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АПСТРАКТ 

 

       Улога васпитача и предшколске установе је уз подстицање у породици од 

великог значаја у развоју предвештина читања и писања у току предшколског периода 

кроз разнолике игре и активности различитог садржаја које подстичу дететову 

фонолошку свест. Изузетно је важно уважавати узрасне и индивидуалне могућности и 

потребе деце, без чега сваки утицај ризикује да буде штетан, упркос најбољим 

намерама васпитача или онога ко га врши. 

Резултати спроведеног истраживања о примени игара и активности у 

припремној предшколској групи које подстичу развој фонолошке свести код деце, 

показали су да васпитачи не примењују планске активности у овој области. Такође, 

видимо да тестови за испитивање нивоа развијености фонолошке свести нису 

заступљени у васпитно образовном раду испитаника. Резултати другог дела 

истраживачког рада кроз обраду упитника за све васпитаче који обављају васпитно 

образовни рад са децом припремног предшколског програма, потврђују да је великом 

броју васпитача потребна додатна подршка за развој и унапређење компетенција у 

области припреме деце за описмењавање. 

Из тог разлога, у раду је предложено да  васпитачи  кроз различите организоване 

видове стручног усавршавања развију компетенције за креирање, имплементацију и 

евалуацију интервенционих програма за подстицање развоја фонолошке свести код 

деце. 

Са циљем изналажења начина за пружање подршке у развоју фонолошке свести 

у раду је представљен предлог радионица за децу, које би  подстакле  развој 

предвештина читања и писања у припремном предшколском програму. Радионице су 

примењене у једној васпитној групи у којој је и вршено истраживање, део су  

интервенције који је веома користан васпитачима у васпитно образовном раду.  

 

Кључне речи: фонолошка свест, активности, описмењавање, компетенције 
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УВОД 

 

      Игре и активности разноврсног садржаја у припремном предшколском 

програму су водеће активности које децу привлаче више од свих других и захваљујући 

њој се збива највише развојних постигнућа. Игру прати осећај радости и задовољства те 

има важну улогу у целокупном развоју детета. 

Дете предшколског узраста је радознало и отворено за нова  сазнања, а 

најприроднији облик његовог учења јесте игра. Због тога се настоји да понуђени 

садржаји и задаци буду унесени у игру као водећу активност и на тај начин га 

припремимо за полазак у школу. Игра подстиче дете на учење и усвајање нових 

појмова, вештина и функција, али на забаван и њему прихватљив начин. 

Васпитачи у припремним групама су ти који ће деци да обезбеде све врсте игара 

и активности, као и планске активности које су потребне за развој и подстицање 

фонолошке свести, прилагођене узрасту и ослањајући се на њих, да се постепено 

подстиче развој оних особина личности, знања и способности који ће им бити потребни 

када крену у школу као што су иницијативност, самосталност, креативност, способност 

планског, рационалног и успешног обављања својих послова. Разним језичким играма и 

активностима код деце васпитачи развијају основне способности од којих зависи 

читање и писање, вежбањем мишића прстију и руку, самосталним писањем и 

слободним цртањем.  

За децу је важно причање и читање занимљивих прича и песмица јер се на тај 

начин богати речник детета и шири његов хоризонт знања и појмова о човеку, друштву 

и природи. Исто је важно подстицати развој вештина које претходе усвајању 

писмености као што су: правилно језичко изражавање, свест о фонемима, уочавање 

везе између гласа и слова, свест о речима и реченичкој структури и слично, него 

научити дете да механички напише своје име, а да при томе није ни свесно како се тај 

процес одвија. (Николић, Миленковић, 2017) 

Рад на подстицању развоја фонолошке свести код деце предшколског узраста 

намеће одговоре на следећа питања: 

Шта чинити  – подстицати развој фонолошке свести код деце дозирано, са 

мером, индивидуализовано; 
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Како чинити  – кроз разнолике језичке активности, изазове, откривање узбуђења, 

трајнију и ефикаснију конверзацију - говорне радионице, тестирањем; 

Када чинити – деловати у зони наредног развоја, ићи за корак испред детета; 

Зашто чинити – ради припреме за наредни  период дететовог живота, плодне 

интеракције и међусобне размене  мудрости васпитача и деце, при чему дете напредује 

ка компетентној комуникацији и припрема се за почетно описмењавање. 

Од васпитача се очекује компетентност, да васпитно делују у свим правцима 

развоја личности деце у предшколској установи, као и да поседују стручне 

компетенције потребне за дијагностиковање нивоа припремљености детета за полазак у 

школу.  

Васпитач као аутентична и остварена личност, спремна је да прихвати нове 

изазове у интеракцији са децом. Представља водича у свету реалности и маште, неког 

ко асистира и служи, ко иде за корак испред детета и доживљава учење као удружено 

улагање и размену са децом. 
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1. ТЕОРИЈСКИ ДЕО: Фонолошка свест 

 

 

Фонолошка свест се развија током предшколског периода и то пре него што 

започне систематска обука читања и писања у првом разреду.  Представља основу 

развоја сложених језичких способности као што су читање и писање, где треба да уоче 

да се говор састоји од делова који су појединачни. Да би дете научило правилно да чита 

и пише потребно је да има развијену фонемско фонолошку свесност, тј. способност да 

препозна и опази реченицу као целину, речи као делове те целине (фонолошка 

свесност) и на крају гласове који сачињавају речи (фонемска свесност).  

Фонолошка свест је описана као способност која је уско повезана са тренутном 

или будућом способношћу читања. Фонолошка свест деце развија се у фонемску свест 

како она постају старија. А како бисмо нешто написали најпре је потребан добро 

развијен говор, уредан изговор свих гласова, познавање довољног броја речи и 

граматичких правила. (Чолић, 2015) За фонолошку свест кажемо и да је фонолошка 

обрада речи - способност препознавања и манипулисања фонолошким компонентама 

говорне речи који могу бити различите величине (глас, слог, реч) и сложености. 

Способност анализе речи на фонеме (растављања речи на гласове) као и синтезе 

фонема у речи (састављање гласова у речи) чини фонемску свесност. (Чолић, 2015) 

Такође повезивање фонема и графема (гласова и слова) и коначно разумевање написане 

речи чини основу предчиталачких вештина неопходну за савладавање читања и писања. 

„Деца могу да праве речи од гласова или анализирају гласовну структуру речи и пре 

него што знају да пишу слова или речи“ (Николић, Миленковић, 2017). 

Нивои развоја фонолошке свести код детета уредног говорно - језичког развоја          

(Николић, Миленковић, 2017): 

 Препознавање и слагање риме (3- 4 год.) 

 Препознавање и сегментација слова (4-5 год.) 

 Препознавање првог гласа у речима (5,5 год.) 

 Растављање речи на гласове и састављање гласова у смислене целине – 

речи (6 год.) 

 Стварање везе глас - слово (6,5 год.) 

 Способност стварања нових речи додавањем, одузимањем или 

премештањем гласова у речима (7 год.) 
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Кроз активности читања бајки, песмица, сликовница, дете временом усваја и 

примећује како се користи књига.  Деца најпре уче разлику између текста и слике, да се 

текст чита са лева на десно и одозго према доле. Такође, постаје свесно да постоје 

границе међу речима. Како реченице записујемо реч  по реч, а да бисмо обликовали 

реч, неопходна је зрелост фонемског слуха, тј. јасно уочавање сваког гласа и 

разликовање гласова од других сличних гласова. Да бисмо сваки глас правилним 

редоследом претворили у слово, потребни су: познавање слова, визуелно просторна 

перцепција, визуелно памћење, пажња и способност графичке симболизације. 

(Николић, Миленковић, 2017) Лепом писању претходе вежбе прецизних покрета руком 

а како би рукопис касније био читак потребна је зрелост прстију доминантне руке и 

координација око-рука, као и вежбање притиска оловке на папир који треба да буде 

прилагођен, ни прејак ни преслаб.  

Примена превентивног и стимулативног рада на развоју предиктора који су 

повезани са каснијим успехом у усвајању вештина читања и писања, могу значајно 

утицати на успешност у савлађивању вештина читања и писања на школском узрасту. 

 

  

1.1. Улога васпитача у подстицању развоја фонолошке свести  

 

Улога васпитача у припреми деце за описмењавање заснива се на подстицању 

развоја фонолошке свести. Веома је важно да се васпитачи оспособе за примену 

активности којима ће подстицати фонолошку свест, као и да их прилагоде узрасту деце 

и њиховим индивидуалним карактеристикама. (Николић, Миленковић, 2017) Кроз 

игролике активности васпитачи могу успешно припремити будуће прваке за захтевније 

задатке који подржавају учење читања и писања. 

 Од великог значаја је да се код деце развију предчиталачке вештине које ће им 

омогућити лако усвајање читања у школи. Рана писменост развија се у подстицајном 

физичком окружењу кроз активности у којима различити начини симболичког 

бележења и писана комуникација имају сврху у самој активности, а не кроз издвојено 

подучавање деце писању и читању. (Основе програма предшколског васпитања и 

образовања, 2019:20) 

Васпитач деци омогућава подстицајну средину за учење која ће их позивати на 

истраживање, откривање, ангажовање и омогућити им довољно времена. 

Одговарајућим одабиром намештаја, средстава, опреме, центар за описмењавање треба 
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да буде занимљив и пријатан деци, како би мотивисао и ону децу која нису склона овим 

активностима. Значајна средства и опрема су: књиге, сликовнице, енциклопедије, 

стрипови, дечији часописи, каталози, цд-ови, папири и бележнице, прибор за писање, 

бојице, лепак, маказе, новине, слике са речима, натписи, поруке, као и остали ликовни 

материјали и средства. (Николић, Миленковић, 2017) Развоју фонолошке свести веома 

је подстицајан монтесори приступ, као и електронска сликовница која се састоји из 

делова за коришћење у разним областима. Сваки центар интересовања путем игара и 

активности пружа подстицај интегрисаном развоју личности детета које се припрема за 

полазак у школу. (Чарапић, Шаин, 2016) Васпитач кроз игре и активности подстиче 

развој дечије фонолошке свести, сарадњу, тимски рад, упорност, истрајност и оснажује 

мотивацију детета за полазак у школу. 

На читање и писање, васпитач децу подстиче вежбама као што су:  

- активности за богаћење речника: приче по сликама, препричавање, 

драматизација, рецитовање  

- моторичким вежбама: правилно држање оловке уз одговарајући притисак на 

папиру, распоређивањем простора у свесци одговарајућим димензијама 

предмета 

- игре које подстичу развој фонолошке свести: слоговна сегментација, римовање 

речи, идентификовање почетног и завршног фонема, елиминација почетног 

фонема, фонемска сегментација и фонемска супституција. (Николић, 

Миленковић, 2017) 

Вештим комбиновањем игроликих активности постижу се најбољи ефекти. Деца 

уче играјући се, а учећи се играју и тако задовољавају своје суштинске потребе. ,,Од 

васпитача зависе дететове активности, услови у којима се оне одвијају, количине 

његове иницијативе и самосталности, као и целокупни социоемоционални, 

интелектуални и телесни развој.“ (Шагуд, 2005:8) Иновативне промене у друштву 

захтевају флексибилног васпитача, који је отворен према проблемима и целоживотном 

учењу, развијених компентенција. Добрим избором игре, квалитетним дидактичким 

средствима, усмеравањем деце, подстицањем маште, али и спонтаним навођењем да 

изрази замишљено, доживљено, виђено, значајно, васпитач доприноси развоју 

позитивних особина личности које су важне у процесу учења читања и писања. 
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1.2. Улога игре у развоју културе усменог изражавања деце предшколског 

узраста као припрема деце за описмњавање 

  

Незаобилазни елементи припреме васпитача за рад на развоју културе усменог 

изражавања предшколаца су: проучавање говорног развоја и језичких фактора говорног 

израза, анализа гласовне структуре говора праћене развојем дечијег речника, појава 

реченице у говору и разматрање говорних функција и комуникативних способности 

детета. 

 Дете, када овлада употребом говора, изражава своје потребе и тежи ка 

остварењу својих жеља у контактима са другима. Треба пажљиво слушати дете и 

помоћи му да се његови искази проширују, кроз свакодневне ситуације у породици, на 

улици, у парку и слично: одговарањем на многобројна питања, причањем о догађајима 

и доживљајима, објашњавањем разних ситуација на које се наиђе, о свему ономе што 

приметимо да децу интересује. Најактивнији говор је у игри са вршњацима или 

одраслима. Дете у игри ствара и испољава истраживачке способности и склоности. 

(Миленковић, 2006) Деци ћемо помоћи да развију способност говорног стваралаштва 

читањем прича, басни, бајки, песама, кроз разне језичке игре које развијају фонолошку 

свест. Слушајући причу, дете добија модел како се говор употребљава у различитим 

ситуацијама у свакодневној комуникацији. Прича или песма коју читамо треба да буде 

блиска дететовом живонтом искуству јер ће дете у садржају пронаћи оно што за њега 

има лично значење као и помоћ која ће бити од великог значаја да разуме свет око себе.  

Добра литература за децу је она која полази од дечјих интересовања и која 

развија радозналост. (Миленковић, 2006) Деца посебно ужвају у текстовима у 

којима има драмских збивања где се они идентификују са јунацима и помажу им да 

победе уз њихову импровизацију. Драмско стваралаштво у којем се преплићу говор, 

покрет, мимика и музика имају посебно место у дечијем говорном стваралаштву. 

Стихове деца лакше памте и лако их уче напамет зато што се римују и имају 

одређени ритам. Организујући игре улога и маште уз помоћ лутака, децу ослобађа 

од страха, враћа им самопоуздање и самопоштовање. Деца смаостално долазе до 

маштовитих решења и осећају се као господари догађања. Деца воле да буду у улози  

својих омиљених јунака са којима се поистовећују. (Миленковић, 2006) 

 У великим сликовницама и интерактивним таблама су увећани формати 

познатих прича или песмица, а речи су написане великим словима како би деца 
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могла лако да их уоче док им се чита, такође имају прилику да упоређују писане и 

изговорене речи, да мењају значење текста променом појединих речи, уочавају везу 

између писаног и говорног језика чиме подстичу развој фонолошке свести код деце. 

Прве фонолошке игре су гласовне игре које можемо запазити већ у првом гукању 

деце када се играју начинима артикулације гласова. (Миленкивић, 2006:100) У 

предшколском узрасту васпитачи кроз вежбе дискриминације или артикулације 

гласова, грађења речи, вежбањем речника имена и сличним играма подстичу развој 

фонолошке свести код деце како би их припремили за почетно читање и писање. 

Кроз игру деца се често споразумевају невербалним начином 

комуницирања, имитирајући покретима тела. Занесена игром, деца замишљају 

радње и ситуације па тако стварају и могућност за језичке стваралачке способности 

из којих проистекну измишљене приче. Дете се ослобађа да самостално говори и 

испољава своје склоности ка комуникацији са другима. 

Кроз језичке игре деца проширују и богате свој речник, а то су: брзалице, 

бројалице, ређалице, питалице, пословице, лагарије, анаграми, покретне игре, 

фонолошке игре (игре гласовима), лексичке игре (игре речима), синтаксичке игре 

причања, парадигматске игре (игре граматичким формама и правилима). Све 

говорне игре прерастају у говорно - језичко стваралаштво. (Миленковић, 2006:99) 

Зове се стваралаштво зато што долази до изражаја дечија машта и фантазија, 

креативност посебне врсте. Такве игре су омиљен начин играња деце говором. 

Под дечијим  језичким стваралаштвом подразумевају се спонтане и намерне 

језичке творевине и језичке игре које настају у реалним комуникацијским 

ситуацијама или ван комуникацијског контекста, а које имају карактер новина и 

елементе креативног. Деца воле игре гласовима и слоговима, а посебно им је 

занимљиво понављање необичних вокалних комбинација. Улога одраслих је да 

такву појаву прихвати као развојну потребу, да подржава и подстиче дечије језичке 

игре. (Миленковић, 2006:93) 

 

Пример језичке творевине:  

Мачка на ролерима вија вука који скаче. (дете 6 год.) 

Облак једе сунце па направи месец. (дете 6 год.) 

Крава једе чоколаду и пије јогурт. (дете 5,5 год.) 
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Наопачке песма 

Петао мјауче,  

Мачка кукуриче. 

Кокошка пасе траву, 

Крава снела јаје. (дете 6 год.) 

Говорне игре се могу користити у свако време и на сваком месту, а посебне су 

јер су прожете хумором, забавом,  због чега их деца и воле. Најважније је да помоћу 

говорних игара, спонтано вежбамо основне елементе  говора, његове компоненте и 

особине доброг говорења, јер говор је темељ људске комуникације и значајан је за 

целокупан дететов развој. Подстицати, неговати говор код детета значи разумети 

законитости његовог развоја али и индивидуалност сваког детета, те у складу са тим 

створити окружење подстицајно за говор. У раду са децом полази се од говорне игре и 

вежбе којима се подстиче говорно - језичко стваралаштво. 

    

1.3. ,,Године узлета“ и значај комуникације детета као предуслов за развој 

говора  

 

Дете дожиљава свет кроз односе које успоставља и развија. Динамичка су и 

сложена мрежа повезивања и повратних веза и утицаја кроз акције и интеракције самог 

детета, социјалне средине и физичког окружења. Кроз односе деца уче како да 

комуницирају и ступају у интеракције. Васпитач гради однос са децом тако што 

пажљиво слуша, реагује на дете, адекватно тумачи дететова интересовања, осећања, 

мишљења. 

Дете учи сопственим чињењем и учешћем заједничким активностима са 

вршњацима и одраслима, што у Основама се означава једним именом - делање.  

 Дете ће се осећати сигурно у средини, у којој су правила позната, јасна и 

доследна, где је заштићено од физичких напада и психолошког повређивања. Пажња 

васпитача који добро познаје дете, тумачи и реагује на његове поруке, омогућава детету 

да искаже своје намере, слободно се игра и истражује а истовремено детету даје 

сигурност за упуштање са новим особама као и у новим ситуацијама. (Основе програма 

предшколског васпитања и образовања, 2018:21) Важно је да васпитачи уживају у 

дружењу са децом и да су добри слушаоци, да детету посвете пажњу док са њим 
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разговарају, подстичу његову спонтаност и допусте му да без прекидања каже шта 

жели.  

Да би се деца правилно развијала  веома је важно да : 

- изражавају своје потребе и осећања; 

-  изграђују осећање поверења, сигурности и припадања; 

- развијају позитивну слику о себи; 

- развијају позитивне начине интеракције са другима; 

- развијају неопходне капацитете како би се носили са конфликтима, проблемима, 

и новим ситуацијама; 

- буду укључена у доношење одлука и прављење избора; 

- деле информације и учествују у дијалогу са другом децом и одраслима; 

-  осећај  да су њихова осећања и мишљење важни; 

- виде да њихове идеје, очекивања и осећања доводе до промена; 

- својим учествовањем доприносе ономе што одрасли раде и сматрају важним и 

смисленим и ономе што се дешава у окружењу. (Основе програма предшколског 

васпитања и образовања, 2018:22)   

Примена пројектног приступа учењу за васпитаче представља изазов и перманентни 

извор учења. Са сваким новим пројектом научи се нешто ново и уочава где се раније  

грешило, што означава проширивање компетенција и вештина васпитача.  

Постоје три типа игре у програму које васпитач подржава: 

1. Отворена игра - у којој васпитач обезбеђује довољно времена за игру, 

посматра, прати реакције и идеје деце; организује простор који је 

подстицајан за игру и нуди различите материјале који су деци доступни за 

истраживање. 

2. Проширена игра - у којој васпитач подржава игру заједничким играњем са 

децом, помаже деци да се укључе у игру, око договора улога, да наставе игру 

а не наруше концепт игре; убацује предмете и материјале који су деци 

корисни у игри како би проширили сценарио. 

3. Вођена игра - у којој васпитач иницира, учествује и усмерава игру при чему 

се договара са децом и пази да не наруши игровни образац. Васпитач може 

да: подстиче адекватно коришћење опреме и средстава; показује покрете у 

игри, води игре на полигону, показује игре са правилима; нуди концепт игре 

и правила и помаже деци да се групишу у игри; води дијалог са децом о игри 

и подстиче дететов развој говора. (Основе програма предшколског 
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васпитања и образовања, 2018:25) Кроз игру се активирају сви потенцијали 

детета. Игра је дететова животна потреба. Она је најважнија активност детета 

предшколског узраста, интегрисана са развојем и учењем. То је прва 

манифестација способности детета да сопствено искуство употреби на нов, 

јединствен, оригиналан и креативан начин. Дете у игри проналази неисцрпне 

могућности за то да се осећа добро, да открива, сазнаје, да проширује своје 

искуство и помера границе у правцу непознатог. (Шаин, Чарапић 2016) 

Кроз игру дете лакше учи и развија говор кроз: 

 животно-практичне ситуације - где деца свакоднево имају своје 

рутине, ритуале, догађаје у вртићу као и ван њега; деца и одрасли 

разговарају о својим искуствима, доживљајима, проблемима, страховима; 

деца користе симболичко изражавање (обележава, дизајнира, користи 

бројеве, збраја) 

Васпитач  подстиче  развој говора тако што планира време и подршку за 

међусобно дружење деце и одраслих; омогућава деци да деле информације о себи, 

својим породицама, љубимцима; подстиче децу да представе своја искуства у 

практичним животним ситуацијама из породица и културних заједница из који долазе; 

помаже деци да припреме добродошлицу за нове чланове и пријем нових чланова, 

моделује и подстиче коришћење различитих начина писмености у животној ситуацији ( 

прављење подсетника, рачунање, обележавање различитим симболима, итд ).  

  планиране ситуације учења - у којима се деца баве нечим што их 

посебно интересује; развијају говор при грађењу односа, размењују идеје 

са вршњацима и одраслима; праве изборе, одлучују и преузимају 

одговорност; развијају различите начине изражавања (говор, покрет, звук, 

графички симболи, визуелни уметнички израз, драмско изражавање); 

развија различите начине вербалне комуникације кроз риме, причање 

прича, језичке игре; истражује различите графичке симболе и користи их 

у смисленим контекстима; овладава различитим начинима представљања 

користећи различите медије и технологију. 

Васпитач подстиче децу да користе говор како би тумачили своје мисли, 

доживљаје и проширивали своје разумевање смисла света кроз говорно изражавање; 

извор је информација и инспирација читањем и причањем прича; омогућава деци да 

развијају различите врсте ране писмености (језичке, математичке, визуелне); подстиче 

на различите и креативне начине изражавања (визуелно изражавање, грађење у 
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простору, покрет и плес, изражавање гласом, певање, звук и музика, причање, 

драматизација, невербална комуникација...); приближава деци културно наслеђе 

непосредне и шире заједнице као и човечанства (визуелне уметности, спорт, драма, 

књижевност, музичко стваралаштво и други културни продукти); подржава децу да 

заједнички предвиђају, замишљају, постављају питања једни другима и траже 

различите начине решавања проблема. (Основе програма предшколског васпитања и 

образовања 2018:29) 

 контекст реалног програма у предшколској установи - у којој васпитач 

посвећује пажњу простору, његовом сталном реконструисању, развијању, 

обогаћивању и осмишљавању у зависности према потребама пројекта; 

просторне целине: литерарне (штампани материјали, плакати, књиге и 

сликовнице, мапе, шеме, различите врсте прављених календара и скала, 

графички симболи...); за конструисање; за визуелне уметности; за 

симболичку игру (,,породични простор“ и игре улога); за осамишљавање 

и скривање; за звук и покрет; радионица - простор истраживања 

светлости и сенки, сензорна просторна целина, позорница и друге 

просторне целине према потребама пројекта; изложени материјали у соби 

и на зидовима одражавају процес активности које се одвијају у групи. 

(Основе програма предшколског васпитања и образовања 2018: 31) 

 интеракцију са вршњацима, млађом и старијом децом - учествовање у 

заједничким активностима и развијање пријатељства. Заједно истражују 

своје теорије о свету; развијају дискусије и дијалог, уче да разумеју и 

уважавају туђе становиште, да преговарају; преиспитују, артикулишу 

идеје, мишљења и становишта, планирају и осмишљавају сврховиту 

комуникацију. 

Васпитач подржава развијање вршњачке заједнице моделовањем пожељног 

социјалног понашања као што је слушање другог, чекање на ред, дељење, манирима 

пристојности; обликовањем заједно са децом групног идентитета кроз име, знак, 

речник и друге симболе групног идентитета; кроз дијалог: покретањем разговора о 

животу групе, о различитости, о осећањима у групи, о дечјим стерепњама и 

проблемима, о негативним понашањима, њиховим узроцима и последицама. (Основе 

програма предшколског васпитања и образовања 2018:33) 

 заједничко развијање програма - васпитач се договара са децом шта их 

интересује, како би желели да им простор буде опремљен, о чему желе да 
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разговарају и слично. Користе се различите технике које су блиске 

дететовом начину изражавања, кроз које оно може потпуније него 

вербално да се изрази на основу чега се разговор проширује. Могуће 

технике су: фотографија, мапирање, путовања, уметничке активности. 

(Основе програма предшколског васпитања и образовања 2018:41) 

Васпитач је деци пример. Он својим понашањем, вербалним и невербалним 

порукама, моделује начине успостављања односа са другима, начине разумевања света, 

однос према учењу и игровни, стваралачки приступ у активностима.  

Васпитач богати дететов речник причањем, тумачењем, вербализовањем 

активности деце; подстицањем  говора и говорног стваралаштва деце као и различитих 

начина писмености у ситуацијама смисленим  деци; проблематизовањем конкретних 

ситуација; постављањем питања себи и деци; вођењем дијалога са децом о игри и 

другим активностима у које су деца укључена; бележењем и прикупљањем дечјих 

вербалних и невербалних исказа и продуката и разговором са сваким дететом и 

његовом породицом о том искуству. (Основе програма предшколског васпитања и 

образовања 2018:42)   

 Васпитач на почетку сваке школске године треба да уради испитивање 

говорних способности деце како би направио план и програм рада активности, вежби 

које подстичу читање и писање. У односу на добијене резултате васпитач бира 

подстицајне активности: прича по сликама, препричавање, драматизација и 

рецитовање, моторичке вежбе, цртање према захтевима васпитача, цртање орнамената, 

писање непрекидне (исте) комбинације црта, и сл. (Николић, Миленковић, 2017) 

У току предшколског периода васпитач у раду са децом треба да оствари 

следеће исходе који се тичу развоја предчиталачких вештина у сегменту говорно-

језичког развоја  

(Николић, Миленковић 2017):  

 да се оспособе да правилно говоре 

 да обогаћују свој речник 

 да се оспособе за логичко и критичко схватање прочитаног текста који им чита 

васпитач 

 да се успешно служе књижевним (стандардним језиком) 

 да развијају смисао и способност за правилно усмено изражавање 

 да развију потребу за књигом и способност да се њоме самостално служе 
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 да оспособе децу за коришћење штампе и  штампане речи у практичном животу 

 да науче да напишу своје име, да науче нека слова да читају и пишу 

 да савладају технику читања и писања до одређеног степена (почетног). 

Од васпитача и групе деце зависи колико и у ком обиму ће деца ово усвојити као 

припрему за описмењавање.  

 

1.4.  Развој предвештине читања и писања у Новим Основама програма 

предшколског васпитања и образовања 

  

Предчиталачке вештине су основ за развој читалачких вештина, а њихова 

развијеност у одређеном периоду дечјег развоја може бити јасан знак и указивати да ли 

ће дете имати тешкоћа при читању у школи.   

Потребно је да деца у предшколском периоду развију предвештине читања и 

писања које обухватају: уредан говорно-језички развој и развој пажње, концентрације, 

аудитивне и визуелне перцепције, развијену фонолошку свесност, успостављање везе 

фонем-графем и слично. Код предшколске деце поребно је развити намерну пажњу која 

је свесно усмерена и регулисана пажња повезана са вољним напором и свесно 

постављеним циљем. (Николић, Миленковић, 2017) 

Подстицаји за развој ране или настајуће писмености одвијају се током целог 

предшколског периода, а потом и школског. Започињу од раног детињства спонтаним 

развојем усменог и писаног говора, уочавајући називе производа и натписе у средини у 

којој живе, као и много других подстицаја из околине, дете уз помоћ родитеља сазнаје 

да се изговорена реч може и написати -  ако родитељ детету од раног узраста чита, 

упознаје га са писаним говором од прве године листајући сликовнице и књиге. 

Заједничка дружења родитеља и деце с књигама веома су драгоцена за напредак у 

развоју ране писмености. (М. Марковић, С. Томић, С. Миловановић, 2017)  

У  Новим Основама програма предшколског васпитања и образовања 

„подстицање предвештине читања и писања одвија се кроз комуникацију која развија 

богаћење  речника и коришћење  различитих функција језика.“ (Основе програма 

предшколског васпитања и образовања 2018:18)   

Развој говора се богати:              

-  подстицањем  детета за правилно, изражајно и креативно усмено изражавање и  

језичко стваралаштво; 
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- подстицањем  различитих начина графичког и симболочког репрезентовања и 

стварањем прилика за њихову практичну употребу у игри као и развијањем свести о 

њиховој важности и корисности; 

- развијањем свести о важности језика у комуникацији као и коришћењу језика 

на позитиван и друштвено одговоран начин. (Основе програма предшколског 

васпитања и образовања 2018:18) До осме године дететовог живота имамо интезивни 

период богаћења речника, као и овладавање граматиком, што се поклапа са појавом 

логичког размишљања. (Миленковић, 2006:35) 

Рана писменост се развија кроз  подстицајно  језичко окружење где активности у 

којима различити начини симболичког бележења и писана комуникација имају сврху у 

самој активности, а не кроз издвојено подучавање деце читању и писању. (Основе 

програма предшколског васпитања и образовања, 2018:18) 

Код развоја предвештине читања и писања велику улогу има коришћење 

дигиталних технологија којима се деци омогућава: долажење до информација; 

изражавање и представљање у функцији игре и истраживања; документовање 

различитих активности. Код новог система учења истичу се циљеви разматрања 

простора, опреме, заједничка питања дете-васпитач, оспособљеност детета, искуство, 

истраживање, односно заједничка активност детета и васпитача која је радна, активна и 

искуствена. 

Уместо учења слушањем и гледањем, предност се даје:    

 учењу чињењем,  

 учењу игром,  

 учењу откривањем или истраживањем,  

 искуственом учењу. 

У предшколском периоду потребно је да деца развију предвештине читања и писања 

које обухватају: 

 говорно – језички развој 

 развој пажње 

 развој концентрације 

 развијену фонолошку свесност 

 аудитивну и визуелну перцепцију 

 успостављање везе фонем – графем. (Николић, Миленковић, 2017) 



21 
 

Деци којој је понуђено довољно подстицајних активности за развијање ране и 

настајуће писмености пре изражавају спремност да пишу него деца која нису имала та 

искуства. Како би деца успешно овладала процес писања које их чека у школи, 

неопходно је најпре развити фину моторику мишића шаке и прстију, односно 

способност да се праве прецизни, ситни покрети руком уз задржавање добре 

координације прстију и ока. Игре за развој фине моторике: низање (перле, макароне, 

исечене сламчице и сл), сецкање, лепљење, цртање, писање, пертлање, провлачење 

вунице кроз рупице, закопчавање дугмића, игра са боцкалицама, игра са пластелино и 

сл.)  

Како би развили предчиталачке вештине предшколског детета, треба пре свега 

подстицати децу за читање и писање кроз разна књижевна дела као и примењивати 

игре речима као на пример: разлагање речи на гласове, реченице на речи, како би деца 

разумела термине: глас, слово, реч, реченица. (Николић, Миленковић, 2017) 
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2. ИСТРАЖИВАЊЕ 

 

Истраживање које је спроведено за потребе овог рада, састоји се из два дела. 

Уочавањем недостатка примене планских игара и активности које подстичу 

развој фонолошке свести у припремној предшколској групи, студент је био мотивисан 

да почне са истраживањем и сагледавањем онога шта би могао да предузме како би се 

подстицала  фонолошка свест код деце, узимајући у обзир да је за дете предшколског 

узраста битно поступно и систематично подстицање ране писмености да би оно с 

временом и у складу са својим развојним и индивидуалним могућностима овладало 

писаним говором. 

Током праксе коју је студент обављао у припремној предшколској групи, у 

ПУ„Бошко Буха“, објекат „Лане“ у Инђији, спроведен је први део истраживања у којем 

је учествовало двадесет и шесторо деце и два васпитача из групе током једне недеље. 

Оно што је уочено на основу посматрања, бележења и кроз интервју са васпитачима  је 

да се не примењују планске активности које утичу на подстицање развоја фонолошке 

свести које су од великог значаја за описмењавање на које дете треба да се припреми 

кроз игру, а то је управо овај предшколски период. 

Како је први део истраживања обављен на мањем узорку васпитача, у другом 

делу истраживања укључени су васпитачи из свих припремних група предшколске 

установе како би дошли до сазнања да ли им је потребно унапређивање компетенција у 

овом пољу. 

 

 

2.1. Циљеви и задаци истраживања   

Циљ првог дела истраживања је испитати да ли се примењују планске игре и 

активности у припремној предшколској групи које утичу на подстицање развоја 

фонолошке свести. 

Циљ другог дела истраживања је укључити васпитаче припремних 

предшколских група из установе и испитати њихово мишљење о унапређивању 

компентенција за организацију активности које подстичу развој фонолошке свести и 

припрему за усвајање читања и писања код деце. 
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Задаци истраживања  

 

У првом делу истраживања на основу активности које ће васпитачи реализовати 

са децом студент ће забележити које су то активности заступљене у групи које 

подстицајно утичу на развој дететове фонолошке свести.  

Задаци првог дела истраживања:  

- Прикупљање информација о томе које игре и активности реализују васпитачи у 

припремној предшколској групи са циљем развоја фонолошке свести; 

Задаци другог дела истраживања: 

- Прикупљање информација о самопроцени васпитачевих компетенција, као и за 

унапређивањем компетенција у овој области; 

- Креирање акционог плана за унапређивање компентенција васпитача за примену 

активности које подстичу развој фонолошке свести; 

- Креирање предлога радионица за развој фонолошке свести код деце; 

-  Примена предложених радионица са децом уз присуство васпитача из васпитно 

образовне групе у којој је спроведено прво истраживање. 

  

2.2. Узорак и поступак истраживања 

У првом делу истраживања студент је у току једне недеље реализовао 

истраживање у ПУ„Бошко Буха“, објекат „Лане“ у Инђији, на групи у оквиру 

припремног предшколског програма са  двадесет и шесторо деце од којих су шеснаест 

девојчице и десет дечаци.  

Посматрајући активности деце у току планираних и слободних активности, које 

су протекле у преподневним часовима, јер у васпитној групи бораве и деца која 

похађају полудневни боравак, студент је забележио и навео активности и игре које су 

заступљене свакодневно, а утичу на развој фонолошке свести код деце.   

Кроз интервју са два васпитача из васпитне групе, студент је желео да дође до 

информација о њиховим ставовима у вези са проблематиком развоја ране писмености 

деце предшколског узраста. 

У другом делу истраживања, укључени су васпитачи из свих припремних 

предшколских група (13) из установе како би увидели које активности примењују у 

раду са предшколском децом на подстицању развоја фонолошке свести, њихово 



24 
 

мишљење о самопроцени компетенција, и да ли им је потребна подршка за 

унапређивање компетенција у овој области. 

У васпитно образовној групи у којој је вршено истраживање, примењена је тзв. 

интервенција - израда и примена предложених радионица за подстицање развоја 

фонолошке свести како би васпитачи видели и усвојили пример добре праксе. 

   

2.3. Коришћени  инструменти 

Током овог истраживања коришћени су следећи инстрменти: 

- Протокол посматарња и бележења активности које се примењују у 

припремној васпитној групи, које су то игре и активности, колико су често 

заступљене и колико утичу на развој фонолошке свести. Применом протокола 

посматрања и бележења, васпитач је пратио и ситуације када су деца сама 

желела да се играју игара  које подстичу њихову фонолошку свест. 

- Интервју за васпитаче из васпитно образовне групе који је креиран од 

питања која се  односе на примену игара и активности које подстичу развој 

фонолошке свести код деце. 

- Упитник за васпитаче свих припремних група из установе, са којим су 

прикупљени подаци о томе које  активности примењују током школске године 

са циљем подстицања развоја фонолошке свести, такође и како процењују своје 

компетенције и потребе за подршком у овој области. 

-   

2.4. Хипотезе истраживања: 

Очекује се у првом делу истраживања:   

- Да васпитачи не реализују планске активности које подстичу развој дечје 

фонолошке свести, као ни да их у довољној мери не примењују кроз тематске 

активности  

- Да активности за подстицање развоја фонолошке свести код деце, које 

васпитачи реализују нису довољно заступљене у припремној предшколској 

групи. 

- Различити приступи међу васпитачима у области описмењавања 
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Очекује се у другом делу истраживања:  

- Да ће васпитачи навести различите примере игара и активности које примењују са 

циљем да утичу на развој фонолошке свести код деце. 

- Да ће васпитачи изразити потребу за додатном подршком у развоју компетенција у 

овој области. 

- Да ће се у ПУ,,Бошко Буха“ организовати различити облици подршке унапређењу 

компетенција васпитача у организацији активности за подстицање развоја фонолошке 

свести код деце. 

- Да ће васпитачи из васпитно образвне групе прихватити и примењивати пример 

добре праксе (одржане креиране радионице)  у васпитно образовном раду. 

- Да ће васпитачи припремних предшколских група из установе уз помоћ креираних 

радионица за развијање фонолошке свести код деце, кроз хоризонталну размену 

унапредити васпитно образовну праксу. 

  

2.5. Анализа података 

Подаци који су забележени у току активности првог дела истраживања, 

приказани су кроз примере графомоторичке  вежбе по данима (1,2,3,4,5) и табелу 

(активности подстицања фонолошке свести које васпитачи примењују) тематских 

активности кроз почетно окупљање, центре интересовања, завршно окупљање, 

слободну активност, како би се видела њихова повезаност или не повезаност са темом и 

колико подстичу дечију фонолошку свест. 

Одговоре које су кроз интервју дали васпитачи су анализирани.  

Подаци који су прикупљени током другог дела истарживања бележе се и 

приказују кроз дескриптивну анализу података добијених применом упитника за 

истраживање компетентности васпитача у овој области. 
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3. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

 

3.1. Анализа протокола посматрања 

Табела 1. Активности подстицања фонолошке свести које васпитачи примењују 

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

Тема: 

,,Слике јесени“ 

,,Јесења 

прича“                   

,,Тихо,тихо 

пада“ песма 

,,Деда и 

репа“ 

,,Јесењи 

квиз“ 

Циљ: 

-стицање и 

проширивање знања о 

годишњем добу-јесени 

(временске 

прилике,одећа,биљке,ж

ивотиње, људи) 

-подржавање 

звукова из 

природе,артик

-улација 

гласова: 

с,з,ш,ж 

-развој 

гласовних 

могућности 

-певање 

умеренм 

темпом 

-развијање 

логичко-

математ. 

мишљења 

-уочавање 

односа међу 

предметима 

подстицање 

такмичарско

г духа 

Почетно окупљање: 

Прича:,,Како је настала 

јесен“ 

-разговор о причи 

-чаробна 

корпа, ваде 

лист,гужвају, 

именују  

звук,шта све 

шушти... 

-разговор о 

јесени 

-певање 

песме уз 

сликовите 

ноте 

-причање 

приче 

-на дате 

налоге 

показују 

горе,доле,ис

-пред... 

бројалицом 

,,Кестен“ 

деца се деле 

у тимове, 

одговарају 

на питања 

Центри 

интересовања: 

1.Ликовни ц:-

илустровање  приче; 

боје листове 

темперама; колаж 

папир 

2.Језички ц:- деца 

разгледају књиге, 

енциклопедије 

3.Манипулативни ц:-

1.Ликовни ц:   

-илустрација 

приче, 

отискивање 

листа 

Jeзички 

ц:деца на 

основу 

мотива јесени 

причају причу 

1.Ликовни 

ц:деца од 

лишћа праве 

животињу, 

цвет и сл. 

2.Манипула-

тивни 

ц:слагалица 

,,4 годишња 

доба“ 

 

1.Ликовни 

ц:илустрациј

а приче 

2.Манипулат

ивни ц:-

слагалица 

,,Деда и 

репа“ 

-низање 

перлица 

3.Језички 

1.Језички 

центар:на 

основу 

понуђеног 

материјала: 

картице, 

часописи, 

деца причају 

причу 

2.Манипула-

тивни 
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слагање слагалице 

,,јесен“ 

ц.драматиза

ц-ија приче 

ц:боцкалице,

домине 

Завршно окупљање: 

-Покретна 

игра:,,Берем,берем 

грожђе“ 

-разгледање 

радова 

-боравак 

напољу 

-шетња до 

парка,сакуп-

љање лишћа 

-формирање 

воза, 

именовање 

ко је 

испред/иза 

-,,Ледени 

плес“музика 

А.Вивалди  

,,Јесен“ 

Графомоторичка 

вежба: 

- Доврши 

започето вежба 1 

-Доврши 

започето в. 2 

-Доврши 

запчето в.3 

-Доврши 

започето в.4 

-Доврши 

започето в.5 

Слободне активности 

или на иницијативу 

васпитача које 

подстичу фонолошку 

свест: 

-загонетке (васпитач 

иницијатор) 

- ,,На слово“ 

(васпитач 

иницијатор) 

-игра са 

доминама 

које имају 

означена 

слова и 

слику која 

почиње на 

то слово 

- игра 

драматиза-

ције 

 

-група деце 

се игра 

школе 

  

На основу протокола посматрања и бележења активности студент је закључио да 

васпитачице са децом примењују активности које подстичу дечију фонолошку свест 

свакодневно али не  и у мери у којој би требало на овом узрасту деце. Планиране 

тематске активности нису продужене планираним активностима које би подстицајно 

развијале дететову фонолошку свест, већ је то графомоторичка вежба која се даје 

невезано за дневну тему. У току ове недеље коју је студент  посматрао, примећене су 

игре и активноси  које подстичу развој фонолошке свести: загонетке, ,,на слово“, 

домине са словима, драматизација, смишљање прича на основу картица,  играње школе, 

графомоторичке вежбе. Током планираних дневних активности, присутне су 

активности које развијају дечију моторику, машту, памћење, координацију али највише 

деца у слободним активностима након игре кратко примењују игре које подстичу 

њихову  фонолошку свест. 
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 Потребно је са децом више радити вежбе као што су: слоговна 

сегментација, идентификовање завршног фонема, елиминација почетног фонема, 

фонемска сегментација, фонемска супституција као и многе друге игре и 

активности које ће деци  бити приступачне у опремљеном и богатијем центру за 

описмењавање. 

Студент је уочио да деца свакодневно добијају графомоторичку вежбу коју 

треба да допуне као што је започето.   

 

Примери: 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                  Вежба бр. 1.                                                                    Вежба бр.2 

         

 

 

 

 

 

                      Вежба бр.3                                          Вежба бр.4 
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Вежба бр.5 

 

3.2. Анализа интервјуа са васпитачима 

* Интервју са васпитачима С.С. и С.М. је исти јер дуго раде заједно и договарају се око 

активности, тематског планирања. 

Кроз интервју који је креиран од питања о подстицању развоја фонолошке свести код 

деце и примене планских активности, испитаници су се сложили да дечија игра има 

значајну функцију у процесу увођења деце у свет писмености. Најчешће игре које 

примењују за подстицање развоја фонлошке свести су:,,на слово“, римовање, игре 

улога, загонетке, допуњалке, графомоторичке вежбе. 

Васпитачи не примењују планске активности које подстичу развој фонолошке 

свести код деце већ кроз тематске активности по центрима интересовања организују 

средства и материјале којима подстичу дечију фонолошку свест, што показује да 

активности нису фронталне већ се одвијају у мањим групама, најчешће кроз области 

развоја говора и музичког а најмање кроз ликовно, математику и физичко. Користе 

литературу од Радомира Матићa, „Прославе и празници“ у којој се налазе загонетке, 

допуњалке, песмице, вежбе слушања, затим Методичка упутства за подстицање 
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развоја фонолошке свести и књигу ,,Ризница језичког блага деце“ од Мире Недић, Маје 

Буцал, Мире Тубић, Весне Бубања у којој се налазе разне игре као што су: 

дискриминација гласова, игре речима - грађење речи, замишљено путовање, ја теби 

слику ти мени причу, од речи до приче. 

Кроз игре и активности вспитачи свакодневно подстичу дечију фонолошку свест 

и нуде графомоторичке активности. Немају одређене дане за примену планских 

активности, већ изаберу један дан који им одговара у зависности од области. 

Децу не тестирају ни једним тестом за испитивање зрелости фонолошке свести 

јер сматрају да то није њихов посао и да их свакако психолог пред упис у школу 

тестира. 

Сматрају да васпитачи не смеју децу да уче слова јер је то посао учитеља који 

децу учи правилно. Пореде друге васпитаче ко, како и колико ради са децом, зато би 

било од великог значаја да сви васпитачи једнако примењују активности за подстицање 

фонолошке свести како не би било велике разлике у васпитно образовном раду који 

примењују са децом у припреми за почетно описмењавање. 

На основу интервјуа са васпитачима студент је закључио да васпитачи прмењују 

игре и активности за подстицање развоја фонолошке свести, али не и игре које би деци 

биле од великог подстицаја у овом периоду као што су: слоговна сегментација, 

идентификовање фонема, елиминације фонема. 

  

3.3. Анализа резултата упитника за васпитаче  

Применом упитника за васпитаче који реализују припремни предшколски 

програм у ПУ,,Бошко Буха“, идентификоване су игре и активности које реализују у 

току школске  године са циљем развоја фонолошке свести, као и њихова самопроцена 

сопствене компетентности и потребе за унапређивањем компетенција у области развоја 

фонолошке свести. Како васпитачи заједно планирају активности у групи, попуњено је 

13 упитника.  

Анализом упитника установљено је следеће: 

На питање о сазнајној функцији игре у увођењу детета у свет писмености готово 

сви испитани васпитачи су сагласни са ставом да игра има сазнајну функцију. Као што 

је очекивано, васпитачи препознају значај и улогу игре у почетном описмењавању деце 

и увођењу у свет писмености. 
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Игре и активности које васпитачи најчешће примењују у циљу подстицања 

развоја фонолошке свести код деце су:,,на слово, на слово“, загонетеке, брзалице, 

бројалице, игре пантомиме, оживљавање слова, римовање речи, препознавање првог 

гласа у речи, ,,каладонт“, почетно слово спој са појмом, изокренута прича, 

драматизације, приче по сликама, графомоторичке вежбе. 

Нешто ређе су заступљене игре: ,,Лов на гласове“ и ,,Изговарање одређених 

гласова на различите начине“, а само један васпитачки пар наводи да примењује игре: 

,,Изговарамо речи уназад“ и ,,Изговори своје иницијале“. 

Приказаним играма васпитачи подстичу фонолошку свест код деце, али 

неопходно је увести игре које су у овом периоду од великог значаја како би се дете 

припремило за почетно описмењавање, као што су вежбе за спајање слогова и слоговна 

сегментација, идентификовање почетног, медијалног и завршног фонема, елминација 

почетног фонема и фонемске сегментације. 

Анализа упитника је показала да већина васпитача (9 васпитних група) не 

тестира децу на почетку године како би увидели њихову фонолошку зрелост, док мањи 

број васпитача (4 васпитне групе) наводи да тестирају децу почетком радне године. 

Васпитачи који су потврдно одговорили на наведено питање, даље наводе да у 

тестирању фонолошке свести деце не користе стандардизоване тестове, већ у ту сврху 

примењују различите језичке игре, као што су игре картицама и словима. 

Анализа одговора васпитача је указала на то да већина испитаних васпитача (9 

васпитних група) не уме или оклева да наведе које компетенције васпитач треба да има, 

или да развије како би радио са децом на припреми за усвајање читања и писања.  

У својим договорима васпитачи једне васпитне групе су навели да је потребно 

да поседују вештину јасног и изражајног говора („Да не говори пребрзо; да јасно 

изговара гласове у речима; да говори одмерено; да не виче“), вероватно јер препознају 

значај учења по моделу – васпитач је деци говорни модел. У другој васпитној групи, 

васпитачи кажу да им је потребна креативност и домишљатост како би код деце 

подстакли различите вештине, од концентрације до фине моторике, чиме се указује на 

сложеност васпитачког позива. У једном одговору васпитачи директно указују на 

потребу за усавршавањем у овој области (,,Описменити васпитаче тако што ће се 

едуковати, на које све начине могу учествовати у активностима везаним за почетно 

читање и писање.“), док у једној групи васпитачи наводе да не припремају децу за 

читање и писање.  
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Хетерогеност наведених одговора, као и изостанак одговора на ово питање, 

вероватно указује на то да васпитачи немају јасну представу о својој улози у процесу 

почетног описмењавања и вештинама које треба да поседују, као и да им је потребна 

подршка и усмеравање у овој области. 

Ово је потврђено одговорима васпитача на последње питање у упитнику, где је 

10 од 13 васпитача одговорило да им је потребна додатна подршка у унапређивању 

компетенција како би децу припремили за почетно описмењавање, док је само 3 

одговорило да им подршка није потребна. 

На основу резултата истраживања приказани су различити примери игара и 

активности које васпитачи примењују са циљем да утичу на подстицање развоја 

фонолошке свести. Већина васпитача изразила је потребу за додатном подршком у 

унапређивању компетенција у области припреме деце за почетно описмењавање. 
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4. АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ КОМПЕТЕНЦИЈА ВАСПИТАЧА 

ЗА ПРИМЕНУ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ПОДСТИЧУ РАЗВОЈ ФОНОЛОШКЕ  

СВЕСТИ 

  

 

Активност Одговорна 

особа 

Носиоци 

активности 

Временска 

динамика 

Очекивани 

резултати 

Презентација: 

,,Фонолошка 

свест и почетно 

описмењава-

ње“ 

 

Марина 

Херор  

васпитач 

Неда А. 

Ђилас 

мастер 

психолог 

Марина Херор  

васпитач 

Неда А. Ђилас 

мастер 

психолог 

 

30 мин. 

да се васпитачи 

упознају са појмом 

фонолошке свести и 

утицају на почетно 

читање и писање 

кроз активности 

Презентација: 

,,Игре за развој 

фонолошке 

свести“ 

Марина Х. 

васпитач 

Неда А. Ђилас 

мастер 

психолог 

Марина Х. 

васпитач 

Неда А. Ђилас 

мастер 

психолог 

 

45  мин. 

да се васпитачи 

упознају са значајем 

игара за развој 

фонолошке свести 

Радионица: 

,,Игре за развој 

фонолошке 

свести“ 

Марина Х. 

Васпитач 

Снежана П. 

Логопед 

Снежана П. 

Логопед 

 

60 мин. 

да васпитачи 

примењују игре за 

развој фонолошке 

свести 

Угледне 

активности 

-хоризонталне 

евалуације 

Марина Х. 

васпитач 

Неда А.Ђ. 

Мастер 

психолог 

Васпитачи 

припремних 

предшколских 

група 

 

30 мин. 

да васпитачи 

размењују искуства и 

унапреде 

компетенције за 

подстицање развоја 

фонолошке свести 

кроз активности 

Семинар 

стручног 

усавршавања: 

 

Јелена 

Кресоја 

Николић М. 

доктор 

психолошких 

 

16 ч 

да се васпитачи 

упознају са 

теоријским основама 
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,,Припрема деце 

за усвајање 

читања“ 

директор 

установе 

наука 

Миленковић 

С. 

доктор 

књижевних 

наука 

усвајања читања; 

да се обуче за 

тестирање деце у 

овој области; 

да се оспособе за 

креирање и 

имплементацију 

вежби за подстицање 

развоја говорно 

језичких 

способности 

фонолошке свести; 

да се упознају са 

интервеционим 

програмом у области 

припреме за 

усвајање читања  и 

оспособе за примену  
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5. Предлог радионица за децу које подстичу развој фонолошке свести  

– интервенција 

На темељу прочитаног из књига 200 логопедских игара ауторке Илоне 

Посокхове (2010), затим Говорне радионице Радмиле Ивановић (1997), као и вежбе и 

активности које су разрадиле и публиковале Николић и Миленковић (2019) обликоване 

су радионице као део интервенције за унапређивање васпитно образовне праксе 

васпитача. Креиране радионице васпитачима пружају могућност да развијају своје 

идеје и креативне способности, да адаптирају рад у складу са својим професионалним 

идентитетом и специфичностима групе, а то је и један од битних порука Основа 

програма предшколског васпитања и образовања. 

Радионице су отвореног типа које могу да се реализују како су дате, али пружају 

могућност прилагођавања условима рада у конкретној васпитној групи, 

комуникацијским способностима деце и васпитне групе у целини. 

Пре примене радионица потребно је утврдити говорно – језички статус деце у 

васпитној групи тестом (Николић, Миленковић, 2017) којим се испитује правилна 

употреба речи, флуентност и кохерентност исказа, богатство речника, познавање 

фонема и тест за испитивање фонолошке свести ФОНТ 2.1 (Суботић, 2011). Када се 

утврди развојни ниво групе као и индивидуалне карактеристике сваког детета, бирају 

се вежбе/активности у зависности од тежине руководећи се од лакших ка тежим 

активностима као и од интересовања деце. За децу која су развојно напреднија бирају 

се теже активности и подстичу се да сама смишљају и задају их вршњацима. 

Радионице су примењене са децом припремне предшколске групе и приложени 

радови деце су резултати  радионица. Васпитачи су приликом реализације радионица 

имали прилику да се упознају са планским активностима у области развоја фонолошке 

свести код деце предшколског узраста као и са тестовима за испитивање нивоа 

зрелости фонолошке свести код деце. 

У циљу пружања подршке васпитачима, а у сарадњи са стручном службом за 

реализацију ове врсте активности, предлог  радионица за развој фонолошке свести који 

је креиран за потребе овог мастер рада биће представљен на активу васпитача који 

реализују припремни предшколски програм ПУ,,Бошко Буха“ где ће васпитачи путем 

хоризонталне размене унапредити  васпитно образовну праксу.  
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5.1. Радионица за спајање слогова и слоговна сегментација 

  

Радионица: „Откриј тајну шифру“   

Циљ: повезивање изговорених гласова у реч, и раздвајање речи на слогове. 

Ток игре: Васпитач деци говори да замисле да су тајни агенти који треба да 

открију шифру – односно које речи изговарам. На пример: Та - та је тата, ма-

ма је мама, о – лов - ка је оловка.  

 Прво дете у кругу има задатак да смисли неку реч и сегментује, а друг поред 

треба да одгонетне тајну шифру и каже о којој се речи ради. Затим следеће дете, 

почиње на прво слово те речи које је дете претходно открило и игра се наставља. 

 Васпитач каже реч, а дете треба да растави на слогове. На пример: Ја кажем 

Маша, а ви треба да раставите Ма – ша. Након неколико примера, деца уз 

помоћ штапића, рукама – пљескањем, растављају речи. Уочавају колико су пута 

пљеснули и закључују да ли су речи једносложне, двосложне или тросложне. 

 Васпитач поставља три папира са обележеним бројевима 1, 2 и 3 и сличицама 

које су  једносложне (нпр. коњ, зец, миш, во, слон, бик),  двосложне (нпр.мајмун, 

тигар, зебра, мачка)  и тросложне речи (нпр.магарац, крокодил, петао, лисица). 

Деца извлаче сличице, растављају на слогове и стављају сличицу на одређени 

број.(Сл.1) 

 Понављање научених бројалица 

 

 

 

 

 

 

   

                                     Слика 1. Разврставање сличица на основу слогова 
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5.2. Радионица за идентификовање почетног, медијалног и завршног фонема 

  

Радионица: „Препознај слово“ 

Циљ: идентификовање појединих гласова; развој комуникативних способности 

деце; учествовање у језичкој игри 

Ток активности: Слушање и певање песмице „Кажи којим словом почиње“. Деца 

набрајају која слова почињу на Р у песмици (реп, репа, риба, рода, ролери); Ч 

(чај, чешаљ, чизма, чекић, чуперак); Љ (љубав, љубичица, љиља, љуљашка);  

 Играмо игру: „На слово, на слво“; наброј све животиње које почињу на слово М; 

наброј имена другара која почињу на слово А;  

 Други круг радионице: Васпитач почиње својим примером:  Марина се завршава 

на глас/слово А. Деца изговарају своје име и на који глас се завршава.  

 Деца извлаче  предмете из џака и именују последњи глас.  

 Трећи круг радионице: Васпитач деци објашњава да када чују глас Р у средини 

речи, тј.да реч не почиње нити се завршава словом Р, пљесну рукама као на 

пример: тврдо, беремо, повремено, доврши, маркет. 

 Васпитач деци објашњава игру у којој имају задатак да појам који је на сличици 

а почиње задатим гласом ставе на одређени број где су постављени први број 

(први глас),  други број (у средини глас) и трећи (на крају глас). (Сл.1) 

 Предложене активности за децу: 

- Деца пишу или обликују прво слово свог имена а затим га украшавају 

(фломастерима, шљокицама, цирконима...) (Сл.2) 

- Папир на којем су представљени појмови који почињу истим гласом, да се 

налази глас у средини и да се завршава реч  истим гласом – деца треба да 

заокруже, подвуку и прецртају. (Сл.3) 

- Деца секу новине и лепе слике на хамере у зависности где се прво слово налази 

које је васпитач задао. На пример: глас М, ако сличице почињу словом М деца 

лепе на први хамер, ако је глас М у средини лепе на други и ако је глас М на 

крају лепе на трећи хамер. Деца се деле у неколико група и добијају различита 

слова. На крају имамо нашу збирку појмова које смо препознали и научили.  

- Дете изговара реч, а на њу наставаља и надовезује следеће дете, тако да почиње 

оним гласом којим се претходно завршава. На пример: маска-авион-новине-

ексер.... 
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Слика 1. Прво слово Р, у средини и на крају 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Слика 2. Украшавање слова                         Слика 3. Уочавање где се глас Ш налази 
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5.3. Радионица за елиминацију почетног фонема 

 

Радионица: „Прогутај први глас“ 

 

Циљ: развој способности елиминације почетног фонема; подстицање 

интересовања за учење слова и писану реч; уочавање, препознавање и 

именовање слова. 

Ток активности: Васпитач рецитује песмицу „Миш је добио грип“ али без првог 

гласа док деца не погоде о којој је песмици реч. 

иш е обио рип, 

а е ео у ип. 

и  ревалио ут угачак..... 

  Ја се зовем Марина и прво слово мог имена је М као мотор. Затим деца 

изговарају своје име, уочавају глас на почетку свог имена и смишљају реч на то 

слово (предмет, животиња, биљка) 

 Деца проналазе први глас свог имена на  „школи азбуке“ (дрвена кућица са 

словима азбуке), именују. 

 Како би се звали када би почетни глас свог имена прогутали? На пример: Када 

би Зоран прогутао прво слово свог имена звао би се Оран. Деца изговарају како 

би се звали. 

 Деца проналазе предмете из собе и изговарају без почетног гласа. 

 Смишљају реченицу у којој описују шта највише воле да једу (јело изговарају 

без почетног гласа) а остала деца треба да погоде шта је дете саопштило. 

 Понуђене активности деци: 

- Деца сатављају слагалицу – азбука, повезују глас са сликом, изговарају реч без 

првог гласа (Сл.1) 

- Деца са боцкалицама азбуке пишу своје име, као и без првог гласа име. (Сл.2) 

- Деца секу слова из новина, лепе, именују, састављају реч и изговарају како звучи 

без првог гласа. (Сл.3) 

- Деца пишу прво слово свог имена и цртају предмете који почињу на то слово, а 

затим изговарају те предмете без првог гласа. (Сл.4) 

- У пиши-бриши радном листу пишу прво слово свог имена. (Сл.5) 
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- Са сличицама азбуке састављају речи и изговарају како звуче без првог гласа. 

(Сл.6) 

- Поклони за лисицу – задатак у којем деца проналазе речи које почињу на исти 

глас као лисица, и изговарају речи без првог гласа (Сл.7) 

 

                            

 

      Слика 1. Повезивање гласа са сликом      Слика 2. Састављање речи са боцкалицама 

 

                                     

             Слика 3.Слова из новина               Слика 4. Цртање првог слова имена и појмова         
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   Слика 5.  Пиши бриши свеска                               Слика 6. Сличице азбуке 

 

Слика 7. Повежи слику са словом 
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5.4. Радионица за фонемску сегментацију 

 

Радионица: ,,Направи шифру“ 

Циљ: подстицање деце да раставе изговорене речи у гласове, развој пажње и 

памћења.  

Ток активности: Васпитач деци показује реч ПАС на папиру где су слова обојена 

различитим бојама како би деца и визуелно уочила колико гласова реч садржи, а 

затим објашњава како да направимо шифру. Полако говоримо /ппппп/-/ааааа/-

/сссссс/. Колико гласова чујете? (три) Које сте гласове чули у речи пас?  За сваки 

глас који чују деца, ставе једну коцку.  

Игру настављамо тако што шифру  правимо  једносложним речима (консонант-

вокал-консонант), па двосложним и вишесложним речима. На пример: трава, 

мачка, а затим: црв, ормар. 

 Васпитач изговара реч; деци нуди пет коцки које на свакој страници садрже по 

једно слово. У зависности колико гласова чују-толико коцака 

постављају/избацују. Треба да из задате речи окрену страницу коцке и покажу 

слова од којих се састоји шифра.  

 

 На пример реч САТ. 

                                                

 

 Деца праве шифру од свог имена, пљескају длановима на сваки глас. Пишу своје 

име на папирићима  уз помоћ ,,кућице са азбуком“- коме је потребна. Свако 

слово боје другом бојом и именују колико гласова има шифра њиховог  имена. 

Затим проналазе слова свог имена на сличицама азбуке и постављају испод 

имена. (Слика 1 и 2) 
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Слика 1. Писање слова различитим бојама                                        

 

Слика 2. Ређање слова азбуке 

 

 Деца уочавају чије име је дуже а чије краће. 
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6. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

  

На основу истраживања да ли се игре и активности које подстичу развој 

дететове фонолошке свести у припремној предшколској групи примењују, студент је 

закључио да васпитачи примењују игре, али не и планске активности кроз које би дете 

било успешније, више мотивисано и припремљено за школу. Заступљене су тематске 

активности које се раде и у вртићу кроз области - утичу на развој и подстицај  дечије 

фонолошке свести, а разлика између вртића и предшколаца је што се деци дају 

графомоторичке вежбе као и радни листови  за њихов узраст, игра ,,на слово“ и домине 

са словима. 

Из обављеног интервјуа са васпитачима из групе, студент је увидео и проблем за 

који је и предпоставио а то је да међу васпитачима нема једнакости, јер различитим 

садржајем активности стварају даљи проблем који виде родитељи па на основу 

искуства других родитеља који преносе  колико су задовољни са васпитачицама и 

колико су деца припремљена или не спремна за полазак у први разред, знају или не 

знају да препознају слова, читају реч, васпитаче или хвале и поштују, или не 

доживљавају  као стручну особу која ће дете припремити за полазак у школу. 

Родитељи се изјашњавају код које васпитачице желе да им дете  похађа 

припремни предшколски програм  јер ,,неке васпитачице раде са децом  доста“, док 

друге ,,као да су у вртићу, само се играју“ – коментари родитеља. 

На решавању проблема кроз истраживање васпитача свих васпитних група 

припремног предшколског програма из установе, резултати су показали да већина 

васпитача реализује активности које подстичу развој фонолошке свести, као и 

васпитачи из групе које је студент посматрао. Такође,  изјаснили су се да им је 

потребна подршка како би унапредили своје  компетенције у овој области и 

реализовали још подстицајних активности за развој фонолошке свести код деце. 

На основу самоевалуације, васпитачи су одговорили себи на питања: 

- Како раде свој посао при припремном предшколском програму 

- Идентификовали су своје професионалне квалитете 

- Идентификовали су оне области свог професионалног 

аутопортрета које треба да унапређују. 

Евалуација и самоевалуација јесу непрекидни процеси и саставни су део учења и 

размишљања о унапређивању васпитно-образовног рада и усмеравању педагошке 
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акције, о јачању мотивације свих учесника тог процеса, доприносу професионалном 

расту и развоју педагошких радника и подизању укупних стандарда квалитета рада 

предшколске установе. 

Са циљем пружања додатне подршке како би  васпитачи унапредили своје 

компетенције за примену активности које подстичу развој фонолошке свести а децу 

припремили да заинтересовано уђу у свет писмености и целоживотног стицања знања, 

потребно је одржати испланиране презентације и радионице, а  препоручује се и 

семинар: ,,Припрема деце за усвајање читања“ од аутора  Мирјане Николић и  Слађане 

Миленковић који би се одржао у ПУ,,Бошко Буха“, кроз који  би се васпитачи: 

- упознали са теоријским основама усвајања читања и 

способностима које су значајни предуслови усвајања читања (говорно језичке 

способности и фонолошка свест); 

- обучили за утврђивање/тестирање говорних способности, 

фонолошке свести и читалачких вештина деце у припремном предшколском 

програму; 

- оспособили  за креирање система вежби за подстицање развоја 

говорно-језичких способности фонолошке свести и имплементацију вежби у 

активности у припремном предшколском програму; 

- упознали са интервенционим програмом у области припреме за 

усвајање читања и оспособљавање за његову примену у пракси.      

Применом креираних радионица које су засноване на подстицању развоја 

фонолошке свести, потврђено је да на децу утичу веома подстицајно, забавно, добијају 

се позитивни ефекти који су важни у овом периоду припремног предшколског 

програма. Подстакнуте дечијим интересовањем и примером добре праксе, колегинице 

из васпитне групе у којој су одржане  радионице са децом које подстичу фонолошку 

свест, наставиле су да примењују планске активности у васпитно образовном раду као 

и употребу тестова за испитивање нивоа зрелости фонолошке свести код  деце.  

Након реализације различитих облика пружања подршке развоју компетенција 

васпитача за примену активности које подстичу развој фонолошке свести код деце, 

биће спроведена евалуацила ефеката примењеног програма на развој компетенција 

васпитача, где ћемо добити повратну информацију да ли су васпитачи припремног 

предшколског програма преузели пример добре праксе.  

Васпитач је стално суочен са новим питањима и изазовима које треба да решава 

у складу са уверењима креативно примењујући и развијајући своја знања и умења у 
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датом, увек посебном и јединственом контексту. Стручни сусрети и размене искуства 

практичара доприносе мењању слике о предшколском детету и његовим потенцијалима 

у учењу и развоју. Садржани примери инспиришу и показују пут којим се креће 

рефлексивни практичар мењајући и усклађујући сопствене вредности што доприноси 

развоју и унапређивању компентенција у целини. Васпитачка професија захтева стално 

развијање компетенција ради усклађивања са изазовима праксе. Целоживотно учење и 

стицање нових знања представљају начин богаћења и развијања компетенција. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

ЛИТЕРАТУРА 

Гргинич, М. (2007). Што петогодишњаци знају о писмености? Живот и школа, 17, 7-

27. 

Ивановић, Р. (1997). Говорне радионице за рад са децом од 3 до 7 година. Београд: 

Алтера 

Јелић, Љ., Пртењак-Миленковић, С. (2016). Припрема предшколског детета за 

писање из перспективе васпитача, учитеља и родитеља, у: Копас-Вукашиновић, Е., 

Стојановић, Б. (283-296). Зборник радова са националног научног скупа са 

међународним учешћем, Савремено предшколско васпитање и образовање, изазови и 

дилеме: Јагодина, Факултет педагошких наука универзитета у Крагујевцу. 

Коџопељић, Ј. (1996). Металингвистички предуслови успешног усвајања читања, 

У:Психологија, 1 УДЦ 159.953.5.07, стр. 35-47. 

Лазаревић, Е. (2014). Развијеност фонолошке способности деце предшколског 

узраста, Зборник института за педагошка истраживања. 

Миленкивић, С., Николић, М., Кодру, Ј. (2018). Партнерство предшколске установе, 

школе и породице у припреми деце за описмењавање, II међнародна научно-стручна 

конференција, Иницијално образовање и стручно усавршавање васпитача-партнерство 

у грађењу квалитета, Сремска Митровица: Висока школа струковних студија за 

васпитаче и пословне информатичаре-Сирмијум. 

Миленковић, С. (2012). Методика развоја говора,Сремска Митровица: Висока 

школа струковних студија за образовање васпитача. 

Миленковић, С., Дражић, Д. (2016). Електронска скиковница у раду са 

предшколском децом, Педагошки записи, 1-2, 84-99. 

Мартиновић, И. (2016). Рана писменост петогодишњака и шестогодишњака, 

дипломски рад, Свеучилиште у Загребу, Едукацијско-рехабилитацијски факултет: 

Загреб. 

Николић, М., Миленковић, С. (2017). Припрема деце за описмењавање, 

Ауторизована скрипта са практикумом, Сремска Митровица: Висока школа струковних 

студија за васпитаче и пословне информатичаре- Сирмијум. 

Николић, М., Цвијетић, М., Миленковић, С. (2018). Подстицање развоја фонолошке 

свести у припреми деце за усвајање читања: ефекти програма стручног 

усавршавања,Зборник радова са I међународне конференције: Иницијално образовање 



48 
 

и стручно усавршавање васпитача-стања и перспективе,Сремска Митровица: Висока 

школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре-Сирмијум. 

Николић, М., Миленковић, С., (2019): Предлог програма за подстицање развоја 

предвештина читања у предшколској установи, Иновације у настави, XXXII, 

2019/1,стр.125-138) 

Огњеновић, В., Морача-Стојанов, Ј. (1982): Способност слоговне и фонемске 

сегментације на предшколском узрасту, Психологија, 4, 35 - 42. 

Омеровић, М. (2017). Компетентност васпитача за процену припремљености деце за 

полазак у школу (стр.29). Прва међународна научно-стручна конференција, Иницијално 

образовање и стручно усавршавање васпитача-стање и перспективе, (Филозофски 

факултет Тузла БИХ) 

Основе програма предшколског васпитања и образовања (2018). Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја, Београд 

Чудина - Обрадовић, М. (2003). Игром до читања: игре и активности за развијање 

вештина читања, Загреб: Школска књига. 

Чолић Г. (2015). Фонолошка свесност деце са развојном дисфазијом и деце 

типичног језичког развоја, Београд: Специјална едукација и рехабилитација. 

Шаин М., Чарапић С., (2016). Корак по корак 5: припрема деце за полазак у школу- 

водич за васпитаче и родитеље, Београд: Креативни центар. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

ПРИЛОЗИ 

 

Прилог 1 

Интервју за васпитаче 

Питања:  

1. Да ли игра има сазнајну функцију у процесу увођења деце у свет писмености? 

2. Које игре и активности примењујете у раду са децом како би подстицали развој 

фонолошке свести? 

3. Да ли примењујете планске активности које подстичу развој фонолошке свести 

као дневну тему? 

4. Да ли примењујете планске активности које подстичу развој фонолошке свести 

као продужетак једне теме? 

5. Кроз које области највише примењујете игре и активности за подстицање 

фонолошке свести? 

6. Кроз које области најмање примењујете игре и активности за подстицање 

фонолошке свести? 

7. Који су извори одакле примењујете игре и активности са децом које подстичу 

развој фонолошке свести? 

8. Да ли свакодневно кроз игре и активности подстичете дететову фонолошку 

свест? 

9. Да ли имате одређене дане када примењујете планске активности које подстичу 

дететову фонолошку свест? 

10. Да ли индивидуално тестирате децу како би увидели њихову фонолошку зрелост 

и њихове могућности? 

11. Које тестове користите за испитивање зрелости фонолошке свести код деце? 
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Прилог 2  

 

Молимо Вас да искрено одговорите на питања која следе како би ишли у сусрет 

сарадњи, заједништву, учењу као заједничкој конструкцији и критичко-рефлексивном 

приступу властитој пракси како би унапредили своје компетенције за примену 

активности које подстичу развој фонолошке свести. 

1. Да ли игра има сазнајну функцију у процесу увођења деце у свет писмености? 

 

       Да                       Не                        Делимично 

         

2. Које игре и активности реализујете са децом у току године са циљем развоја 

фонолошке свести и припреме деце за полазак у школу? 

 

3. Да ли на почетку школске године тестирате децу како би увидели њихову 

фонолошку зрелост и њихове могућности? 

 

     Да                        Не 

 

4. Које тестове користите за испитивање зрелости  фонолошке свести? 

 

5. Које су по Вашем мишљењу компетенције које васпитач треба да има, или да 

развије како би радио са децом  на припреми за усвајање читања и писања? 

 

 

6. Да ли Вам је потребна подршка у унапређивању компетенција у овој области 

како би децу припремили  за почетно описмењавање? 

                  Да                           Не 


