
Методички редослед 
тумачења прозног текста



1. Уводни део активности: 

• Емоционално-инетелектуална припрема 
деце (може се реализовати помоћу слика, 
сликовница, апликација или негог другог 
помоћног средства):

• Објашњавање непознатих речи (како би се 
олакшало разумевање текста);

• Најава текста (казивање наслова текста –
истицање циља активности);

Методички редослед тумачења прозног 
текста



2. Главни део активности: 
• Интерпретативно читање – причање текста

(излагање текста мора бити с топлином, променом тона, 
темпа, уверљиво и драмско). Текст се прича (чита) у 
целини;

• Психолошка пауза;
• Провера доживљаја текста (васпитач подстиче децу 

да изражавају своје утиске. То се постиже захтевом да 
причају шта им се највише допало, како су се осећала 
док су слушала причу и сл. Ако схватимо да деца нису 
разумела садржај текста причамо поново уз 
освежавање новим детаљима.);



• Тумачење фабуле текста (препричавање помоћу 
одговора на питања како би деца шире и дубље 
схватила текст);

• Тумачење ликова (циљ је да се уоче спољашње и 
унутрашње особине, њихови поступци и понашања и 
процена позитивности ликова у границама дечијих 
могућности);

• Тумачење идејног и етичког смисла дела (реализујемо 
најчешће питањем: Шта је писац хтео да каже овом 
причом?);

• Уочавање језичко – стилских особености дела
(разговор о току и композицији приче, о речима које се 
понављају, стварање нових речи и сл.);



3. Завршни део активности: 

Завршне активности (корелација са другим 
областима рада – музичко, ликовно 
васпитање ...).



По Радомиру Матићу, васпитач за праћење развоја говора може 
да користи следеће методе:

• директна или биографска;
• метода временских узорака;
• метода узорака активности,
• метода тестова,
• асоцијативне методе истраживања говора,
• методе попречних пресека и лонгитудиналног 
посматрања дечјег говора и бележења података,
• вођење дневника говорног развоја детета,
• вођење кумулативног картона о целокупном 
развоју детета



ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ РАДА
ВАСПИТАЧА НА РАЗВОЈУ ДЕЧЈЕГ ГОВОРА

Најбољи рад на развоју говора остварићемо 
ако омогућимо детету да се довољно игра -
јер играње значи учење. Деца уче кроз игру,

било уз помоћ свог тела, разних играчака, 
материјала или кроз игру са другом децом. 
Игра је дечја животна потреба.



Игра мора да буде основ васпитачевог рада 
са децом предшколског узраста. Кроз игру 
васпитач треба да организује активности у 
којима ће у односу на дечји узраст развијати 
следеће:



• Од 12. до 18. месеца васпитач игровне 
активности треба да усмери ка развоју 
дечје способности разумевања говора 
околине именовањем предмета, особа, 
делова тела, описивањем радњи, давањем 
детету вербалних налога, постављањем 
питања, подстицањем гласовних игара, 
гестова, вокализације, изазивање узајамног 
имитирања, прихватање «бебског» говора и 
сл.



• У узрасту од 18. до 24. месеца дечју пажњу 
неопходно је усредсредити ка игри у којој се 
јасно види веза између оног што је речено и 
оног што је тим речима означено. Васпитач ће 
то постићи ако током игре деци даје 
једноставне налоге, показује тематске слике, 
подстиче децу да их описују речима, кроз игру 
их мотивише да памте стихове, изражавају 
молбе, захтеве, поздрављање, развијање 
невербалних облика причања гестовима и 
пантомимским приказима.



• У периоду од 24. до 36. месеца језичке активности 
и игре са децом васпитач ће заснивати на неговању 
комуникације кроз успостављање општег доброг 
контакта дете-одрасли; причању кратких прича, 
разгледање сликовница, именовање делова дела, 
сличица предмета, вербализовање једноставних 
радњи, давање и извршавање налога, игре 
погађања, постављање питања и давање одговора, 
игре улога, причање ван ситуације у којој се догађај 
десио, гестови и пантомимски прикази, гласовне 
игре и сл. У овом периоду деца се почињу 
интересовати за драматизацију.


