Информације за породице

SERBIAN

РАЗВИЈАЊЕ ВЕШТИНА КОМУНИЦИРАЊА КОД ДЕЦЕ ОД 0-3 ГОДИНЕ СТАРОСТИ
Време које проведете у обичном, свакодневном разговору са својим дететом, чак и пре него што дете
проговори, одређује колико ће дете бити успешно у школи.
Бебе и мала деца уче да комуницирају (размењују поруке са другом особом) много раније него што
почну да говоре. Она уче да комуницирају у свакодневном контакту са особама око себе. Она
посматрају и слушају друге како користе гестове да изразе своје потребе, осећања и доживљаје.
Добре вештине комуницирања у раном детињству значе да ће дете бити успешно у употреби језика и у
описмењавању (читању и писању).
Бебе увек:
слушају –још док су у материци,
гледају – гледање у очи је веома важно још пре него што деца проговоре,
посматрају израз лица – претеране гримасе привлаче и задржавају пажњу детета.
Развој мозга
У прве три године живота вашег детета мозак расте и развија се брже него у било којој другој фази
живота.
То је такође најкритичније доба у коме мозак детета учи да види и чује. Бебе треба да виде покрете,
облике, боје и предмете (изблиза и издалека) да би мозак научио како да уочава те ствари. Бебе такође
треба да буду изложене многим различитим звуковима да би развиле вештине слушања и разумевања
звукова.
Ударно доба за развој језика и учење говора је првих неколико година живота. Деца све време треба да
вас чују да говорите, певате и да им читате. Њима је такође потребно да разговарате са њима када тек
почну да брбљају и да опонашају како комуницирате.
Ви сте први и најважнији учитељ свог детета
•
•
•
•
•
•
•

Слушајте своје дете
Разговарајте са својим дететом
Певајте и рецитујте детету
Читајте књиге заједно
Идите заједно на нова места
Дајте детету много различитих ствари код куће да се игра
Похвалите дете како добро напредује

Не заборавите:
Деца кроз игру уче да комуницирају. Телевизија и компјутерске игре и програми, DVDи и наставни
листићи, чак и ако су образовне природе, не помажу детету да развија вештине комуницирања. Само у
разговору са људима дете може да развије вештине комуницирања.

