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Poticanje govorno-jezičnog razvoja u vrtiću i predškoli 

 

Definicija: poticanje govorno-jezičnog razvoja obuhvaća proširivanje vokabulara djeteta, 

razvoj sposobnosti djeteta oblikovati rečenice (gramatička kompetencija) te spremnost i 

sposobnost djeteta smisleno upotrebljavati jezik (komunikativna kompetencija). 

Poticanje govorno-jezičnog razvoja integrirano je u dječju svakodnevicu: 

 Poticanje govorno-jezičnog razvoja počinje izgradnjom odnosa s djetetom. Ako se s 

djetetom uspostavi odnos pun povjerenja i sigurnosti, dijete će rado učiti i od 

odgajatelja. Tako odgajatelj postaje uzor ne samo što se tiče ponašanja nego i jezični 

uzor. To uključuje također mimiku i gestikulaciju koje igraju važnu ulogu u 

komunikaciji. U iznimnim se situacijama (npr. konfliktnim) ne upotrebljava jezik koji 

se uči (njemački) kako bi se dijete osjećalo bolje shvaćenim. 

 

 Poticanje govorno-jezičnog razvoja integrirano je u svakodnevne aktivnosti djece. 

To znači da su aktivnosti djeteta i /ili aktivnosti odgajatelja popraćene govorom. 

Opisivanjem aktivnosti obogaćuje se rječnik djeteta, utvrđuje gramatika, potiče logičko 

razmišljanje i koncentracija. 

 

 Poticanje govorno-jezičnog razvoja odvija se na cjelovit način. To znači da to nije 

povezano samo sa slušateljem ili govornikom nego s cjelovitom osobnošću djeteta, sa 

svim njegovim osjetilima, njegovom potrebom za kretanjem, radoznalošću, ljubavi 

prema glazbi i ritmu…Promišljeno poticanje govorno-jezičnog razvoja odvija se stoga 

tijekom pjevanja, tjelesnog odgoja, modeliranja, igranja, istraživanja, izvođenja 

eksperimenata ali isto tako kada se listaju dječje slikovnice ili za vrijeme razgovora sa 

svakim djetetom pojedinačno ili za vrijeme jutarnjeg razgovora u skupini. 

 

 Važan aspekt u poticanju govorno-jezičnog razvoja predstavlja također i prostor. 

Okolina djeteta tako je dizajnirana da djeluje stimulativno i pruža im mogućnost 

razmjene iskustava. 

 

 Pomoću testova dokumentira se, analizira i ocjenjuje jezični razvoj djeteta. Koriste se 

sljedeći jezični testovi: SISMIK - Ponašanje djece u jezičnim situacijama, zanimanje 

za jezik među djecom migrantima u vrtićkim ustanovama i SELDAK testovi - Jezični 

razvoj i pismenost djece koja odrastaju uz njemački kao materinski jezik.  
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Proširivanje fonda riječi djeteta predstavlja prije svega planirano obogaćivanje doživljajnog 

svijeta djeteta. Odgajatelj već unaprijed razmišlja koji su izrazi bitni za planiranu aktivnost. 

Npr. tema „Seosko imanje“ – pomoću pokaznih kartica, knjiga, izleta, igre uloga upoznajemo 

se sa životinjama, poljoprivrednim strojevima i aktivnostima na selu. Na taj se način proširuje 

vokabular. 

Sposobnost oblikovanja rečenica potiče se kod djeteta uspostavljanjem kontakata verbalnim 

putem. Važno je stvoriti i iskoristiti situacije u kojima dijete nešto želi priopćiti: opisati ono što 

vidi, objasniti kako nešto funkcionira, drugima reći kako se to radi, žaliti se na nešto ili nekoga, 

proslijediti neku informaciju, nešto poželjeti ili pak o nečemu izvijestiti. 

Na primjer: kada djeca nešto modeliraju, peku ili igraju društvenu igru, trebaju naizmjence 

objašnjavati kako se i što se radi. Djeca pripovijedaju o nekom događaju… 

Ritmički govor također uvelike pomaže pri oblikovanju rečenica. Stihovi za djecu koji se 

rimuju, pjesme i igre prstima pomažu djeci usvojiti osnovne rečenične strukture i upotrijebiti ih 

na odgovarajući način. 

Poticanje komunikativne kompetencije odvija se najintenzivnije i najlakše putem igranja 

društvenih uloga. Odgajatelj se uključuje u igru uloga tako da sudjeluje u igri i potiče aktere na 

igranje njihovih uloga. 

 

 

U predškoli se još dodatno uče slova. Pri tome nije važno da djeca nauče pisati slova već 

prepoznati početni glas sloga ili riječi. Tako proširuju svoj rječnik i znaju spojiti određeno slovo 

s određenom riječju. 

Slova se vizualiziraju pomoću slikovnih kartica. Na ovim slikovnim karticama prikazani su 

predmeti, životinje, prirodni fenomeni itd., a djeca ih moraju pogoditi pomoću 

zagonetki/opisivanja slikovnih kartica. Pomoću igre „Koja slikovna kartica nedostaje?“ potiče 

se sposobnost zapažanja i govor. Ovdje djeca također uče članove uz određene riječi. U 

sljedećoj fazi djecu se propitkuje znaju li još neke riječi s određenim početnim slovom. Da bi 

se sve dodatno uvježbalo, djeca u zadnjem dijelu aktivnosti crtaju sliku s određenim slovom. 

Radi dodatne provjere razumijevanja nacrtanog djecu pitamo što su nacrtala i koji članovi 

odgovaraju tim riječima. 

U svakodnevnim igrama poput igara "Pakiram kovčeg"  ili "Vidim ono, što ti ne vidiš" te 

kvizovima s dva tima svaki se dan ponavljaju slova. 

Koristimo još i dodatni program "Wuppi" u kojem se fonološka svijest potiče slušanjem, 

slaganjem rima i prepoznavanjem slogova. 

Rano poticanje matematike u predškoli vrlo je usko povezano s učenjem jezika. U seriji knjiga 

"Zemlja brojeva" djeca se upoznaju s brojevima. Djeca uče pisati brojeve na djeci primjeren 

način te uče računati do 10. Osim toga upoznaju brojeve putem eksperimenata, kuhinjskih 

recepata te ponavljajući dane i mjesece u godini. 


