
Dvojezična djeca 

Bilingvizam ili dvojezičnost može se definirati na različite načine.   

Može se govoriti o podjednakoj sposobnost komuniciranja na dva jezika, kao i o 
sposobnosti osobe da komunicira na dva jezika, ali s izraženijim vještinama 
komuniciranja samo u jednom od ta dva jezika. Možda bi najpreciznija  definicija 
bilingvizma bila da je to sposobnost osobe da koristi dva jezika bez vidljive razlike u 
sposobnosti komuniciranja.  
 
 Ovisno o tome kada se jezici usvajaju, bilingvizam se dijeli na rani – kada se oba 
jezika usvajaju do četvrte godine, te kasni – kad se usvajanje događa iza četvrte 
godine života. 

Prema razini usvojenosti jezika, bilingvizam može biti simetričan – kada osoba 
jednako koristi oba jezika te asimetričan – ako je jedan jezik dominantan.   

U današnjem svijetu sve je više obitelji gdje svaki roditelj govori drugi jezik. Zato se 
postavlja pitanje, koji je onda jezik materinji?  

Sam naziv bi mogao upućivati na odgovor da je to jezik kojim govori majka, i 
najčešće to i jest tako. No, zapravo je to jezik osobe koja je u stalnoj komunikaciji s 
djetetom, i to ne mora biti biološka majka. 

 Materinjim jezikom, također se smatra  jezik koji dijete prvi nauči govoriti i kojeg 
najbolje zna. Ili čak i jezik na kojem osoba misli, sanja i računa. 

Ako dijete odrasta u obitelji gdje su roditelji govornici dvaju različitih jezika, tada i ono 
može imati dva materinja jezika, naravno uz uvjet da oba roditelja podjednako 
komuniciraju s njim, svatko na svom jeziku.  

Kad je riječ o obitelji koja je jednojezična no živi izvan svoje jezične zajednice, 
svakako je važno s djetetom razgovarati materinjim jezikom kod kuće, dok će na  
drugi   jezik  i njegov razvoj utjecati okolina ( vrtić, škola, prijatelji).  

Priče, crtani filmovi, pjesme, brojalice sjajan su izbor za posredno učenje i prvog i 
drugog jezika. 

Djeca, koja su izložena istovremenom usvajanju dva jezika, često imaju faze u kojima 
miješaju jezike. Nije rijetko da u jednoj rečenici koriste oba jezika. Razlog tome je što 
su određenu riječ usvojili u jednom jeziku, ali ne i u drugom. 
Također se događa da jedan jezik koriste u vrtiću, a drugi u obitelji. Kao i da jedan 
jezik bolje razumiju dok se na drugom lakše izražavaju i govore. 
 
  



 I dvojezična djeca kao i djeca koja usvajaju samo jedan jezik mogu imati jezične 
teškoće. 

Jedna od preporuka bi bila da se s uvođenjem drugog jezika ipak započne nakon što 
je stvorena baza materinjeg jezika, ili da postoji stroga situacijska razdvojenost dva 
jezika. Dijete će tada vjerojatno biti uključeno i u individualni logopedski tretman, a 
roditelji svakako u tom slučaju savjetovani po pitanju poticanja jezičnog razvoja.    

  

 

 

  

  

 


