Klausimynas vaikams
Vaiko vardas:
Amžius:

Tai Rikas ir Tania. Jie yra brolis ir sesuo. Namuose su mama ir tėte jie kalba ispaniškai.
Mokykloje jie kalba prancūziškai.

Jie pasakoja apie savo patirtis.
SITUACIJA 01
Riko mama laisvai kalba ispaniškai ir šiek tiek prancūziškai. Mama sako, kad Rikas su ja visuomet
kalbėtų ispaniškai. Rikui tai nepatinka. Grįžęs iš mokyklos Rikas norėtų kalbėti prancūziškai, kadangi
šios kalbos jis mokosi mokykloje.
Kokia tavo nuomonė apie tai?
A.
B.

Rikas su mama turėtų kalbėti ispaniškai
Rikui turėtų būti leidžiama pasirinkti, kuria kalba jis nori kalbėti namuose

Ar jūsų šeimoje galioja susitarimai dėl kalbų vartojimo? Taip / Ne / Nežinau
Ar tu norėtum ką nors pakeisti kalbų vartojimo situacijoje namuose? Taip / Ne / Nežinau
Jei taip, ką konkrečiai?
SITUACIJA 02
Mama nemoka gerai prancūziškai ir todėl dažnai negali jiems padėti ruošti namų darbų. Riko
nuomone mama turėtų mokytis prancūzų kalbos, kad galėtų jam padėti. Taniai tai nėra svarbu, ji
mano, kad geriau išmoks, ruošdama namų darbus savarankiškai, be mamos pagalbos.
Kokia tavo nuomonė apie tai?
A.
B.

Rikas yra teisus
Tania yra teisi

Ar tu norėtum gauti daugiau pagalbos, mokantis tam tikros kalbos? Taip / Ne / Nežinau
Jei taip, kurios kalbos?
SITUACIJA 03
Kasmet jie vyksta atostogų į Ispaniją, nes ten gyvena jų šeima. Būdami Ispanijoje jie nuolat kalba
ispaniškai. Kartais jų močiutė juokiasi iš to, kaip keistai ir juokingai jie taria ispaniškus žodžius.
Kokia tavo nuomonė?
A.
B.

Visai nejuokinga, kad močiutė iš jų juokiasi
Tai nesvarbu, močiutė juokiasi, nes tai skamba juokingai.

Ar tau yra kada nors taip nutikę, kai žmonės juokėsi iš tavęs, nes tu kažką pasakei ar ištarei
neteisingai? Taip / Ne / Nežinau
Kokia buvo tavo reakcija?
A/ Jokios, nes man nerūpi
B/ Aš supykau, bet nepasakiau
C/ Aš supykau ir pasakiau tai
D/ Man irgi buvo juokinga
SITUACIJA 04
Šiandien Tania įrašė savo dienoraštyje: „ namuose aš turiu kalbėti ispaniškai, mokykloje turiu kalbėti
prancūziškai. Niekas manęs neklausia, ko aš iš tikrųjų noriu!!! Mane tai siutina!
Kokia tavo nuomonė?
A.
B.

Tania gali apie tai pasikalbėti su tėvais
Jokios kalbos čia nepadės!

Ar tu kalbiesi su tėvais apie kalbų vartojimą namuose? Taip / Ne / Nežinau
Jei taip, apie ką tu kalbiesi? Su kuo?
Jei ne, kodėl?
SITUACIJA 05
Tania draugauja su Michaeliu. Jie abu gerai moka ispaniškai, bet tarpusavyje įprato kalbėtis
prancūziškai. Michaelis sako, kad kai jiedu sukurs šeimą, namuose kalbėsis ispaniškai!
Kokia tavo nuomonė?
A. Yra pernelyg sudėtinga pakeisti kalbą, kuria žmonės yra įpratę kalbėtis namuose
B. Jie gali vėliau pereiti prie ispanų kalbos
Ar jūs su tėvais kalbatės apie kalbas, kurias tu norėtum vartoti namuose ateityje? Taip / Ne / Nežinau
Jei taip, apie ką jūs kalbatės? Su kuo?

Jei ne, kodėl?

