
ОДГОВОРНО РОДИТЕЉСТВО: 
ДА ЛИ ПРИЧАТЕ СА СВОЈОМ 

БЕБОМ?



Од првог дана беба показује да ужива у присуству своје мајке, чији је 
глас и говор умирују , јер су јој познати и пре рођења. Наука указује да је 
беба већ од рођења спремна да учи говор и језик окружења, што је 
основа за емотивну размену и блискост коју родитељи граде са њом.

Мозак новорођенчета је изузетно пријемчив за звуке, јер су они темељ 
будућег говора и језика. Причајте, певајте и читајте својој беби од првог 
дана. Дозволите јој да што чешће слуша ваш глас. Честим, кратим 
разменама, узајамним слушањем и причањем, учврстићете 
емоционалну повезаност између вас и ваше бебе.

Током прве три године живота, развој можданог капацитета за учење 
језика је велики. Према налазима неуронауке, говор представља важан 
предуслов за развој и обликовање можданих капацитета или 
„архитектуре“ мозга. Свака нова реч омогућава стварање нове везе 
између нервних завршетака у мозгу бебе (неурона) који подстичу бебин 
мозак да се развија, односно архитектура мозга постаје све богатија.

Развој мозга у првим годинама живота веома је интензиван. Само у 
првих 10 месеци живота, бебин мозак се, по тежини, увећа за око 30% у 
односу на тежину пре рођења (у 35. недељи). 



ПРИЧАЊЕ И КОМУНИКАЦИЈА 
ПОДСТИЧУ РАЗВОЈ МОЗГА

КОМУНИКАЦИЈА КАО 
ДВОСМЕРАН ПРОЦЕС

Развој говора и учење језика кључни су не само за развој мозга, већ за учење 
уопште. Захваљујући говору и језику, односно именовању појмова и појава, дете 
учи и њихово значење. Овај процес се зове храњење говором/језиком. Дете које у 
првих 1000 дана не усвоји довољан број речи и не формира значајан број записа 
у мозгу, не развија своје капацитете довољно. Зато се родитељима саветује да од 
првог дана причају својој беби, обраћају јој се, читају јој приче, певају, именују све 
што раде, што беба види или јој се догађа. Што родитељи чешће понављају 
одређене речи и повезују их са радњама и стварима у окружењу, са бебиним 
доживљајима и искуствима, записи у мозгу ће бити стабилнији, а способност 
учења све већа. Када су говор и причање у окружењу бебе оскудни, када је 
обраћање беби ретко, а речи и фразе се не понављају, дешава се управо 
супротно – записи у мозгу бледе, способност учења се смањује.

Комуникација је увек двосмеран процес, дешава се у интеракцији, укључује 
контекст и целокупно окружење. Обратите пажњу на то колико често се обраћате 
својој беби, колико често и како реагујете када се она вама обрати!

Пратите интересовања и нудите различите садржаје. Разговарајте са бебом као 
да је већ „велика“. Постављајте питања и слушајте одговоре. Свака бебина 
реакција је прилика за наставак комуникације. Иако делује невешто и 
неразумљиво овај разговор је важан подстицај. Приметићете врло брзо како беба 
пажљиво прати ваш говор и, када заћутите, она ће тражити да наставите да 
причате са њом.  Већ од првог дана ваша беба, уз овај вид стимулације, развија 
веома важне вештине које ће јој помоћи да науче да говори, чита и разговара о 
било којој теми.

Са две године ваше дете ће моћи да каже шта жели и шта му треба, разумеће 
шта се од њега очекује. Развијеност говора и речника код детета од три године, 
директно указује на то колико ће оно бити спремно да учи касније у животу. 



ПОЧЕТАК И КРАЈ 
ПРИЧАЊА СА БЕБОМ?
Некада се можда питате када да започнете и када да завршите 
комуникацију са својом бебом? Пажљиво пратите како ваше дете 
реагује. При сваком контакту и дружењу са бебом, стварају се прилике 
за учење и размену љубави. Искористите их! Не заборавите да 
љуљане, мажење, лагано масирање леђа, стомачића, нунање уз 
разговор, лагано певање, такође умирију и опуштају бебу. Откријте шта 
вашој беби највише прија.

Можда ваша беба неће разумети сваку вашу реч, али ће схватити тон, 
боју гласа, осетиће емоцију и примиће поруке љубави. Будите стрпљиви 
и уважите ритам на који вам беба указује. Када приметите да беба не 
учествује активно у интеракцији, промените врсту комуникације. Увек 
постоје друге могућности, начини, садржаји. Престаните када приметите 
да беба више не ужива у размени или указује да јој је интеракција 
сувише интензивна, да јој треба одмор.



О ЧЕМУ СВЕ МОЖЕТЕ ДА 
ПРИЧАТЕ СА БЕБОМ?

У вашој породици се користи више језика? То је добар 
подстицај за развој говора! Дете временом научи да 

речи могу различито да звуче, мада имају исто 
значење, да различито изгледају када су написане.

Рецитујте дечије песмице, бројалице и брзалице, певајте успаванке. 

Неки родитељи више воле да измишљају или да препричавају приче из 
свог детињства. Свака прича је добра прилика да уживате заједно. 
Не пропуштајте их.

Има много  игара са речима, словима и сликама у окружењу. 
Искористите 

Читајте шта пише на кутијама, кесама, мајицама, тренеркама, 
пиџамама. Шта говоре рекламе, постери, цртежи, графике? Ознаке у 
радњама, на аутобусима и улицама -  о чему причају? Истражујте 
заједно! 

Када проводите време са вашом бебом, угасите телевизор, таблет, 
мобилни телефон. Наука указује да говор који није упућен детету и који 
дете само слуша, без интеракције (као испред телевизора), није 
довољно подстицајан. Захваљујући интеракцији, сасвим мале бебе које 
од рођења не чују добро, могу да науче језик знакова. Уколико стално и 
довољно подстичете говор, ваше дете ће стално напредовати и врло 
рано развити вештине које зовемо „читање пре читања“ и „писање пре 
писања“, што је сјајна припрема за читање и писање. 



ПРИЧАЈТЕ СА СВОЈОМ БЕБОМ! И када мислите да вас не чује или не 
разуме! Причајте јој о свему. И када је будна и док спава, бебин мозак 
увек прима стимулусе, памти их и чува. Ове „неуронске белешке“ 
помажу јој да све боље разуме говор и језик окружења, да проговори, 
да учествује у комуникацији, да учи и напредује.

СВАКО ВРЕМЕ ЈЕ ДОБРО 
ЗА ПРИЧАЊЕ И ЧИТАЊЕ

У аутомобилу, авиону, на улици, у парку, чекаоници, 
продавници, у игри у дружењу –  свака прилика је 

„право“ време да причате са својом бебом.

Доказано је - 15 минута читања свакога дана довољно je да 
подстакне правилан развој говора и комуникација. 
Нека књига/сликовница буде део ваше свакодневице – носите је са 
собом и користите у свакој прилици. 
Нека вам причање прича и читање постану рутина: испричајте 
најмање једну причу, прочитајте најмање једну сликовницу на дан. 
Дозволите беби да сама изабере књигу или причу и будите спремни 
да је изнова и изнова испричате.
За бебу и мало дете бирајте књиге са сликама. Нека приче буду 
кратке, а њихове поруке једноставне и лаке за разумевање. 
Мала деца (до 3 године) воле приче које садрже ритам и понављања, 
старија воле приче са заплетом и авантурама.
Анимирајте дете док читате, правите звуке, покрете, опонашајте 
ликове. Нека читање буде забавно. 
Укључите бебу у причање/читање. Тражите јој да покаже шта је на 
слици, да понови познату реч или фразу. 
Подржите старију децу да причају и читају млађој, пружите сваком 
прилику да исприча причу.

Нека деца више воле причање, друга више воле читање. 
Шта воли ваше дете?
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ПОДРЖАВА


