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ЗНАЧАЈ ПОРОДИЦЕ ЗА РАЗВИЈАЊЕ ГОВОРНЕ                   

КУЛТУРЕ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ И УЧЕНИКА МЛАЂЕГ 

ШКОЛСКОГ УЗРАСТА У ИЗМЕЊЕНИМ УСЛОВИМА РАДА 

Апстракт: Говор као социјална категорија проистиче из потребе 

детета да буде у контакту и комуницира са другима. На тај начин оно се учи 

активној комуникацији и интеракцији, изражава своје мисли, осећања, ста-

вове и потребе. Неговање говорне културе најмлађих је један од кључних 

задатака предшколске установе; пре тога породице, а посебно школе. Оспо-

собљавању деце/ученика за усмено изражавање и комуникацију посвећује 

се велика пажња почев од предшколског узраста систематским радом вас-

питача, а касније, са поласком у школу, и учитеља, уз, наравно, породицу 

као прву и незаобилазну карику у том ланцу.  

Од квалитета комуникације и интеракције између детета/ученика и 

других актера умногоме зависи говорни, али и укупни развој личности и 

унапређење културе језичког изражавања. Измењени услови наставног рада 

изазвани ковидом-19 у којима се одвија васпитно-образовни процес сада већ 

више од годину дана значајно су нарушили квалитет комуникације у вртићу 

и школи. Једно време интеракције, која је и иначе смањена, уопште није 

било; трајање школског часа је скраћено, уведено је обавезно ношење 

маски, услед чега је дисање отежано, па самим тим долази и до замарања 

при говору, што све озбиљно прети да угрози још увек недовољно развијене 

говорне способности деце/ученика млађих разреда основне школе.  

У раду ће бити речи о значају породице за развој говорне културе 

деце предшколског и ученика млађег школског узраста, потреби и могућно-

стима појачане сарадње са вртићем/школом у измењеним условима рада са 

циљем стварања што чешћих ситуација за дуже говорно испољавање 

деце/ученика у кућном амбијенту кроз стваралачке задатке активног 

читања, препричавања, причања и описивања како би се успешно развијале 

говорне способности деце/ученика и ван вртића/школе. 

Кључне речи: говорна култура, породица, предшколска уста-

нова/школа, дете/ученик, развој. 
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УВОД 

Још се у античкој Грчкој препознавала моћ и вредност усмене речи, 

надмоћ сугестивног, тачног и лепог говора која је ʼкрчилаʼ пут многим вештим 

говорницима ка високој позицији у друштву. Старогрчки филозоф Аристотел 

уверен да се кроз физичку активност, у измењеном амбијенту, у природи боље 

памти, сате и сате је проводио шетајући са својим ученицима због чега су их 

Атињани прозвали перипатетичарима (од грчке речи peripatetikos што значи 

шетајући, лутајући). Тзв. ʼходајућеʼ академије су се залагале за говор као 

изузетно важну вештину коју је могуће, чак и пожељно практиковати увек и 

свуда, а која је данас у ери научно-технолошке револуције с једне, и 

измењених околности живота и рада изазваних ковидом-19, с друге стране, 

неоправдано запостављена и озбиљно доведена у питање. Тиме је и укупни 

развој личности детета, сваког младог бића данас, углавном препуштен 

негативном утицају електронских медија, недовољно подстицајном окружењу 

за говорно испољавање и укупно мисаоно ангажовање. 

Истовремено, „општи генетички закон културног развоја појединца”, 

како истиче Виготски (а говор је културна тековина) одвија се тако да се 

„свака функција у културном развоју детета појављује на сцени два пута, на 

два плана: најпре на социјалном, а потом на психолошком; најпре међу 

људима као интерпсихолошка категорија, а затим унутар детета као интрапси-

холошка категорија, што се подједнако односи на све више психичке функције 

које су интерироризовани социјални односи” (Brković, 2011: 246). Све то 

намеће обавезу одраслима за правовременим и константним подстицањем и 

неговањем социјалних односа детета како би се и остале функције уско 

повезане са говором на време развиле. 

Чињеница да се дете не формира најпре као индивидуа, па тек онда као 

друштвено биће (како се дуго веровало), већ обрнуто: „оно је прво стопљено 

са својом друштвеном средином, да би се постепено индивидуализовало, 

стицало појам о себи као издвојеној јединки (Wallon, 1972: 7, према: Kamenov, 

2002) намеће потребу да се озбиљно промисли о улози породице и породичног 

окружења у говорном развоју детета у измењеним условима животa и рада 

изазваних ковидом-19, чиме је социјални контакт најмлађих доведен у опа-

сност, а тиме и предуслови за успешан развој говорне вештине. 

Поставља се питање шта ће бити са развојем говора као више психичке 

функције детета предшколског/млађег школског узраста уколико су социјални 

односи дуже време ограничени поменутом епидемиолошком ситуацијом? Како 

и на који начин задовољити потребу детета за говором? Како надоместити 

недовољну говорну активност услед измењеног начина рада вртића/школe што 

за последицу има мањи број учесника у комуникацији, краће време боравка у 

групи, обавезно ношење маски што све отежава правилну артикулацију гла-

сова, омета нормално дисање при говору? Како обезбедити оптималне услове 
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за правилан развој говора и унапређење говорне културе, а самим тим и развој 

мишљења и других виших психичких функција детета које су у тесној вези са 

развојем говора у периоду који се препознаје као оптималан? 

ПОРОДИЧНА СРЕДИНА – КЉУЧ УСПЕШНОГ ГОВОРНОГ 

РАЗВОЈА И У ИЗМЕЊЕНИМ УСЛОВИМА ЖИВОТА И РАДА 

Место и улога породице у развоју личности детета различито су се опа-

жали током историје. У античко доба, па и касније у време Песталоција, сма-

трало се да родитеље треба искључити из процеса васпитања и образовања 

деце као неподобне. Почетком двадесетог века владало је мишљење да систе-

матско укључивање школованих родитеља у васпитање и образовање деце 

може умногоме допринети ефикасности ових важних друштвених процеса за 

развој личности. Данас породица постаје најодговорнија како за ране подсти-

цаје у развоју говора, јер само неколико месеци по рођењу дете везује звучне 

целине које чује од одраслих са одређеним значењима и на тај начин почиње 

да учи специфични језик средине у којој одраста, тако и за даљи развој и уна-

пређење говорних способности.  

Препоруке су да у периоду од треће до пете године дете учи вербалну 

комуникацију: описује, препричава, прича (Baucal, 2012: 61–62), усваја говор 

као социјалну категорију у активној комуникацији са другима. Те друге, најпре 

чини породица, пре свих мајка која најдуже борави са дететом, а онда и остали 

чланови. Зато је за процес развијања и усвајања битна комуникативна упо-

треба говора и активност самог детета, јер активном језичком праксом у сва-

кодневним животним ситуацијама дете овладава разноврсном употребом 

говора, спонтано овладава сложеним језичким компонентама (гласовима, зна-

чењем, синтаксом), учи за шта и како да употреби језик. Само у контакту са 

другима оно развија комуникативну функцију говора. Полазећи од узорака 

говора које чује, у непрекидној интеракцији са другима, процес језичког раз-

воја и интелектуалног сазревања могућ је само „креативном спрегом јединке 

са околином” (Бугарски, према: Росић, 2008: 23). Зато свакидашњи говор 

детета у породици, често пун игре речи, шаљивих обрта, неочекиваних 

ситуација, нонсенса, изненадних поремећаја везаних за непосредни доживљај 

и очигледну говорну ситуацију, треба паметно искористити за даљи говорни 

развој. Дете је „толико надмоћно, а ми га упропаштавамо у току развоја и 

правимо од њега окрњено биће” (Марјановић, 1987, према: Росић, 2008: 208) 

зато што одрасли не поседују довољно знања о детету и детињству као веома 

комплексним феноменима. У почетку је то „биће које је потпуно стопљено са 

средином, које нема као индивидуа конструисан и одвојен план; развој тече 

управо ка постепеној диференцијацији – личност и појединац су крајњи 

резултат једнога релативно доброга развоја, свестраног развоја” (Марјановић, 

1987, према: Росић, 2008: 208). 
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Развијајући свест о себи у породичном окружењу дете од тренутка када 

је научило да каже „ја” постаје свесно себе. Истовремено, кроз говор показује 

колико зна и има жељу да сазна више о околини. Тако се индивидуализам у 

говору преплиће са социјалном компонентом коју у интеракцији са осталим 

члановима породице, касније са васпитачем, друговима, учитељем користи да 

би употпунило знање о језику и свету који га окружује, али и задовољило 

потребу за говором.  

У наставку рада разматрамо проблем правовременог развоја говора деце 

предшколског и унапређења говорне културе ученика  млађег школског узра-

ста. Циљ рада је да се, упркос развоју науке и технике с једне стране и изме-

њеним околностима живота и рада последњих годину и више дана изазваних 

ковидом-19 с друге, укаже на немерљив значај подстицајног породичног 

окружења као важне (у измењеним условима рада готово кључне) карике у 

успешном развоју говора детета предшколског и унапређењу говорне културе 

ученика млађег школског узраста. Задатак је указати на потребу активног и 

континуираног укључивања родитеља у развоју ових важних компетенција 

појединцу и у 21. веку не само у смислу комуникације, како се најчешће опажа 

сарадња са васпитачем/учитељем, већ и у смислу подстицања детета на запа-

жање и изражавање запаженог у свету који га окружује континуираном говор-

ном активношћу у породици, као и спонтаним подучавањем од стране роди-

теља основним правилима стандардног књижевног језика (кроз игру и нефор-

мални свакодневни разговор). 

Занимљиви су, подстицајни и врло оригинални лексички примери 

настали у породичном окружењу, у реалним комуникацијским ситуацијама 

које представљају праве поетске и језичке творевине настале индивидуалним 

доживљајем детета. Тако трогодишње дете посматрајући таласе и песак на 

обали Женевског језера у поменутим таласићима који плове и одвлаче песак - 

борају га, опажа „косу мале девојчице која се чешља” (Марјановић, 1987, 

према: Росић, 2008: 208). Овај пример говори о изузетности реалног, субјек-

тивног доживљаја стварности израженог симболичким функцијама у говору 

трогодишњег детета. 

Још оригиналнија је лексичка творевина трогодишње девојчице која је 

играјући се у башти при првом сусрету са тамним црвом који пузи, уплашена 

то чудовиште назвала „пузук” (Чуковски, Марјановић, 1987, према: Росић, 

2008: 208). Ако знамо да се на руском буба каже „жук” овај црв је подсетио 

девојчицу на неку бубу која је због тамне боје њој истовремено била и стра-

шна, па је својом игром речи изговорила „пузук” (јер у страху најчешће узви-

кујемо „ух” или „ох”) и тиме изразила свој емоционални доживљај при првом 

сусрету са необичним бићем.  

На сличан начин и Бамби, главни јунак романа Феликса Салтена, када 

први пут види зеленог скакавца на ливади назива га „комадићем траве који 

скаче”. Сви ови примери сведоче о бројним могућностима непоновљивих и 
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оригиналних опажаја стварности изражених језиком детета управо у природ-

ном и неформалном окружењу који најчешће бивају неопажени, спутани или 

потиснути. Њима се потврђују могућности за развој истраживачких функција 

језика у природном, неконтролисаном окружењу, ван учионице и школе, у 

башти, дворишту, на ливади, у пољу, на реци, у спонтаној породичној атмос-

фери и неформалној комуникацији. Чланови породице каналишући жељу 

детета за упознавањем спољашњег света и усмеравајући његову пажњу зна-

чајно могу допринети развоју способности превођења визуелне у вербалну 

симболизацију чиме се обезбеђује и развој „најсложенијих облика мишљења” 

(Васић, 1991, према: Росић, 2008: 32). 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА И ШКОЛА У РАЗВОЈУ ГОВОРА 

ДЕТЕТА/УЧЕНИКА ПРИ ИЗМЕЊЕНИМ УСЛОВИМА РАДА  

Језик и говор су само једно од бројних и разноврсних средстава којима 

се може утицати на друге. Много пута се показала тачном вишевековна 

народна мудрост да Језик више глава посече него сабља, а Лепа реч и гвоздена 

врата отвара. Тај најкомплекснији феномен који разликује човека од других 

бића најсложеније је средство комуникације које захтева правовремено, систе-

матско и правилно деловање како би се испољио кроз „истинско осмишљено 

говорно понашање детета” (Васић, 1991: 13–14, према: Росић, 2008: 17). Усва-

јање матерњег језика не своди се само на механичко опонашање говора одра-

слих него је увелико стваралачки процес који подразумева активност саме 

јединке. Та активност је најбоље организована систематским радом васпитача 

у предшколској установи и касније учитеља у школи. Оптимални период за 

остваривање способности усвајања и употребе говора је између друге и седме 

године живота, што се поклапа са периодом боравка већине деце у предшкол-

ској установи и поласком у школу. Уколико се стицајем неких околности језик 

не развије у том периоду или нема довољно подстицаја, постоји опасност да ће 

се касније тешко научити или ће дете остати ограничених говорних способно-

сти. Зато у овом узрасту, васпитач, а касније и учитељ креирањем подстицај-

ног говорног окружења кроз продуктивну језичку комуникацију треба да обез-

беђују задовољење следећих потреба деце: 

 одржавање контаката са другима, 

 изражавање осећања и унутрашњих стања, 

 образлагање својих поступака и идеја, 

 коришћење говора за организовање заједничке игре, 

 овладавање способношћу описивања, објашњавања, саопштавања, 
упоређивања одређених појава, 
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 упознавање са текстовима из народне и ауторске књижевности, 

 упознавање и играње традиционалних игара (Ivanović, 2009: 58).  

Квалитетан образовни систем једне земље, између осталог, карактерише 

продуктивност наставе и степен комуникације у њој. Сами ученици квали-

тетну наставу опажају као наставу у којој сви учествују (учешће подразумева 

најпре мисаоно ангажовање коме претходи или је крајњи резултат усмена или 

писана комуникација), у којој су теме за разговор савремене, њима интере-

сантне, а научено и практично применљиво. Важан задатак наставе српског 

језика је и „непрекидно повезивање градива са стварним животом и развојем 

функционалног (применљивог) знања” (Ковачевић Микић, 2021: 65). Када је о 

развоју говора и његовој употреби реч, функционално знање подразумева про-

цес тзв. пребацивања, транзиције језика, односно говора из контролисаног 

подучавања у учионици (како смо иначе навикли) на стварну, животну упо-

требу у свакодневној комуникацији. У ту сврху се позитивно могу искори-

стити новонастале околности, јер уколико је конкретан језик који настаје у 

учионици потпуно контролисан од стране учитеља, а ученици немају прилику 

да говоре у довољној мери (како се иначе дешава) тешко је да се из ситуације 

учења транспонује у ситуацију коришћења.  

У школи се овај процес одвија и под великим притиском времена, јер у 

кратком интервалу на, сада још скраћеном часу, ученик треба да осмисли 

одговор, брзо одлучи: шта ће, како, у ком облику рећи. У таквим околностима 

ученици млађег школског узраста, посебно они са недовољно развијеним 

говорним способностима, сиромашним речником, стидљиви и повучени често 

су у незавидној ситуацији. Зато би родитељи или други чланови породице 

својим ангажовањем код куће значајно допринели говорном испољавању 

детета и тиме поспешили развој ове важне вештине. Континуираним посредо-

вањем, појашњавањем, подстицањем, праћењем рада своје деце, извештава-

њем и саветовањем са учитељем превазишли би се недостаци недовољне 

говорне активности присутни у организацији наставе током трајања пандемије 

ковид-19. Временом би се превазишло и иначе присуство „израженог страха од 

неуспеха током испитивања и оцењивања које изазива додатну несигурност и 

неспремност ученика у обликовању одговора што их може навести на 

погрешне одговоре, деконцентрацију и отежано присећање” (Jurčić, 2006, 

Grgin, 1999, према: Jagić i Jurčić, 2006).  

Значајну улогу у превазилажењу наведених тешкоћа има породица и 

активност њених чланова усмерена на подстицање развоја говора деце. Спо-

собност говора као природна способност сваког нормалног детета без обзира 

на боју коже, степен цивилизације или културни ниво друштва у коме се рађа, 

за несметани развој захтева подстицајно породично окружење на шта указују 

резултати бројних истраживања. Посебно важне одлике породичне средине су 
„емоционална осетљивост мајке или другог одраслог члана породице који нај-
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више борави са дететом, организација физичке средине и ритма живљења, сте-

пен до кога је дете прихваћено у породици, колико има играчака и другог 

материјала за игру, како родитељи учествују у учењу и подучавању детета и 

колико му се обезбеђује разнолико свакодневно искуство” (Kamenov, 2002: 16).   

За поменути узраст као посебно значајно истиче се „превођење” детета 

са имплицитног на експлицитни говор, говор прилагођен саговорнику и кому-

никацијској ситуацији. У измењеним околностима наставног рада то је мало 

изводљиво јер смањењем броја деце у предшколској групи, скраћењем часа у 

школи и поделом одељења на две групе, обавезним ношењем маски и немо-

гућношћу слободног дисања при говору додатно се отежава говорна актив-

ност, нарушава квалитет комуникације, угрожава интеракција чиме се ограни-

чавају ситуације у којима дете може слободно да говори, а самим тим и да 

практикује разноврсну употребу говора у интеракцији са другима. 

ПОТРЕБА ЗА АКТИВНИМ УКЉУЧИВАЊЕМ РОДИТЕЉА                              

И ПОДСТИЦАЈНИ ЗАДАЦИ УЧИТЕЉА У РАЗВОЈУ                            

ГОВОРНЕ КУЛТУРЕ УЧЕНИКА 

Сами учитељи мисле да су школа и породица најважнији у развоју кул-

туре говора ученика, док средства масовне комуникације имају негативан ути-

цај (Пурић и Бојовић, 2017). Теоријске и емпиријске анализе показују да је 

настава говорне културе запостављена како у школи, тако и у друштву, 

посебно у времену када средства електронске комуникације добијају примат. 

Мањи број деце у групи, смањење трајања школског часа, обавезно ношење 

маски у затвореном простору и физичка дистанца, а посебно периоди када се 

настава у школи изводи искључиво oнлајн (тачније, праћењем снимљеног часа 

без икакве истинске интеракције са учитељем и друговима) учинили су ситуа-

цију веома неповољном када је реч o развоју говора и говорних компетенција. 

Новонастале околности значајно смањују прилике за неговање правилне арти-

кулације гласова, тачну фонематску перцепцију изговорених речи и реченица, 

умањује се и могућност за доживљавање интонационе изражајности говора и 

способност његове употребе у дијалошком и монолошком облику комуникације.  

У измењеним условима рада средства масовне комуникације и дру-

штвене мреже постају један, често и једини начин посредовања између учи-

теља и ученика, једина могућност какве-такве реализације садржаја наставе. 

Тиме се озбиљно доводи у питање квалитет усвојеног, посебно степен говорне 

оспособљености деце предшколског и ученика млађег школског узраста. 

Наставни рад организован на овај начин, без активног укључивања родитеља 

или старијих чланова породице, њиховог праћења рада деце и помоћи при 

усвајању садржаја може резултирати многим нејасноћама и неправилностима 

посебно при усвајању садржаја језика где је жива реч незаменљива, а честе 
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неправилности у писаној комуникацији преливају се на свакодневни говор 

најмлађих.  

Добро организована сарадња између васпитача/учитеља и истинско 

ангажовање породице имају важну улогу у превазилажењу наведеног. Међу-

тим, не смемо заборавити да дете асимилира оно што друштво пружа само у 

оној мери у којој је активно и ангажовано у стварним интеракцијама, а не 

пасивно или чисто перцептивно, како наводи Пијаже. Значи, „дететово делање, 

активно друштвено искуство и његово сопствено мишљење и изражавање 

речима су главна средства његовог васпитања” (Isaаcs, 1960: 105–106, према: 

Kamenov, 2002: 62), а не поука васпитача и дисциплиновање учитеља. 

С обзиром на то да измењене околности рада вртића и школе још увек 

остају као једна од варијанти реализације васпитно-образовног процеса неми-

новно је додатно ангажовање родитеља у смислу комуникације са васпита-

чем/учитељем, као помоћ при учењу код куће, али и у обогаћивању постојећих 

програма. У прилог томе иду и резултати досадашњих истраживања који 

потврђују да родитељи који су били укључени у школске активности деце пра-

ћењем напретка и помагањем у домаћим задацима умногоме су позитивно 

утицали да она касније буду са одличним академским постигнућем (Epstein et 

al., 2002, Steinberg et al., 1992; Stevenson & Baner, 1987, према: Матијевић и 

Јовановић, 2017: 14). Импликације добијених налаза (Matijević i Jovanović, 

2017) указују да родитељи очекују да школа преузме иницијативу у стварању 

прилика за развој деце, креирање квалитетнијих програма, избор бољих метода 

и активности за учење у циљу већег постигнућа. У наставку предлажемо 

могуће садржаје српског језика и књижевности, као и погодне облике говорне 

активности и методе рада за укључивање родитеља на развијању и унапређењу 

говорне културе ученика код куће. 

ОБЛИЦИ УСМЕНОГ ИЗРАЖАВАЊА И МОГУЋНОСТИ                  

САРАДЊЕ РОДИТЕЉА, ВАСПИТАЧА/УЧИТЕЉА                                         

НА РАЗВОЈУ ГОВОРНЕ КУЛТУРЕ ДЕЦЕ/УЧЕНИКА 

Говор као јединствена и непоновљива, највреднија тековина човека 

нешто је што га одређује на више поља. Имајући у виду све досад речено о 

значају ове вештине за испуњен и квалитетан живот појединца неопходно је 

рад на садржајима језика и књижевности како у вртићу/школи, тако и код куће 

организовати уз сталну сарадњу и додатно ангажовање родитеља у периодима 

online наставе.  

Могућности укључивања родитеља у активностима вртића или школе 

кроз подстицање, усмеравање, праћење и унапређивање говорне културе како 

деце предшколског тако и ученика млађег школског узраста су бројне и разно-

врсне. Један од најзначајнијих теоријских концепата неговања партнерства и 
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укључености родитеља у школске активности је свакако типологија Епстеинове 

са више облика укључивања родитеља, међу којима нас посебно интересује: 

 комуникација као основна одговорност школе која подразумева успо-

стављање ефективне двосмерне комуникације између породице и 

школе усмерене на школске програме и напредовање деце и 

 подучавање код куће као учествовање родитеља у школским активно-

стима које се односи на укључивање породице у решавање домаћих 

задатака и друге активности везане за курикулум (Epstein et al., 2002, 

2016, према: Matijević i Jovanović, 2017: 10–14). 

Неки од начина да се то постигне су игра и игролике активности, као и 

примена методе дијалога и методе самосталних ученичких радова (Николић, 

1992), које успешно могу примењивати и родитељи код куће уз стручну помоћ 

васпитача/учитеља.  

Игра пружа неисцрпне могућности, било васпитачу или родитељу, у 

стварању ситуација за говорно испољавање детета. Игра као основна и нај-

дража активност деце предшколског, али и ученика млађег школског узраста је 

начин за остваривање готово свих значајних задатака у развоју говора, учењу 

језика, усвајању граматичких правила. Многи аутори (Пражић, Марјановић) 

сматрају да дечје игре нису само копија живота већ аутономан начин поимања 

света. „Да би говорне компетенције деце јачале временом, неопходно је уво-

дити игре које подстичу развој говорне културе и позитивно утичу на психо-

физички развој детета” (Mrkalj, 2016: 50). Свака врста говорне активности 

(разговор, читање, препричавање, причање, описивање...) може бити врста 

игре детету уколико је на прави начин представимо. Тако родитељи могу 

практиковати са децом предшколског узраста игре упознавања (Ја сам..., а 
ти...?, игре активног слушања, игре питања о осећањима: Кажи како се осе-

ћаш/м, Љутим се..., Плашим се..., Стидим се.., игре путовања кроз машту (пут 

на месец, путовање бродом, авионом...), игре времеплова (у време моје баке, 

деке, прабаке...) и сл.  

Дијалог, као један од најчешћих облика и метода говорне комуникације, 

незаобилазан у раду на развоју говора може имати форму игре. Његов творац 

Сократ је добро осмишљеним питањима вешто водио разговор са својим уче-

ницима наводећи их на стваралачко мишљење како би лакше открили истину. 

Дијалог је пратилац свакодневне комуникације у породици те је прилика роди-

тељима да подстицајним питањима и задацима добијеним од васпи-

тача/учитеља наводе децу на разговор о одређеном књижевном тексту или 

другој детету занимљивој теми. Њиме подстичу развој елемената и особина 

доброг говора, богате речник деце, вежбају употребу учтивих фраза, негују 

културно понашање, подстичу језичко стваралаштво. Повод за разговор могу 

бити читање одабраног текста, одгледани филм или свакодневни догађаји и 
доживљаји у породици. 
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Осим методе дијалога, у раду са децом код куће родитељи могу кори-

стити и методу самосталних радова која подразумева „појачано испољавање 

свесне активности и стваралачког учешћа ученика”. Реч је о „планираној, 

методички припремљеној и стимулисаној самосталности, која подразумева 

наставникову (у измењеним условима родитељеву – прим. Б. С.) истрајну 

помоћ, првенствено у стваралачком усмеравању ученика и посебном вредно-

вању оригиналности” (Николић, 1992: 75). У измењеним условима рада то би, 

поред наведеног, значило ангажовање родитеља као продужене руке васпи-

тача/учитеља који припрема задатке за самостални рад деце, у давању поја-

шњења, праћењу рада на постављеним задацима, подстицању, усмеравању и 

по потреби, бележењу говорне активности детета у кућним условима.  

Књижевноуметнички текст као вредан садржај у области српског језика 

посебно је драгоцен у области усменог и писменог изражавања и незаменљив 

за рад у кућном амбијенту. Њиме се може значајно мобилисати дете/ученик да 

најпре у процесу слушања родитељевог читања, а касније и самосталног 

читања и разговора о прочитаном, анализом сазнатог богати свој речник, али и 

сазнајни свет, говори о прочитаном, дискутује, препричава, осмишљава своју 

оригиналну причу. Вредни књижевни текстови могу бити добар подстицај за 

језичке и говорне игре деце у породичном амбијенту, повод за стваралачко 

читање, препричавање, причање, описивање, казивање. 

Читање се може схватити и као облик двосмерне комуникације уколико 

практикујемо акционе драматизације на предшколском или читање са предви-

ђањем на млађем школском узрасту. Тако би родитељ прекидао читање на 

месту где се помиње лик и давао прилику детету које слуша да опонаша неким 

покретом или говором јунака или, прекидао читање на најузбудљивијем месту 

и позивао дете да настави причу, изнесе своја очекивања, домашта започето. 

На предшколском узрасту веома је драгоцено и „кобајаги” читање сликовнице 

где се у пријатном и топлом породичном окружењу дете подстиче да илустра-

цију или низ слика описује и осмишљава у виду приче, повезује догађаје и 

„гради” ток радње, оживљава ликове, даје им говор, особине, осећања. Иако 

ове творевине понекад делују као бесмислене и језички неиздиференциране 

оне снажно доприносе не само развоју говора детета већ и развоју његових 

интелектуалних и стваралачких способности. Текстови погодни за ову врсту 

активности су: Зец и вук – Тома Славковић, Врабац и мачка – Јован Јовановић 

Змај, Мали коњаник – Ј. Ј. Змај, Пачја школа – истог аутора, Изокренута прича 

– Бранко Ђопић и други. 

Препричавање, као репродукција познатог садржаја, посебно је значајно 

у раду са ученицима првог и другог разреда јер се оспособљавају за праву 

комуникацију и припремају за каснији креативни и самостални рад. Родитељи 

могу да подстичу дете на препричавање текста који су претходно читали. При-

том, то не мора да буде дословно препричавање, већ може имати елементе 

стваралаштва тако што ће дете настојати да прошири причу, промени грама-
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тичко лице, време дешавања, место, уведе нови лик, замисли себе као учесника 

и сл. (Цветановић, 1995). Текстови погодни за ову врсту говорне активности 

су: Деда и репа – народна прича, Цврчак и мрави – Езоп, Кад сам био стар 
човек – шаљива народна прича и сл. 

Причање је креирање садржаја, стварање нове приче која почива на 
доживљеном и запамћеном и најчешће је плод стваралачке маште. Може се 
користити за изграђивање дечје реченице, када вежбамо особине доброг гово-
рења. Родитељи могу децу подстицати да причају доживљаје и догађаје из 
породице, садржаје ТВ емисија, дечјих или цртаних филмова, позоришних 
представа које су пре тога заједно гледали. У породичном окружењу децу 
треба подстицати да што чешће причају, да самостално обликују своју причу, 
уносе осећања и расположења у причање. У таквом амбијенту посебно можемо 
практиковати стваралачко причање на основу маште, на пример на задату реч 
(страх, мрак, љутња, помоћ...), измишљање наставка приче, или краја започете 
приче, измишљање приче на основу датог почетка, датог плана, по слободно 
одабраној теми, о играчкама, на основу слике. Све се то може дешавати у 
погодном временском тренутку, када детету највише одговара и када је распо-
ложено за причање. 

Описивање има изузетан значај у унапређивању говорне културе деце 
јер је добра полазна основа за продуктиван разговор, али и касније успешно 
причање и препричавање. „Умети видети и умети рећи шта се видело” велики 
је наук естете Богдана Поповића у чему породица и породично окружење 
имају велику, ако не и пресудну улогу. Ово је веома важан облик јер предста-
вља полазни основ у свим осталим врстама изражавања. За описивање нису 
потребне посебне околности те се лако може практиковати са децом у свако-
дневној комуникацији. Родитељи могу да подстичу дете да описује неког 
члана породице, одређену ситуацију, кућног љубимца, омиљену играчку... 

Поред ових поменућемо и рецитовање, казивање напамет научених 
текстова и драматизацију као могуће облике усменог изражавања важне за 
развој говорне културе деце/ученика. Треба их мотивисати да одређене краће 
текстове, посебно поезију, уче напамет како би је рецитовали. С обзиром на то 
да воле сценске приказе и игре улога, радо прихватају ове говорне активности, 
па ће им бити велики изазов да позајме говор лутки, листу, животињи, 
предмету... Радо ће прихватити и да играју игру улога: код лекара, у апотеци, 
продавници, улогу учитељице, поштара, машиновође, возача, кондуктера... 

Практикујући ове игролике активности са децом родитељ може, уз пре-
поруке васпитача или учитеља, да обезбеди довољно простора детету да сло-
бодно говори без временског ограничења, да говори у различитим ситуаци-
јама, да изрази своје потребе, осећања и расположења, може га охрабрити и 
подстицати да разговара на тему која је њему занимљива, да пита, одговара на 
питања, тражи информације, да слободно прича, описује, препричава, реци-
тује, казује, глуми, и тиме успешно користи говор у различитим контекстима и 
животним ситуацијама. 
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УМЕСТО ЗАКЉУЧКА 

Сократова изрека Проговори да видим ко си, посебно добија на значају 

данас када је човек под утицајем техничких достигнућа све отуђенији, али и 

сиромашнији у погледу говорне културе. Осим отуђености продуковане тех-

ничко-технолошком револуцијом последњих годину и више дана сведоци смо 

нове пошасти, ковида-19, која ограничава окупљање већег броја људи и 

намеће потребу за физичком дистанцом. У тако измењеним условима живота и 

рада, окренути екранима и мониторима, физички дистанцирани, најчешће са 

маском на лицу, постајемо и социјално све удаљенији једни од других, што је 

посебно опасно не само за говорни већ и укупни развој личности деце пред-

школског и ученика млађег школског узраста.   

Значај језичког развоја појединца и његов утицај на логичко мишљење, 

аналитичко закључивање и укупно функционисање у друштву потврђују 

истраживања Пијажеа, Инхалдерове, Виготског и Рубинштајна. Осим 

мишљења, знање ученика о језику које стекне током школовања има пресудну 

улогу у развијању и неговању његових језичких навика, популаризацији 

језичке теорије и њене примене у пракси, унапређивању или снижавању нивоа 

говорне, а тиме и опште културе. С обзиром на то да измењене околности рада 

вртића и школе остају као једна од варијанти реализације васпитно-образовног 

процеса, и у наредној (2021/22) школској години неминовно је појачано анга-

жовање родитеља у развоју и неговању говорне културе деце.  

Потреба за појачаном сарадњом и додатним ангажовањем родитеља је 

неминовност како би се у кућном амбијенту надоместили недостаци организо-

ваног и систематског рада на развоју говора и стварању подстицајног окру-

жења за континуирано говорно испољавање детета. Могућности укључивања 

родитеља у реализацији постављених циљева и задатака развоја говора кроз 

подстицање, усмеравање, праћење и унапређивање говорне културе деце су 

бројне и разноврсне. Посебно је драгоцена њихова помоћ васпитачу/учитељу у 

смислу неговања говорних активности и стварању подстицајног амбијента да 

дете што чешће буде у прилици да говори, јер најбољи резултати у области 

говорне културе у измењеним околностима рада вртића и школе могли би се 

остварити удруживањем и континуираном сарадњом породице и школе као 

примарних социјализацијских агенаса једног друштва. 

У раду смо указали на вредност дијалога, могућност подстицања ствара-

лачког рада деце у кућном амбијенту, вредности активног читања, стваралач-

ког препричавања, причања и описивања као облика усменог изражавања дра-

гоцених родитељима у развоју и неговању говорне културе деце. Наравно, све 

те активности треба заоденути у рухо игре јер игра је детету поменутог узраста 

најважнија; истовремено, непревазиђени метод и средство у раду родитеља, 

васпитача и учитеља и највиши ступањ у  развоју личности детета. 
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THE IMPORTANCE OF FAMILY FOR THE DEVELOPMENT                                       

OF SPEECH CULTURE IN PRESCHOOL CHILDREN AND STUDENTS`                      

OF YOUNGER SCHOOL AGE IN ALTERED LEARNING CONDITIONS 

Summary 

Speech, as a social category, stems from the child's need to be in contact with 

others and communicate with them. In that way, child learns about active 

communication and interaction, expresses his thoughts, feelings, attitudes and needs. 

Nurturing the speech culture of the youngest is one of the main objectives of preschool 

institutions; before that, of families, and especially school. Great attention is paid to 

teaching children/students how to express themselves and communicate, starting from 

preschool age with the systematic effort by preschool teachers, and later, in school, 

teachers continue with this effort, along with, of course, the family as the first and 

unavoidable link in that chain. 

The quality of communication and interaction between the child/student and other 

participants largely determines the speech, but also the overall development of 

personality and the improvement of the culture of linguistic expression. The altered 

learning conditions in which the education process has been taking place for more than a 

year now have significantly impaired the quality of communication in preschool and 

school. At one time, the interaction, which was otherwise reduced, was non-existent at 

all; the duration of school lessons has been shortened, the wearing of masks has been 

introduced, as a result of which breathing is difficult, and thus speech fatigue occurs, 

which seriously threatens to jeopardize the still underdeveloped speaking abilities of 

children/students in the lower grades of primary school. 

This paper will discuss the importance of family for the development of speech 

culture of preschool and primary school children, the need and opportunities for 

enhanced cooperation with preschool/school in altered learning conditions in order to 

create more frequent scenarios for children/students to speak more at home through 

creative tasks including active reading, retelling, talking and describing in order to 

successfully develop the speaking skills of children/students outside the 

preschool/school. 

Keywords: speech culture, family, preschool/school, child/student, development. 

 


