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постојат сродности и заеднички црти со другите индоевропски народи, пред сѐ на лингвистичка 

основа.  

 Во овој труд, со доближување на еден многу мал квантум од македонски, германски и 

англиски ПП на извесен начин може да се насети постоењето на единството на човечката мисла, иако 

се работи за компарација на овие кратки жанрови само на три јазични целини.  

Собирањето и анализата на истите ни пренесува не само информации во традиционална 

смисла, туку и ни дава информација за тоа како различните животни аспекти биле или се 

рефлектирале во умот на луѓето, а кои се од големо значење за перцепцијата на светот. Истражувајќи 

ги ПП можеме слободно да кажеме дека на овој начин секој народ, секое поколение, разграничувајќи 

го битното од небитното, преку нив го предава во наследство на идните генерации само она 

најбитното. ПП ни помагаат на сите нас кои сме во потрага по т.н. тотална слика да се навратиме 

назад кон минатото и да го разбереме човекот од минатото, кој според зборовите на Диркем, е дел од 

сите нас (сп. Јакимовска 1997). 
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Апстракт:  Познавањето на странски јазици во денешно време е еден од основните предуслови да бидеме во 

тек со брзиот начин на живот и постојаниот развој. Затоа, од големо значење е да се обрне поголемо 

внимание на процесот на изучување на странски јазик и низата прашања поврзани со него, како на пример: Од 

која возраст е најдобро да се почне, дали се оптоварува детето, колку јазици може да се учат паралелно итн. 

Токму тие прашања се дискутираат во овој труд т.е. се обрнува внимание на наставата по странски јазик на 

рана возраст. Се дава осврт на општите карактеристики и специфичните принципи на раното изучување на 

странски јазик, општите цели на наставата по странски јазик во основно училиште, се анализира јазичната 

способност на децата од предучилишна и училишна возраст и развојот на јазичните вештини. Целта на 

трудот е да ги разоткрие можностите што ги нуди оваа настава како и неопходните услови, ефикасни 

техники и методи за успешно спроведување на истата и предноста од изучување на странски јазик на раната 

возраст. 

Клучни зборови: настава, странски јазик, рана возраст, усвојување. 

 

 

EARLY LANGUAGE ACQUISITION 

 

Marija Todorova1, Tatjana Ulanska 2 
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Abstract: Knowledge of foreign languages is one of the essential prerequisites required to follow the fast pace of the 

continuing development of life today. Therefore, it is of great significance to take the importance of the process of 

foreign language acquisition into account as well as its related issues, like: What is the right age to learn a foreign 

language, how many foreign languages can be learnt at a time, etc. The above mentioned issues are discussed in this 

paper, especially focusing on the teaching process of foreign languages at early age. It gives a short review of the 

general features and specific principles regarding early language acquisition, the general goals of foreign language 

teaching in primary education, it also analyzes the communication skills of pre-school and school age children as well 

as the development of the communication skills. The purpose of this paper is to present the possibilities that this 

teaching process offers, as well as the necessary conditions, effective techniques and methods for its successful 

realization and the advantage of early language acquisition. 

Key words: teaching process, foreign language, early age, acquisition. 

 

Вовед  
  Во последните години раното изучување на странски јазик има сè поголемо значење, а за тоа 

сведочи и фактот дека странските јазици веќе се предлагаат и изучуваат на што порана возраст, дури 

тие се вклучени и во програмите на детските градинки. Но, се поставува клучното но сеуште 

дискутабилно прашање за кое многу научници имаат различни мислења, „Од која возраст е најдобро 

да се започне со изучување на јазици?“ Некои сметаат дека 3-годишната возраст е идеална за тоа 

бидејќи од тогаш кај децата веќе е изграден системот на родниот јазик. Други пак, сметаат дека 

мозочните јазични центри имаат оптимален капацитет на возраст помеѓу 1-9 години, и затоа тој 

период се смета за најсоодветен да се започне со изучување на странски јазици. Иако имаат 

спротивставени мислења по ова прашање, сепак повеќето се сложуваат дека на рана возраст, без 

никакви проблеми, може да се усвојуваат повеќе од еден јазик, а со одминувањето на времето тоа 

станува сè потешко па дури и невозможно.  

Виготски смета дека ефективноста на усвојување на јазикот се зголемува со поместување на 

возрасната граница. Според него, најдобро ги владееме јазиците што сме ги учеле на рана возраст 

(Виготски 1997: 28-46).  

Научниците заклучуваат дека раната возраст е создадена за учење на странски јазици и 

според нив, тоа не само што не го оптоварува детето туку напротив, го поттикнува детскиот интелект 

и развој. Изучувањето на странски јазик на рана возраст му овозможува да научи и втор па и трет 

странски јазик подоцна во неговиот живот.  

 

 

Изучување на странски јазик на рана возраст 

Под рано изучување на странски јазик се подразбира наставата за деца од предучилишна и 

училишна возраст т.е. од 4-5 до 10-11 годишна возраст. Наставата се спроведува најчесто преку игра. 
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Игрите за време на часовите по странски јазик претставуваат средство за зацврстување на знаењата, 

за вежби или за активен одмор. Детето е подготвено да учи, да слуша, да повторува, да имитира, да си 

игра, отворено е кон другите и има способност за јазично усвојување. Тоа има потреба да зборува, да 

биде сослушано, да допира предмети, да истражува, да открива, има вродена љубопитност.       

Учителот треба да создава весела и непринудена атмосфера за време на час и да се стреми да 

предизвика интерес и радост за изучување на странскиот јазик. Кај децата треба да се развијат 

позитивни емоции за усвојувањето на странските јазици, да се развива желба за комуникација колку 

и да е минимално нивното знаење а не да стравуваат дека ќе бидат казнети затоа што не знаат. Многу 

голема улога игра и неговото невербално однесување (надворешен изглед, мимики, гестови...). 

Наставата се спроведува претежно на странскиот јазик и е исполнета со различни активности како на 

пр. пеење, цртање, танци итн. а се употребуваат и различни форми на работа: по двојки, по групи, 

индивидуална работа или фронтална настава. При фронталната настава се дава предност на 

повторувањето во хор или на верижните игри. Новиот материјал се воведува и повторува во првата 

половина на часот, додека децата сеуште имаат концентрација. Треба да се има во предвид дека тие 

се полни со енергија и ентузијазам но исто така пак брзо се изморуваат при реализација на некоја 

активност. Затоа е потребно активностите и игрите постојано да се менуваат со цел да се задржи 

вниманието и интересот кај децата. Описменувањето на јазикот кој што се изучува т.е. развојот на 

јазичните вештини, читање и пишување е еден од клучните проблеми со кој се соочуваат не само 

децата туку и учителите. Развојот на овие две вештини се заснова на вештините за слушање и 

зборување, што значи дека усвојувањето на фонемите претходи на усвојувањето на графемите. Кога 

станува збор за буквите, децата првично само ги распознаваат печатните и ракописните латински 

букви а дури потоа стекнуваат навика за нивно пишување т.е. усвојувањето на печатната буква 

претходи на усвојувањето на ракописната.  

 

Принципи на наставата по странски јазик на рана возраст 

Секој човек има исклучително близок и емотивен однос кон својот мајчин јазик и поради тоа, 

изучувањето на странски јазик, посебно на рана возраст, е многу поразлично од учењето на било кој 

друг предмет изучуван на мајчин јазик. Затоа се издвојуваат неколку исклучително важни принципи 

на наставата по странски јазик на рана возраст (Стефанова 2007: 37):  

1. Принцип на комплетна настава - има водечка улога во утврдувањето на методиката и 

организацијата на учебниот процес. Исто така, овој принцип треба да се земе во предвид и 

при изборот на учебниот материјал. 

2. Принцип на активен пристап во наставата – странскиот јазик се усвојува преку 

извршувањето на вербални активности (драматизирање, пеење, рецитирање итн.) или 

невербални активности (цртање, танци, гимнастика итн.).  

3. Принцип на изучување на странски јазик преку игра – играта ги мотивира децата да ги 

употребуваат и на тој начин да ги усвојуваат јазичните структури што се изучуваат. 

Учењето преку игра треба да биде насочено кон постигање на конкретна учебна цел и 

учителот треба да биде сигурен дека конкретната игра ќе доведе до постигање на точно 

определена јазична цел.  

4. Принцип на разновидност во наставата – за да се задржи вниманието на децата, наставата 

треба да биде динамична и разновидна во која што се интегрираат активности сврзани со 

музиката, театарот, уметноста итн.  

5. Принцип на непринудена, слободна и релаксирана атмосфера – ваквата атмосфера за време 

на час, кај децата предизвикува радост, љубов и желба да учат странски јазик и им помага 

да создадат позитивен став кон новото и непознатото. Активностите кои бараат поголема 

концентрација и активностите за одмарање треба наизменично да се редуваат. Чувството 

дека е постигнат успех е гаранција за понатамошно учество во учебниот процес.  

6. Принцип на намерно и постојано повторување – сè што е ново, постојано се употребува во 

нови ситуации но континуирано се проширува за да се спречи заборавањето што е 

карактеристично за таа возраст.  

7. Принцип на утврдување на достигнувања, а не оценување на знаење – постигнувањата на 

децата се утврдуваат за време на час т.е. за време на нивното изразување и творење. 

Напредокот на децата треба да биде транспарентен како за децата така и за нивните 

родители. Учителот треба да врши редовна проверка и многу внимателно да ги коригира 
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грешките од позиција на помошник и партнер а не контролор. Грешките се неизбежни и 

тие треба да се ориентир за понатамошната работа на децата.  

 

 Цели на наставата по странски јазик во основно училиште 

 Стекнувањето на јазични навики и вештини не е на прво место во целите на наставата на 

рана возраст. Во општите цели на наставата по странски јазик во основно училиште се вбројуваат 

следните (Стефанова 2007: 64): 

- Да допринесе за целосен развој на детето и неговите емотивни, творечки, социјални, 

умствени и јазични способности; 

- Да му даде на детето дополнителна можност за ориентирање во светот; 

- Да допринесе за создавање на позитивен однос кон учењето на странски јазик; 

- Да предизвика голем интерес и желба за изучување на странските јазици; 

- Да му овозможи на детето да се запознае со други култури и да ги осознае сличностите и 

разликите меѓу нив и мајчиниот јазик и култура; 

- Да го научи детето на стратегии за учење со што ќе му потпомогне да учи сè посамостојно; 

- Да го мотивира детето, да ги учи странските јазици како средство за меѓукултурна 

комуникација.  

Општите цели се постигаат преку постигање на специфичните цели на наставата по странски јазик на 

рана возраст, кои се претставени преку четирите јазични вештини: слушање, читање, пишување и 

зборување. 

 

 Заклучок 
 Од сето ова може да се заклучи дека раната возраст е соодветна за учење на странски јазици 

и бидејќи влијае позитивно на детскиот развој и интелект треба да се стремиме кон реализирање на 

овој тип настава. Таа овозможува да се усвојуваат повеќе странски јазици без поголеми проблеми и 

потешкотии а тоа пак ќе ги поттикнува и охрабрува младите на мултилингвизам, да учат и зборуваат 

повеќе јазици, во интерес на меѓусебно разбирање и комуникација. Како што веќе истакнавме, клучна 

улога во реализирање на наставата по странски јазик на рана возраст има учителот а од голема 

важност се и просторот и опкружувањето т.е. училницата, ресурсите и материјалот, активностите итн.    

Наставниците кои се ангажирани за спроведување на овој тип настава треба да бидат обучени за 

специфичноста на оваа работа со ученици на рана возраст, треба да умеат да ја испланираат и 

реализираат наставата со разновидни активности, да умеат да комуницираат како со децата, така и со 

нивните родители. Многу е важно да се истакне дека учителот треба да биде добар психолог и дека 

неговото однесување и реакции можат да ги мотивираат или демотивираат децата за изучување на 

странски јазик. Ако децата се чувствуваат сигурни и задоволни во училницата, тие ќе пројават желба 

и интерес да го учат јазикот. Училницата во која децата го минуваат времето треба да биде 

адаптирана на нивната возраст и во неа да владее топла, позитивна и пријатна атмосфера. Просторот 

треба да биде весел, шарен и украсен со соодветни визуелни помагала и средства кои се користат за 

педагошки цели. Материјалот кој се користи на час и сите ресурси, алатки и активности треба да 

бидат разновидни, интересни и соодветни за возраста на детето. Наставниците можат да се служат со 

конкретни предмети на пр. играчки и кукли или пак да користат фотографии, флеш карти, цртежи, 

брошури или постери. 
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