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Talk To Your Baby – quick tips 

 
 

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 he 
starts 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 her 
nappy.  

 
• Have fun with rhymes, poems and songs in your 

own language. 
 
• Tell your child stories in your language. 

Encourage him 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 he did at playgroup 

or nursery in your language. If he uses English 
words repeat what he has said using your 
language. But do not correct him or make him use 
your language. 

 
• Help your child feel proud of your language. If 

she speaks more than one language, teach her the 
names of the languages. 

 
• Don’t laugh or tease your child  

because of his accent or if he 
makes mistakes. 

 
 
 

 
 
 

Bebeğinizle Konuşunuz 
 

Bebeğinizle kendi 
dilinizde konuşun 
 
Çocuğunuza konuşmayı öğrenmesinde 
yapacağınız en iyi yardım onunla mümkün 
olduğu kadar kendi dilinizde konuşmanızdır.  
İngilizce konuşmanız gerekmez.  Bu şekilde 
çocuğunuz kendinden emin şekilde konuşacak 
ve ana okuluna başladığı zaman İngilizce’yi ana 
okuluna veya okula başladığı zaman öğrenmeye 
hazır olacaktır. 
 
• Bebeğinizi yıkarken, mama verirken veya 

bezini değiştirirken ona  kendi dilinizde, 
birlikte ne yaptığınızı anlatın. 

• Kendi dilinizde uyaklar, şiirler, şarkılarla iyi 
vakit geçirin.   

• Çocuğunuza kendi dilinizde hikayeler okuyun.  
Hikaye okunurken onun da katılımda 
bulunmasını teşvik edin.   

• Kendi dilinizde kitaplar bulmaya çalışın veya 
kendiniz yazın. 

• Çocuğunuzun aynı dili konuşan kişilerle 
oynamasını teşvik edin.   

• Çocuğunuzla ana okulunda veya okulda ne 
yaptığını kendi dilinizde konuşun.  Ingilizce 
kelimeler kullanırsa söylediklerini kendi 
dilinizde tekrarlayın.  Fakat onu doğrultmayın 
veya kendi dilinizde konuşmasında ısrar 
etmeyin.  

• Çocuğunuzun kendi dilinden gurur 
duymasında yardımcı olun.  Bir dilden  

fazla dilde konuşuyorsa dillerin  
isimlerini öğretin. 

• Aksanlı konuşuyorsa veya hata  
yapıyorsa gülmeyin veya şaka   

 yollu takılmayın. 
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Quick tips may be photocopied. For more information visit www.talktoyourbaby.org.uk 
Talk To Your Baby is an initiative of the National Literacy Trust. 
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