóźnienia. Mów do 
swojego dziecka w języku, z którym czujesz się najlepiej. Mózgi niemowląt są w stanie opanować, rozróżniać i 
nauczyć się więcej niż jednego języka w tym samym czasie. To niesamowite! Ale nauka każdego języka wymaga 
czasu i kontaktu z językiem. Im więcej mówisz, śpiewasz, czytasz i bawisz się z dzieckiem w swoim języku, tym 
więcej się ono nauczy.  

 



KARTA ARTYSTYCZNA: 
[Pytanie: 
Angielski nie jest moim językiem domowym. Czy należy włączać dziecku filmy po angielsku, aby pomóc mu 
nauczyć się tego języka? 
 
VOICE OVER: 
Dzieci uczą się języka poprzez interakcje społeczne: rozmawianie, granie w gry i angażowanie się w aktywności. 
Czasami filmy mogą być pomocne, jeśli oglądacie je razem i zadajecie pytania, powtarzacie liczby, litery, 
śpiewacie piosenki itp. Ale pamiętaj, że samodzielne obejrzenie filmu nie wystarczy, nawet jeśli jest to film 
„edukacyjny”. Żadna aplikacja nie zastąpi Twojej uwagi. Cotygodniowe wyjścia na plac zabaw, do biblioteki i na 
grupowe zabawy z dziećmi mówiącymi po angielsku pomogą w umożliwieniu dziecku kontaktu z językiem 
angielskim w naturalny sposób, znacznie lepiej niż filmy czy aplikacje, jednocześnie podtrzymując Wasz język 
domowy.  
 
KARTA ARTYSTYCZNA: 
[Pytanie: 
Czy przeskakiwanie z języka na język to problem?] 
 
VOICE OVER: 
Absolutnie nie! Twoje dziecko nauczy się języka w taki sam sposób, jak jest on używany w domu. 
Przeskakiwanie z jednego języka na drugi jest naturalne i często jest oznaką opanowania każdego z nich. Nie 
przejmuj się więc, jeśli w domu tak właśnie naturalnie mówisz.  
 
KARTA ARTYSTYCZNA: 
[Pytanie: 
Chcę, aby moje dziecko było dwujęzyczne, ale znam tylko jeden język. Jaki jest najlepszy sposób, aby to 
osiągnąć?] 
 
VOICE OVER: 
Istnieje wiele sposobów, aby pomóc dziecku nauczyć się więcej niż jednego języka. Jednym z nich jest 
znalezienie w Waszym otoczeniu osób, które są wielojęzyczne i powiedzenie im o chęci nauczenia dziecka 
drugiego języka. Gdy dziecko zobaczy Twoje zainteresowanie i entuzjazm, zrozumie, że znajomość więcej niż 
jednego języka jest zupełnie normalna i cenna. Regularne umożliwianie dziecku kontaktów z rodzimymi 
użytkownikami innego języka jest doskonałym sposobem na zachęcenie go do stania się dwujęzycznym. 
Chicago to miasto wielokulturowe. Rozejrzyj się i dowiedz się, co do zaoferowania mają różne dzielnice. 
 
Pamiętaj, niezależnie od tego, jakiego języka używasz, Twoje maleństwo uwielbia Twój głos, ponieważ jest to 
głos otuchy i miłości. Mówienie i czytanie dziecku w dowolnym języku będzie pomocne w rozwoju jego mózgu. 
A więc mów do swojego dziecka w języku, z którym czujesz się najlepiej; tym, który zachęca Cię do śpiewania, 
czytania i rozmów – i namawiaj członków swojej rodziny, by robili tak samo! Jeśli posługujesz się więcej niż 
jednym językiem, mów do dziecka w tych językach. Mówienie w wielu językach to niesamowity dar, który 
możesz ofiarować swojemu dziecku.   
 
KARTA ZAMYKAJĄCA: 
One 
Chicago 
Family  
 
Zaufane źródło usług zdrowotnych wszystkich rodzin w Chicago. 



 


