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КОРИСНИ САВЕТИ 

ЛОГОПЕДА 

 
 

ГОВОРНИ ЦЕНТРИ 

 
 
     Дете у предшколском узрасту свет доживљава као реално, стварно место. 

Одраста упијајући све садржаје из сопственог окружења. Нема искуство које имају 

одрасли. 

Радознало је и спонтано, способно да мисли конкретно, те се осећа несигурно када 

улази у свет одраслих. Развијање говорно-језичких функција и културе један је од 

важних фактора за приступ у тај свет. Зато организовање, структурирање физичког 

окружења за подстицање говорно-језичког развоја и културе мора бити  

пажљиво испланирано, захтева писмено богату средину, интердисциплинарни 

приступ, разумевање индивидуалних разлика и нивоа развоја код деце. Деца 

почињу да разумеју окружење, свет око себе кроз процес физичке интеракције са 

људима, предметима... Стичу знања кроз акције, уче чињењем. 

 

 Зато би окружење у вртићу, радној соби требало да рефлектује реалне животне 

ситуације, а материјали, садржаји итд. требало би да буду подстицајни, разноврсни, 

познати колико и привлачни. 
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     У вртићу, радној соби постоји потреба да се поред осталих центара 

интересовања превасходно структурира ЦЕНТАР ЗА РАЗВИЈАЊЕ ГОВОРНО 

ЈЕЗИЧКИХ ФУНКЦИЈА И КУЛТУРЕ – ГОВОРНИ ЦЕНТАР. Тај центар обухвата 

више подручја, повезаних делова као што су: део за писање, део са књигама, део са 

играчкама, део за слушање и гледање. Подручја су осмишљена тако да омогућавају 

дечју иницијативу током целог дана боравка у вртићу. 

 

Део за писање може да садржи: оловке, бојице, фломастере, воштане боје, маказе, 

лепак, боцкалице за писање (различитих величина, облика и боја), празне папире, 

папире са садржајима за довршавање, допуну, бојење; штампана слова нпр. 

изрезана од шмиргл папира, храпава, глатка, различитих боја, величина, азбука од 

канапа, штапића; материјали за игре читања и уочавања слова у речима; картице за 

богаћење речника итд. 

 

Део са књигама може да садржи полице, преграде са књигама атрактивно 

распоређеним, доступним, да буде окружен меким кутком, софом, јастуцима за 

седење да би се створила мирна, топла атмосфера. Књиге у библиотеци требало би 

да буду одраз различитог узраста деце: од сликовница па до енциклопедија за децу 

која знају да их користе. Врста и сложеност књига ће варирати у зависности од 

узраста и интересовања деце. Било би пожељно да се нађу књиге и садржаји које би 

деца могла самостално да довршавају, креирају причу у сликама. Да састављају 

садржаје од неструктурираних нпр. новинских, рекламних, промотивних часописа, 

графичких илустрација, међусобних дијалога, и тако праве своје приче, песме из 

свакодневног живота, а и шире. Свакако да би овакви продукти дали посебан значај 

овом центру, а и подстицали би децу на креативност, независност. Даље, могу 

послужити и као представљање ауторског дела другој деци, родитељима, што има 

изузетан значај за говорно осамостаљивање, а расправе, питања, коментари су врло 

подстицајни за децу, доприносе развијању њихове свести, одговорности, 

сигурности. 

 

Део са играчкама може да садржи разноврсне играчке почевши од звечки као 

првих дечјих играчкица које су изузетно значајне за дечје проговарање, даље 

звучних играчака са разним мотивима домаћих и дивљих животиња, играчака за 

низање, пертлање, провлачење; гињол и друге лутке, играчке са причама у сликама 

и другим садржајима за усвајање нових речи и богаћења речника и сл. Играчке 

настале израдом васпитача, родитеља и деце свакако би биле драгоцене и 

заузимале би важно место у делу говорног центра. 

 

Део за слушање и гледање може бити опремљен CD-овима, касетофоном, CD 

плејером, слушалицама. Деци би требало да буде доступан велики избор CD-ова са 

брижљиво одабраним садржајима, причама, песмама, догађајима нпр. из вртића, 

куће, парка. Нарочит значај имају снимци деце када рецитују, певају, глуме, 

наступају, као и садржаји из различитих култура, поезије или другог језика који 
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деца усвајају. Пожељно би било да се нађу и садржаји за које деца показују посебан 

интерес што ће одредити и избор теме онога што ће деца слушати. 

 

Важан детаљ говорног центра је и прикладно огледало које би омогућавало деци 

разноврсне креативне и подстицајне активности базиране на имитацијама као 

важном облику у току дечјег учења, усвајања, осамостаљивања. Испред огледала 

деца имају прилику да виде себе, друге, да небројено пута понављају неке покрете, 

да их одмах мењају и истог момента праве процењивање и анализу онога шта су 

радили, покрећући и стимулишући на тај начин низ психолошких процеса 

значајних за дечји развој и напредовање. 

                                 

Боравак деце у ГОВОРНИМ ЦЕНТРИМА и осмишљавање активности у овим 

центрима васпитачи реализују и воде кроз дечју игру. Примерене су способностима 

деце и у складу су са нивоом говорно-језичког развоја деце и групе у целини. 

Активности у оквиру ових центара требало би да подстакну и развијају разумевање 

говора, говорну продукцију, правилан изговор гласова, богаћење речника, 

формирање и ширење реченице, усвајање граматичких категорија, разликовање 

акустички сличних гласова, пантомиму и богату невербалну комуникацију, 

вербално памћење, говорно осамостаљивање, усвајање елемената читања и писања, 

а код неке деце читање и писање, прагматски ниво говора код предшколаца, 

културу језичког изражавања и понашања. 

Кроз ове активности развија се способност монолошког и дијалошког говора, 

стимулише се улажење у вербалне односе са другим људима, као и брзо и тачно 

налажење одговарајућих речи и њихово правилно коришћење зависно од конкретне 

ситуације. 

На овом месту деца би требало да уче да причају приче и да их измишљају. Могу се 

играти драмске улоге које код деце развијају имагинацију, способност симболичког 

представљања и мишљења као и стваралачке способности. 

Развијајући фину моторику шаке и графомоторику, деца се спремају за успешно 

усвајање писања у школском узрасту. 

Манипулацијом словима и гласовима на различите начине деца постају спремна за 

читање. 

Стваралачким активностима у различитим облицима код деце се у раном узрасту 

подстичу и изграђују укуси и квалитети који негују културу језичког изражавања. 

 

 

               

Ово су неки примери који се могу узети као препоручљиви за структурирање 

простора за дечју игру и учење. 
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Креативност васпитача може да употпуни материјал који је потребан за 

подстицање дечјег развоја. 

 

 




