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Как детето ми да научи два езика - 
майчиния си език и български език?1 
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1
 Документът е съставен по примера на „Elternbrief Deutsch. Wie lernt mein Kind zwei Sprachen, Deutsch 

und die Familiensprache?”, автор: Dr. Michaela Ulich. 
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Скъпи родители, 
 
Може би понякога си задавате въпроси като „Знае ли детето ми български език?”, 
„Как ще го научи?” или „Може ли детето ми от малко да научи два езика 
едновременно?“ или дори „Ще може ли детето ми на по-късен етап да се изразява 
правилно на български език в училище или на работа?“. Тези въпроси вълнуват много 
от Вас, затова бихме желали да Ви дадем няколко съвета и информация за това, от 
какво се нуждаят децата Ви, за да се развиват правилно езиково? 
 
 

Децата лесно научават различни езици 
 
Ако детето Ви расте в среда, в която ежедневно се говори на два различни езика, 
например вкъщи се говори на един език, а в детската градина или в училище се говори 
на друг – например български език, то това обстоятелство, скъпи родители, разкрива 
големи възможности за бъдещето на Вашето дете. Например, познанията по тези 
езици биха могли да бъдат много полезни в работата на детето Ви или да му послужат 
за преводаческа дейност. Според проучвания, децата биха могли от малки да научат 
два или дори три езика, ако тези езици им бъдат преподавани от ранна възраст. 
 
Ако таткото и майката говорят различни езици, тогава всеки един от тях може да 
разговаря на собствения си език с детето и то няма да се затрудни. Важно е обаче да 
има ясни „езикови правила“ в семейството, така че детето да може да свързва 
определен език с определен човек. Тогава то ще знае, че „с мама говоря на един език, 
с татко на друг, а по време на хранене се говори на семейния език“. 
 
 

Детската градина е шанс за Вашето дете 
 
В детската градина детето Ви ще научи български език и много други неща, които са 
важни за езиковото му развитие и ще му послужат по-късно в училище. Затова е 
препоръчително детето да започне да я посещава редовно от ранна възраст (например 
на три годишна възраст). Така то ще има достатъчно време до започването на училище, 
за да научи български език. Възпитателките в детската градина преподават на 
български език с помощта на игри, разговори, песни, стихчета, книжки с картинки и 
разкази. 
 
Ако в началото детето Ви още не знае български език, е възможно то да си потърси 
приятели в детската градина, които говорят вкъщи на същия език като него. Това ще му 
помогне да се приобщи в групата и да се чувства пълноценно в нея. С течение на 
времето обаче то ще си намери приятели, които говорят български език, което 
допълнително ще го мотивира и улесни в научаването на официалния език на страната. 
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На какъв език разговаряте с детето си? 
 
Понякога родителите получават следния съвет: „Разговаряйте с детето си на български 
език, за да му бъде по-лесно в училище“. Този съвет не е добър. Разговаряйте с 
детето си на езика, в който се чувствате най-сигурни, и на който можете да 
говорите най-естествено и лесно. Най–често това е майчиният език. В майчиния 
език знаете най-много думи и знаете, по какъв начин се съставят правилно 
изреченията. Така че детето Ви ще получи една солидна основа, която по-късно ще му 
помогне при изучаването на други езици, например при изучаването на български 
език. Нужно е много време, докато детето Ви научи даден език правилно – това се 
отнася и за първия (майчиния) език на детето. При някои деца има фази, в които те 
предпочитат да говорят само на един език – например само на български. Тогава 
отговарят на български, дори когато родителите им разговарят с тях на семейния език. 
Подобни фази са напълно нормални. Ако Вие самите продължите да говорите на 
майчиния си език с детето си, и ако то продължава да чува същия език от други хора, то 
няма да го забрави и ще продължи да се учи, като слушател – и по-късно със сигурност 
отново ще го говори. 
 
 

Как можете да подпомогнете езиковото развитие на детето си? 

 
Ежедневният живот в семейството е много важен за езиковото развитие на едно дете. 
Затова децата научават майчиния език в семейството си. Какви конкретни възможности 
имате в семейството, за да подпомогнете езиковото развитие на детето си? 

● Разговаряне и разказване 

При малките деца езикът се развива ежедневно, те го чуват и сами започват да говорят. 
Това най-често става по време на игри, разглеждане на книжки с картинки, при 
съвместно хранене, или при общуване с хората, които обичат. Всекидневните 
разговори са много важни за децата: разказвайте на детето си какво сте правили на 
работа, за баба и дядо, за малки случки от деня. Например когато детето Ви гледа 
докато готвите, можете да му разкажете, какво слагате в тенджерата. Радвайте се, 
когато детето задава въпроси и разказва – какво го е зарадвало или ядосало през деня, 
какво са му казали приятелите в детската градина, и т.н.  
 
Чрез Вашите разговори и разкази детето Ви постепенно се научава да се изразява 
и да обяснява желанията и идеите си с думи. 
Децата учат най-добре, когато се чувстват спокойни и не се страхуват да правят грешки. 
Понякога дори си измислят думи и се заиграват с езика. Това им доставя удоволствие и 
е полезно за тяхното езиково развитие. Правилно е да поправяте детето си при грешки, 
но не го правете непрекъснато докато говори. Изчакайте да се изкаже докрай и ако е 
направило грешка, повторете казаното правилно. Когато децата биват поправяни 
постоянно, те често губят желанието си да говорят и да разказват. 
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Има занимания, при които децата научават много и техните езикови възможности се 
развиват много добре. Такива са например: четенето, разказването на истории, 
разглеждането на книжки с картинки с детето, говоренето в рима и пеенето. 
 

● Разглеждане на книжки с картинки 

Ако родителите разглеждат често (в най-добрия случай всеки ден) книжки с 
картинки заедно с детето си, то те ще допринесат много за неговото езиково 
развитие. 
Докато разглеждате книжки с картинки на майчиния си език заедно с детето Ви, то се 
научава на много неща, които са важни за училище и ще му помогнат при изучаването 
на други езици. Ако има възможност, по-големите брат или сестра, леля или дядо също 
биха могли отделят време, за да почетат на детето Ви. 
 
По време на разглеждането на книжки с картинки или четенето е много важно: 
 

- както за детето така и за родителите да се забавляват (внимание 
родители: задаването на твърде много въпроси от Ваша страна би могло 
да развали хубавия момент за детето) 
 
- детето да може да говори свободно по картинките и разказите, и да 
казва, каквото му хрумне. 

 
Ако вкъщи нямате книжки с картинки на Вашия език и няма откъде да намерите такива, 
можете да разглеждате книжки с картинки на друг език (например български), като 
разказвате по тях и разговаряте с детето си на майчиния Ви език. Има много български 
книжки с картинки, които са или с много малко или с никакъв текст. Такива книжки 
можете да намерите в библиотеката или в детската градина. Попитайте учителката за 
съдействие. 
 
Ако говорите добре български език, бихте могли да редувате - веднъж да четете с 
детето си на майчиния Ви език и след това на български език. Понякога децата имат 
своя любима книжка с картинки, която искат да им бъде четена много пъти и да й 
разглеждат картинките. Ако това е случаят с Вашето дете, това е напълно нормално и е 
много добре за езиковото развитие на детето Ви, защото по този начин то развива 
усещане за езика. 
 

● Разказване на приказки 
 
Децата обожават приказките. Ако децата често слушат дадена приказка, която таткото, 
майката или дори чичото или дядото им чете или разказва, езикът на детето ще се 
развива. Децата разбират приказките и се научават сами да ги разказват, което е 
много важно по-късно в училище. Можете да им разказвате случки от ежедневието, 
басни, приказки от детството Ви – всичко каквото би се харесало на Вас и на детето Ви. 
Също така можете да четете и приказки преди лягане. 
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● Гледането на телевизия не е достатъчно 

 
При гледането на телевизия децата се концентрират основно върху картинките, а не 
върху това, какво чуват като разговор. Най-често гледат само картинките на 
екрана. Поради тази причина гледането на телевизия не помага особено при 
развитието на езика. Децата научават повече, когато слушат CD със записани 
приказки, или приказка за лека нощ, разказана от родителите. Когато детето гледа 
телевизия е важно да разговаряте с него за предаването. 
 

● При наличие на среда с два езика, децата се нуждаят от пример 
 
Родителите представляват важен пример за детето. Някои деца забелязват усилията на 
родителите си да научат по-добре даден език – например български. За да покажете 
интерес към втория език, можете да попитате детето си за някоя дума на български. 
Децата умеят да забелязват, дали употребявате правилно майчиния си език и също 
така, дали намирате двуезичието за важно. 
 

● Езикът е богатство 
 
Децата, които израстват в среда, в която се говорят два езика, придобиват безценно 
знание, което ще им помага изключително много в живота занапред. 
 

 
 
Пожелаваме на Вас и на детето Ви светло и успешно бъдеще! 


