
Odgojna skupina: Gumbići 
Odgojitelji: Ivana Patačić Balog i Marija Sambolić 

 

POTICAJ GOVORA KROZ SLIKOVNICU I DRAMATIZACIJU 

 

Hej, haj svima koliko Vas ima!  

Lijepi i topli pozdrav šalju vam, dragi čitači, djeca iz skupine „Gumbići“.  

Polako postajemo trogodišnjaci i sada su nam prijatelji i vrtićka ekipa sve važniji. Igra 
postaje zajednička i zahtjeva suradnju, a samim time i verbalno izražavanje dobiva na 
sve većoj važnosti. Kako je vrtić zajednica koja uči, tako i mi učimo međusobno 
komunicirati. Neki put nam komunikacija ide, a ponekad je teža pa trebamo malu pomoć. 
Vjerni pratitelj i pomagač u tome nam su lutka i slikovnica.  

Sama slikovnica nam je bila, a i dalje jest okosnica događanja u skupini. Osim što kroz 
slikovnice otkrivamo svijet koji nas okružuje, one nas i posebno vesele. „Gumbići“ vole 
biti u tijeku tako da su se na našem repertoaru, vezanom uz kalendar aktivnosti, našle 
priče o igralištu, jajetu i životinjama koje okružuju jaje te jedna mala bubamara. 
Paralelno s tim slikovnicama, čitali smo i još uvijek čitamo one koje djeca donose od 
kuće.  

To je naš mini projekt koji smo nazvali „Moja omiljena slikovnica“. Na tjednoj bazi netko 
od djece donosi slikovnicu koju najviše voli čitati kod kuće te ju čitamo i u vrtiću s 
prijateljima. Djecu to posebno veseli i čini ponosnima. Nakon što bi pročitali slikovnicu u 
našem svakodnevnom jutarnjem krugu, razgovarali bi o tome što se djeci najviše 
svidjelo, prepričavali ju te pomno istražili njen sadržaj.  

Utjecaj slikovnice imao je višestruki benefit, od zajedničkog okupljanja, donošenja 
svježine i tematske raznolikosti do poticaja razvoja dječjeg govornog aparata i bogaćenja 
rječnika. Tu bi još spomenuli i poticaj razvoja pozitivne slike o sebi jer je dijete imalo 
priliku samoprezentacije pred ostalom djecom. Lutka, koja nam je pomagač i prisutna od 
osnutka naše skupine i dalje je od izuzetne važnosti. Kako smo birali slikovnice i 
pjesmice u skladu s kalendarom aktivnosti, tako smo i izrađivali lutke na štapu ili lutke 
ginjolke.  

U centru dramatizacije, pored domaćih životinja i cvijeća, imamo i „proljetne 
životinje“(leptira, bubamaru, gusjenicu) te „proljetno drvo“. Djeca imaju mogućnost za 
osobnim kreativnim izražavanjem, potičući govor i maštu te sukladno prema dobi 
stvoriti svoje kratke dramske uratke. Boraveći u kazalištu, djeca imaju priliku za 
zajedničko dogovaranje, suradnju i igru. To je od bitne važnosti za našu skupinu i našu 
malu zajednicu. Dogovor i dogovaranja su nam uvijek vesela, baš kako to „Gumbići“ i 
vole, veselo i živahno.  

Do našeg sljedećeg pisanja želimo Vam svima jedno duuugo i toplo ljeto!  

 



 

 


