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MalTla' én mikor tanultam
meg angolul?

ill!,ir;i*rii*M Me{.{

_ "_l!t!_"_ "d"---

-.tr '' ]'']' .j l].*{ 's !.$ 'É 6 a f ].. N

"l\ ! !i:* ! !r!ir!ii.$ a e rdse

4:]:'!! ix,í' }\ei3l! t $ j*

A nyelvta n u lás fel nőtt l<o rba n idől pénzlgényes, fá radsá gos
foglalatosság. Az újszÜlöttek azonban minden tudatosság nélkül,
észrevétleniil barátl<oznal< meg nemcsal< az anyanyelvül<l<el,
hanem - megfelelő ingerel< hatására - minden más nyelwel is.
A téma hazánkban újdonságnal< számít, s ennel< közelebbi
megismerését tűzte ki célul az áprilisban megrendezett l. Baba
Angol Fesztivál, melynel< ötletgazdája Hasznos Andrea nyelvtanár,
a b a b a - a n go l. h u létrehozőja.

Souon]ru LeszrÓ Hazánkban újdonságnak számít már
a kérdés felvetése is: mikor kezdjünk el
idegen nyelvet tanulni? Sokan úgy vé-
lik, hogy az anyanyelv sikeres elsajátí-
tása után érdemes belefogni az idegen
nyelvek tanulásába, Bán Annamária
angolnyelv'ta nár, a ketny elv ugy erek.hu
weboldal létrehozoja szerint azonban mi-
nél korábban kezdjük, annáljobb. A ko-
rai nyelvtanulás ugyanis számtalan
előnnyel jár, nem is beszélve arróI,
hogy a világon mintegy ötezer nyelvvagy
nyelvjárás |étezik, így a gyermekek
többsége két- vagy többnyelvű kőzeg-
be születik bele. Nekík tehát kicsi ko-
ruktól fogva meg kell birkózniuk az
anyanyelvükt ől eltérő szavakkal, hang-
zásokkal, az egynyelviiség pedig telje-
sen abnormálisnak számít a világ nagy
részében.,,Mí magyarok az egynyelvű-
ség tévhitében élünk'' - fogalmaz An-
namária, és a konferencía előadói is oszt-
ják a nézeteit.Ezttámasztják alá Barta
Csilla és más nyeIvészek állításai is.

A baba már magzati korban, azaz a
27-22.hét után elkezdí hallani a han-
gokat, újszülöttként pedig már kü-

állják a költségeket. A terem

lönbséget tud tenni az anyanyelv és más,
előszór hallott (idegen) nyelvek között -
állítja |uhász Fodor Tímea angoltanár, a
baba-angol onlíne (b ab aangolo nline, co m)
alapítója. A szülőkkel történő játékos
nyehtanulást pedig akkor is érdemes el-
kezdeni, ha az nem éri el a tökéletesség
szintjét _ mondja előadásában.

Tudományosan is igazolt, hogy kis-
gyermeknél az ídegen nyelv és az anya-
nyelv a szürkerállomány ugyanazon részét
működtetik, és oly módon ÍejlesztíI< az
agyat, amire később már nincsen lehe-
tőség - fejti ki eIőadásában Buzáné I(o-
vács Bernadett, matematika-angol sza-
kos tanár. A kisgyermekek még nem tud-
nak kiiLlönbséget tenní alany és állítmány
között, hanem minden mondatot egy
egységként jegyeznek meg. Felnőtt fej-
jeInézvevalóságos kis zsenikről van szó,
akik úgy szívjákmagukba a hallottakat,
mint a szivacs a vizet. I(ésőbb az agyuk-
nak ez atésze megváltozik, és innentől
fogva más módon tanulnak: analitiku-
sabban értelmezik a hallottakat, és egy-
re inkább tudatos, szabálykövető módon
sajátítják el az ismereteket. Patricia
I(uhl, a Washingon Egyetem Agy' és Ta-
nuláskutató Intézetének társigazgatója
szerint ennek a változásnak az ideje
hétéves korra tehető. Ha azonban vala'
ki egy idegen nyelvet megtanult az anya-
nyelven kíviil, ald<or jelentős előnyhóz jut,
mert felnőtt korában is tudja használni
az agynak ezt, az anyanyelv elsajátításá-
hoz szükséges területét. A kisgyermek-
kori idegennyelv-elsajátítás tehát ki-
használ.ia azokat a babávalszületett ké-
pességeket, amelyek fejlesztésére ké-
sőbb már a biológíaí változások miatt
nem lesz mód, ráadásul ebben a korban
rengeteg idő áll a gyermekek rendelke-
zésére. A sikerhez pedig mai, kitágult vi'
lágunkban elengedhetetlen a készség-
szintű nyelvtudás - mondja Buzáné
I(ovács Bernadett, aki nemcsak elméle-
tekről beszél, hanem három gyermekét
is korai nyelvrudásra nevelte' Aveliikvaló
foglalkozás, angolul dalolás ébresztette
fel benne avágyat, hogy létrehozza,,a11-
gol dalolós játszóházát", melyrőI bebe-
angol.huwebolda\án többet megtudha-
tunk. Buzáné pedagógiai alapelvét I(o-
dáIy Zoltáttől kölcsönözte: ,,Amit csak
hall a gyermek, ktinnyen elfelejti. Amit
lát is, már inkább megjegyzí. De amiben
ő maga ís tevékenyen résztvesz, azbi-
zonyosan bevésődik az emlékezetébe]'

A további előadások a játékosságról
szólnak, és erre adnak konkrét tippeket.

6 z előadóterem zsúfolá-

* *d sig megtelt az Angyal-
_; '* föIdi Gyermek_ és Ifjú-" 

* 
- sági Házban, ahova az

I. Baba Angol Fesztivál programjáraér-
keztünk... ,,Can I sit over here?'' - for-
dul hozzánk egy nyolcéves kislány, tö-
kéletes angol kiejtéssel. Meglepve tud-
juk meg, hogy a kislány magyar anya-
nyelvű, de már kicsi korátólfolyékonyan
beszélget angolul a család amerikai
vendégeivel. Az előadások a látogatók
számára ingyenesek, mivel a szetvező
lelkes nyelvtanárok és más szponzorok

hátsó részén idegen nyelvű
gyermekkön1vek, kazetták,
játékok kaphatók, s akit

esetleg nem annyira ér-
dekelnek az elméleti fej-

tegetések, azok egy másik
teremben a Babasarok
kreatív angol foglalko-
zásain vehetnek részt
csemetéikkel együtt.
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A nyelv iránt valo fogékonyság
maga

alacsony

A játékosság fontos részei az akrár prózában, alcár
zeneí kísérettel közreadott mondókák, me-
moriterek, amelyek észrevétIenül gazdagítják
a szókincset és a nyelwani érzé|<enységet egya-
ránt. A következő mondókát, amely legjobban
me gragadta a fi gyelmünket, háztlag készített já-
tékkal is illusztrálták: ,,1. Stop - says the red
light, 2. Go - says the green, 3. Wait - _says the
yellow light, flashing in betweenl'(1. Allj meg
- szól a piros Íény,2.Indulj - szőIazőId,3.Yőtj
még - mondja a sárga, vi1logván a kettő közt.)

életkor (év)' 't1-'15

Forrás: TED.com

A tanulás alapja az utánzás, mindeközben tu_
dat alattí folyamatok is végbemennekaz agy-
ban. A gyerekek maguk fedezik fel a nyelvet,
s gondolkodásuk egyre rugalmasabbá válik - fej-
ti ki Buzríné, aki szerint a nyelÉanulás folyamata
három szakaszra osztható: az első a csendes idő-
szak, amikor a gyerek csak hallgat. Ranschburg
|enő pszichológus ezt a,,szolgálat'' idejének ne-
vezí, mert akármennyit szólunk hozzá, akicsi
mégsem válaszol - noha sok mindent megért.
,,Eztaz időszakot túl kell élni _ és semmit sem

szabad erőltetni'' - hangzik el. A második sza-
kaszban a kisgyerek már megszólal, általában
a legváratlanabb időpontban. Eld<or még nem
tudja megktilönböztetni a szavakat egymástól,
vagyis számáraaz egész mondat egy kifejezés-
nek számít. Ez is eltarthat hosszabb ideig,
azonban ha túljutunk rajta, azután már önál-
1ó mondatalkotásra is képes lesz.

,,Amikor Eszter lányunk féléves volt, kissé bá'
tortalanul kezdtem hozzá a tanításához, csu-
pán angol dalokat énekelgettünk - mesélí la-
punknak az indulás történetét Bán Annamá-
ria. - Azután felbátorodtam, és egyre többet
beszélgettünk angolul. A fiunk, Dani ebbe a
helyzetbe szti]etett bele, így sokáig az angol lett
a domináns nyelve, és csak miután oviba ke-
rüIt, jött Íelhozzá a magyar" - teszi hozzá a
nyelvtanár, aki tapasztalatait az áItala szer-
kesztett blogon is ígyekszik megosztani. Egyes
pszichológusok szerint a két- vagy többnyel-
viiség zavarokat okozhat a gyermekekben,
Annamária azonban semmi ilyet nem tapasz-
talt. sőt, ismer olyan családokat, ahol mind az
apa, mínd az anya kétnyelvű, és egy ötödik
nyelven kommunikálnak egymás közötl. Gyer-
mekük életében az ötnyelv zavarmentesen Van
jelen. A fiatalok áItalában csak idő múltával
dóbbennek tá arra, mit kaptak, és hogy mek-
kora előnyt jelent a nyelvísmeret. Annamária
ú'gy étzi, az ő munkájának a gyümölcse is ak-
kor kezdett beérni, amikor Esztet <itéves ko-
rában megríllt előtte a konyhában, ránézett cso-
dálkozó tekintettel, és így szólt: ,,Mama, én mi-
kor tanultam meg angolul?" I
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