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ЈЕЗИЧКЕ ИГРЕ У ГОВОРНОМ РАЗВОЈУ

ПРеДгоВоР

Уџбеник који је пред вама намењен је васпитачима, студентима мастер 
академских студија Васпитач у предшколским установама. Kонципиран je 
тако да одговара плану извођења наставе за предмет Језичке игре у говор-
ном развоју на мастер академским студијама Васпитач у предшколским 
установама на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу. 
Намењен је и студентима на васпитачким смеровима других факултета и 
виших школа за образовање васпитача. Садржаји који су представљени у 
уџбенику могу бити од користи и васпитачима са вишегодишњим иску-
ством који се континуирано самостално усавршавају пратећи савремену 
литературу. Уџбеник је усклађен са основама предшколског васпитања 
(Године узлета) и прати појмовну оријентацију овог документа.

У уџбенику Језичке игре у говорном развоју полазимо од теоријских по-
ставки о развоју дечијег говора и савремених схватања дечије игре уопште, 
као и од постојеће литературе о језичким играма. Језичке игре и креатив-
ност у говорном развоју деце постале су предмет интензивнијег проучава-
ња седамдесетих година прошлог века, након чега је научно интересовање 
за ову тему опадало, да би било обновљено након 2000. године (Бел 2017: 1). 
Настојали смо да представимо савремена схватања језичке игре дата у но-
вијој домаћој и страној литератури и прилагодимо начин рада на развоју 
говора данашњој генерацији деце. 

Први део уџбеника се бави појмом језичких игара, њиховом улогом у 
говорном развоју, начином организације језичких игара, као и принципи-
ма и методама рада приликом коришћења језичких игара у раду на разво-
ју говора. Најобимније и структурно најразрађеније поглавље посвећено 
је класификацији језичких игара и дефинисању свих врста вербалних и 
невербалних језичких игара. Кроз конкретне примере упознајемо васпи-
таче са могућностима коришћења различитих језичких игара, водећи ра-
чуна о критеријуму прилагођености узрасту деце. С обзиром на чињеницу 
да предшколски програм Године узлета као једну од кључних образовних 
компетенција за целоживотно образовање у предшколском васпитању и 
образовању истиче компетенцију за комуникацију на матерњем језику, 
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посебан одељак посвећујемо улози језичких игара у развоју комуникатив-
них способности. У одељку о дечијем говорном стваралаштву истичемо 
значај отворених и проширених језичких игара кроз које деца исказују бо-
гатство својих идеја, развијају способност имагинације, језичке комбина-
торике и проширују своје комуникативне компетенције. 

Имајући у виду чињеницу да савремено поимање предшколског ва-
спитања и образовања почива на целовитом развоју личности, посебно 
поглавље посвећујемо корелацији развоја говора са осталим методика-
ма кроз коришћење језичких игара. Последње поглавље садржи примере 
структуре планираних ситуација учења из методике развоја говора, кроз 
које смо представили начине уклапања језичких игара у различите теме. 

На крају уџбеника је дат списак коришћене литературе. На одређеним 
местима у тексту упућујемо васпитаче на даље проучавање литературе и 
сугеришемо истраживање начина на који се предложени сценарији језич-
ких игара могу проширити или модификовати тако да одговарају интере-
совањима и могућностима конкретне групе деце.
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