
moje dijete // razvoj

Kako djeca
uče jezike?
Učenje jezika je potpuno prirodan proces za svu djecu. Svako 

novorođenče posjeduje vještinu učenja jezika, a učiti počinje odmah 

nakon porođaja. Sva djeca na svijetu, bez obzira na jezik svojih roditelja, 

uče pričati na potpuno isti način. To učenje se odvija u tri osnovne faze.
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FAZA 1
Kada se rode, bebe mogu 

proizvesti i čuti sve jezike 

svijeta. To je oko 150 zvukova 

u oko 6500 svjetskih jezika! 

No, niti jedan jezik ne koristi 

svih 150 zvukova tj. fonema, 

npr. engleski jezik koristi 44 

fonema, a hrvatski samo 32.

U ovoj najranijoj fazi, bebe 

uče koji fonem pripada 

jeziku koji oni uče, a koji ne. 

Sposobnost da prepoznaju i 

proizvedu te zvukove naziva 

se ‘svjesnost o fonemima',  

a ta će im sposobnost biti 

izuzetno bitna kasnije kod 

učenja čitanja.

Rođenje
Djeca mogu osjetiti ritam 

jezika već odmah po rođenju 

tj. mogu osjetiti tempo i visinu 

tona.

6 mjeseci
Već s 4 mjeseca bebe mogu 

razlikovati jezik od drugih 

zvukova, kao npr. razliku 

između izgovorene riječi 

i pljeska rukama. Sa šest 

mjeseci djeca počinju gugutati 

i to je prvi znak da beba uči 

jezik. Dijete je sada sposobno 

proizvesti sve zvukove iz svih 

svjetskih jezika, ali do punih 

godinu dana odbacit će 

zvukove koji nisu dio njegovog 

materinjeg jezika.

FAZA 2  
(UČENJE RIJEČI)
U ovoj fazi djeca uče kako 

spajati određene zvukove u 

smislene riječi. Npr. uče kako 

zvukovi: m, a, m, a skupa 

označavaju njima trenutno 

najbližu osobu te počinju 

izgovarati riječ 'mama'. To je 

značajan korak u djetetovom 

razvoju jer sve što su do 

tada čuli je za njih bio samo 

nasumičan tok zvukova. Da bi 

ti zvukovi imali smisla, dijete 

mora biti sposobno prepoznati 

gdje jedna riječ završava te gdje 

druga počinje. 

Ovo možda za sada nisu prave 

i potpune riječi, no ipak, djeca 

uče. Ono što djeca uistinu 

uče su morfemi, koji mogu, a 

i ne moraju biti riječi. Morfem 

je u principu zvuk ili zvukovi 

koji imaju smisao, kako riječ 



'mama'. Riječ 'mame' ima već drugi 

smisao i djeca u ovoj fazi mogu 

prepoznati da ova riječ znači 'više 

od jedne mame'. 

8 mjeseci
djeca sada već prepoznaju grupe 

zvukova i mogu odvojiti jednu 

grupu zvukova od druge tj. zaključiti 

gdje jedna riječ završava, a druga 

počinje no unatoč tome još uvijek 

nisu sigurni što određena riječ 

znači.

12 mjeseci
U ovoj fazi, djeca su sposobna 

spojiti značenje s određenom 

riječi i sada kada su to svladali 

mogu početi graditi svoj vokabular. 

Počinju oponašati nove riječi 

koje čuju oko sebe i u dobi od 12 

mjeseci bi trebali imati vokabular 

od cca 50 riječi.

FAZA 3  
(UČENJE REČENICA)
Tijekom ove faze, djeca uče kako 

kreirati rečenice. To znači da već 

znaju redati riječi određenim 

redoslijedom. Npr. uče reći: 'ja želim 

čokoladni keks', a ne 'čokoladni 

želim ja keks'. ➜➜➜

prof. Daniela Dapas
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Djeca također sada već uče 

razliku između gramatičke 

točnosti i značenja. Noam 

Chmosky napravila je primjer 

koji bi pojasnio ovu fazu, kroz 

rečenicu: 'bezbojan zeleni 

cvijet raste na livadi'. Djeca će 

shvatiti da iako je ova rečenica 

gramatički točna, nema smisla 

jer zeleni cvijet ne može biti 

bezbojan!  

18 mjeseci 
Kako bi mogla komunicirati 

djeca moraju znati kako 

koristiti riječi koje su naučila. U 

ovom stadiju razvoja govornih 

vještina, djeca su sposobna 

prepoznati razliku između 

imenica i glagola. Općenito 

govoreći, prve dječje riječi su 

uvijek imenice.

➜➜➜ 24 mjeseca 
Sada djeca prepoznaju 

već puno više od imenica i 

glagola te razumiju osnovne 

rečenične strukture.  Npr. znaju 

upotrebljavati zamjenice te 

pravilan poredak riječi u rečenici 

i znaju kreirati jednostavne 

rečenice.

30 – 32 mjeseca
U ovoj dobi, 90% izgovorenog 

je gramatički točno. Sada su već 

naučili sva pravila, no možda 

još nisu dobro upoznati s 

iznimkama.

Djeca nastavljaju učenje jezika 

i širenje vokabulara sve do 

svoje jedanaeste godine , kada 

bi njihov vokabular trebao biti 

na razini odraslog čovjeka. 

Verbalno talentirana djeca 

prolaze kroz ove faze puno 

brže nego njihovi vršnjaci, 

čak se ponekad može činiti 

da preskaču određenu fazu 

i odmah prelaze na iduću. 

Ponekad takva djeca nauče 

čitati i prije pete godine, a neki i 

prije treće.


