Talk in your own language (Latvian)
Talk to your baby in your own language
The best way to help your child learn to talk is to talk
to him as much as possible in your own language - it
doesn’t have to be English. That way, your child will
learn to talk confidently, and will be ready to learn
English when they start at nursery or school.












Talk to your baby in your
own language about what
you’re doing together –
when you’re bathing or
feeding your baby, or
changing their nappy.
Have fun with rhymes,
poems and songs in your
own language.
Tell your child stories in
your language.
Encourage them to join in
with the storytelling.
Try to find books written in your language for your
child, or try making your own.
Encourage your child to play with children who
speak the same language as she does.
Talk to your child about what they did at playgroup
or nursery in your language. If they use English
words, repeat what they have said using your
language. But do not correct them or make them
use your language.
Don’t laugh or tease your child because of their
accent or if they make mistakes.

Quick tips may be photocopied.

Runājiet ar savu bērnu savā dzimtajā valodā
Labākais veids, kā palīdzēt bērnam iemācīties runāt, ir
runāt ar viņu cik vien iespējams savā dzimtajā valodā nav jābūt angļu valodai. Tādējādi jūsu bērns iemācīsies
droši runāt un būs gatavs mācīties angļu valodu, kad
viņš sāks iet bērnudārzā vai skolā.









Runājiet ar savu bērnu savā
dzimtajā valodā par to, ko jūs darāt
kopā - kad jūs peldat vai barojat bērnu
vai maināt autiņu.

Lasiet kopā skaitāmpantus,
dzejoļus un dziediet dziesmas savā
dzimtajā valodā.

Stāstiet bērnam stāstus savā
dzimtajā valodā. Mudiniet viņu
pievienoties stāstījumam.

Mēģiniet atrast bērnam
grāmatas jūsu dzimtajā valodā vai arī
mēģiniet izveidot savu.
Iedrošiniet savu bērnu spēlēties ar bērniem, kuri
runā tādā pašā valodā kā jūsu bērns.
Runājiet ar bērnu savā dzimtajā valodā par to, ko
viņš darīja spēļu grupā vai bērnudārzā. Ja viņš lieto
angļu vārdus, atkārtojiet to, ko viņš teica,
izmantojot savu dzimto valodu. Bet neizlabojiet
viņu vai nespiediet viņam izmantot savu valodu.
Palīdziet bērnam justies lepnam par jūsu valodu. Ja
viņš runā vairāk nekā vienā valodā, iemāciet viņam
valodu nosaukumus.
Nesmejieties un neķirciniet savu bērnu akcenta dēļ
vai arī ja viņš kļūdās.

Ātrie padomi var tikt kopēti.
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