Léif Lieserinnen a Lieser,
an dëser Ausgab wëlle mir Iech méi no brengen, wéi sech d'Sprooch bei de
Kanner entwéckelt a wéi mir als Erzéiher dozou bäidroe kennen.
D`Sprooch a besonnesch d`Léieren vun enger Sprooch ass ee komplexe Virgank.
D`Fäegkeet eng Sprooch ze léieren huet de Mënsch vun der Gebuert un. Mä fir
eng Sprooch ze léieren muss d`Kand sech aktiv mat senger Ëmwelt
auserneesetzen. Et gëtt Kanner, déi fréi, schonn am Alter vun engem bis
annerhalwem Joer, ufänken ze schwätzen, anerer fänken eréischt am Alter vun
zwee bis dräi Joer un. Dat hänkt net dovunner of, wéi si sech op aner Gebidder
entwéckelen. Den Oflaaf vun der Sproochentwécklung ass ganz individuell an
huet och net onbedéngt eppes mat der Fäegkeet ze dinn, wat d`Kand scho
versteet.
Wéi sech d`Sprooch an deenen éischten dräi Liewensjoer entwéckelt
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experimentéieren Puppelcher mat hirer
Stëmm an hirer Ootmung. Déi Form vum
Braddelen ass ugebuer an onofhängeg dovun op si héieren oder net. Ab ongefeier
sechs Méint kënnt d`Kand an déi zweet Braddelphas. Si reien all Vokaler a
Konsonanten, déi si kennen, uneneen. Am néngten respektiv zéngten Mount ginn
ëmmer méi Duebelsilben gebillt (ma-ma, pa-pa, …), déi awer nach keng
Wuertbedeitung am eigentlechen Sënn hunn. Um Enn vum éischten Liewensjoer
verstinn d`Kanner, dass d`Wierder fir eppes stinn, dass si ee Sënn hunn. Aus

Braddelen gëtt dann Sprooch, wann d`Kand eng Verbindung tëschent Wuert an
Inhalt mëscht.
2.Liewensjoer
Fir d`éischt benotzen d`Kanner just puer Wierder
(„Eewuertsaz“). Mat dësen éischten Äusserungen
kënnen Persounen/Saachen benannt, awer och Wënsch,
Bedierfnisser, Gefiller ausgedréckt ginn. Verschidde
Wierder ginn fir ähnlech Saachen benotzt. Ufanks
verfügen d`Kanner iwwer 6-10 Wierder, mat 18 Méint
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3. Liewensjoer
Ongeféier am drëtte Joer ginn d`„Méiwuertsätz“ mat dräi an méi Wierder
gebillt. „Méiwuertsätz“ kréien ëmmer méi grammatesch Strukturen mat Subjekt,
Prädikat, Objekt. Mat 30 Méint besteet de Wuertschatz aus ongeféier 450
Wierder. Géint Enn vum drëtte Liewensjoer
kennen d`Kanner ee Duebeloptrag verstoen
(„Bréng d`Zeitung an maach dann d`Dier
zou“),

Grondfaarwen

zouuerdnen,

dei

meescht Téin richteg schwätzen a verfügen
iwwer 850-950 Wierder. Mat ongeféier
véier Joer hu si déi wichtegst Strukturen
vun der Eischtsprooch iwwerholl.
Och am Bezug op d`sproochlech Bildung spillt d`pädagogesch Haltung eng Roll.
Wichteg ass et, net einfach drop lasszeschwätzen, mä op Aenhéicht ze goen,
Bléckkontakt ze sichen an d`Signaler vum Kand ofzewaarden. Eis Sprooch sollt
sech – wéi an anere Bildungsberäicher och – dem Entwécklungsstand vum Kand
upassen. Dat heescht, si soll d`Kand net iwwerfuerderen, an awer ureegend sinn
an dem Kand ee gudde Modell fir seng Äusserungen sinn.
An der nächster Ausgab informéiere mir Iech iwwer d'Méisproochegkeet.

