
PROŠIRIVANJE RJEČNIKA 

Za mnoge je roditelje zasigurno najuzbudljiviji 

događaj u djetetovom razvoju trenutak kada ono izgovori 

svoju prvu riječ. Prva je riječ ujedno i početak razvoja 

aktivnog rječnika. Aktivan rječnik čine sve one riječi 

kojima se dijete spontano služi, tj. koje koristi u govoru. U 

razdoblju između 12. i 18. mjeseca razvoj rječnika je spor i 

u prosjeku djeca usvoje 9 novih riječi mjesečno. Kada se 

tom brzinom pohrani masa od 50 riječi, dolazi do naglog 

porasta rječnika koji se naziva leksički brzac.  

Te prve riječi u pravilu su kontekstualizirane, to su 

najčešće riječi i izrazi koje dijete čuje i koristi u svom 

domu, a vezane su uz konkretne situacije. Imenovanje 

bliskih osoba (mama, tata, baka…), osnovnih dijelova 

tijela (oko, nos, ruka…), osobnih predmeta i igračaka 

(duda, medo…), izricanje osnovnih zahtjeva (daj, hoću, 

dođi, kupi mi…) te osnovnih radnji (spavati, piti…) 

zadovoljava djetetove potrebe snalaženja u kućnom 

okruženju. Međutim, nakon djetetova drugog rođendana, s 

gledišta proširivanja rječnika, to više nije dovoljno. Teme i  
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sadržaje potrebno je proširivati novim iskustvima, 

doživljajima, osobama, konkretnim, a kasnije i apstraktnim 

pojmovima. Potrebno je stalno povećavati broj i vrste riječi 

(imenice, glagoli, pridjevi…). Važno je svakodnevno 

proširivati i nadopunjavati djetetova opća znanja. Djeca 

riječi usvajaju spontano, a veličina rječnika ovisi o broju 

riječi koje s njima razmjenjuju roditelji i okolina.  

Posebno dragocjena aktivnost kojom djeca usvajaju 

nove riječi je interaktivno čitanje slikovnica s odraslima. 

Djeca koja su aktivno uključena u čitanje knjiga usvoje 

više riječi od djece koja pasivno slušaju čitanje knjige. 

Aktivan način čitanja zove se dijaloško čitanje i uključuje 

brojne postupke u kojima odrasla osoba (najčešće roditelj) 

postavlja otvorena pitanja, potiče razgovor o pročitanom 

tekstu te pruža djetetu prilike u kojima ono samo može 

sudjelovati u pričanju priče. 
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