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Pripovijedanje je vrlo složena i važna jezična vještina, čiji razvoj je usko vezan uz
kognitivni razvoj djeteta. To je zapravo izvještavanje o nizu događaja, najčešće kronološki
poredanom, uz navedene likove, mjesto i vrijeme radnje. Navode se i uzroci i posljedice
događaja. Kvaliteta djetetovog propovijedanja uvelike ovisi o njegovu jezičnom znanju (kako
oblikuje rečenice), kao i znanju o svijetu.
U pripovijedanju koristimo veliki broj vještina:
•

znanje o svijetu i ljudima

•

povezivanje događaja

•

izbor riječi i oblikovanje rečenica

•

razumijevanje – uzroka i posljedice

•

stavljanje u ulogu druge osobe

•

dekontekstualizacija – odmicanje od „ovdje i sada“

Znanstvenici koji se bave dječjim jezikom naglašavaju da bez obzira prepričava li dijete
jučerašnji događaj u vrtiću, priču prema slikama ili jednostavno opisuje sliku – priča mora biti
koherentna. Što to znači? To znači da mora imati početak i kraj, primjerenu i logično iznesenu
vremensku i uzročnu vezu, mora biti ispričano RAZUMLJIVO. Da bi naracija bila razumljiva,
govornik mora paziti da postoji dobra povezanost na globalnoj i lokalnoj razini (znači da su
rečenice gramatički ispravne i međusobno dobro povezane, da nema „nabacanih riječi“) i
imati na umu da slušatelj nema pristup svim informacijama koje ima govornik
(jednostavno zato što nije bio na mjestu događaja!). Zbog toga je mnogo teže održavati dobru
naraciju od konvezacije (razgovora). Tijekom razgovora netko postavlja pitanja ili daje izjave,
a druga osoba odgovara na isto. Međutim, tijekom naracije nema pomoći partnera.
Dobre pripovjedne sposobnosti razvijaju se već od najranije dobi, tijekom čitanja
slikovnica i izvještavanja tko što radi na kojoj slici. No, već u dobi od četiri godine djeca
razvijaju shemu za pričanje priča koja uključuje uvod (tko su likovi priče, gdje se odvija
događaj o kojem dijete govori, kada…), zaplet (nešto se dogodilo) i kraj (rasplet ili smisao
priče). U ovoj dobi još nedovoljno dobro vremenski organiziraju priču pa se doima kao da
samo nabrajaju aktivnosti. U ranoj dobi obično roditelj potpitanjima usmjerava priču.

Djeca u dobi od pet i šest godina imaju razvijeniju strukturu priče – znači da dijete
izvještava svoje slušatelje o nekoj radnji, njihova priča odgovara na pitanja (tko, što, gdje,
kada i kako), daju rasplet, pa i svoj komentar. Važno je uzeti u obzir individualne razlike
između djece. Razvoj pripovijedanja može se pratiti sve do adolescencije.
Zašto je to važno? Naracija (ili pripovijedanje) je zapravo duži monolog. To znači da mi
pripovijedamo kad god „održimo predavanje“ nekome, kad god imamo neki govor, kad
spominjemo nekome što nam se dogodilo jučer na poslu ili u trgovini. Osim u svrhe
svakodnevne komunikacije, sposobnost kvalitetnog pripovijedanja bitna nam je u razvoju
pismenosti i posljedično, dobrog školskog uspjeha. Djeca koja su dobri čitači imaju
razvijenije pripovjedne sposobnosti. Osim školskog uspjeha, pripovijedanjem se razvijaju
sposobnosti argumentiranja i iznošenja vlastitih stavova i mišljenja, što je, složit ćete se, jako
važno za život!

Kako poticati pripovijedanje?
Pripovijedanje se često potiče nesvjesno. Pitamo dijete kako je provelo dan, što gleda
na televiziji, s kim i čega se igrao i slična pitanja. Još važnije, svaki puta kad čitamo djetetu
priču i poslije komentiramo što se dogodilo u priči potičemo ovu aktivnost. Pripovijedanje se
najbolje uvježbava upravo – pripovijedanjem.
Tijekom čitanja priča preporuka je učiniti čitanje što zanimljivijim:
•

kod mlađe djece mijenjati boju i intenzitet glasa kroz različite likove

•

osigurati da dijete sjedi roditelju u krilu tijekom čitanja kako bi imalo pogled na
slikovnicu

•

preporučljivo je više puta pročitati istu priču – djeca vole ponavljanje aktivnosti i
upravo iz takvih aktivnosti izvlače najviše

•

obratiti pažnju na nove i zahtjevne riječi (objasniti ih djetetu)

•

uvijek završiti čitanje (čak i ako moramo skratiti priču – bitno je da ima smisleni
završetak)

•

osigurati razumijevanje priče

Čitanje priče s djecom ne završava zadnjom rečenicom! Nakon pročitane priče
potrebno i preporučljivo komentirati priču; upitajte dijete što ono misli o priči, bi li isto tako
postupilo i slična pitanja. Ovakva pitanja potiču na suradnju.

S mlađom, a i starijom djecom dobro je koristiti vizualni predložak priče – strip, sličice
(primjeri u nastavku). Postavljanjem pitanja pomažemo djeci, osiguravamo strukturu.

IGRE ZA POTICANJE NARACIJE:
1. Sjednite u krug ili ako igraju samo dvoje – jedno preko puta drugoga. Odrasla osoba
može početi priču: „Jednom davno živio je jedan dječak.“ Nakon vaše rečenice, dijete
dodaje svoju i tako u krug.
2. Kombinirajte dvije poznate priče, po djetetovu izboru. Mogli biste se iznenaditi
dječjom maštom kada Crvenkapica ne sretne vuka nego sedam patuljaka koji piju sok
s medvjedom!
3. Kada ste dugo u autu s djecom, ili na nekom mjestu gdje ima časopisa, promatrajte
osobe pokraj kojih se vozite ili tražite likove u časopisu, pokušajte skupa s djetetom
osmisliti priču o tome kakva je ta osoba, čime se bavi i kako se osjeća. Pokušajte
skupa osmisliti cijelu priču o toj osobi!
4. Uzmi sliku pa složi spiku! Djeci se pokazuju slike ili igračke, npr. životinja. Nakon
kratkog razgovora o imenima tih životinja i obilježjima koje imaju (npr. ako je vuk –
kakve je građe, kakvo mu je krzno, gdje živi, kakav ima rep, uši….); motiviramo
dijete da opiše životinju – a mi pokušavamo pogoditi o kojoj se životinji radi.
5. Kuhamo ručak: u igri se dodaju riječi, a zadržavamo poredak u rečenici. Svaki igrač
nabraja sve sastojke i dodaje zadnji. Svakako je potrebno obratiti pažnju na gramatiku
u rečenicama!
Prvi igrač: "Kada kuham juhu, u lonac stavljam mrkvu".
Drugi igrač: "Ja ne stavljam mrkvu u juhu, nego luk."
Treći igrač: "Ja ne volim juhu s mrkvom i lukom, nego stavljam krumpir."
Četvrti igrač (ili opet prvi): "Ja volim sve vrste povrća i stavljam u juhu mrkvu, luk,
krumpir i kupus."
6. Intervju: prvo upoznajte dijete s pojmovima "intervju", "reporter" ili "novinar".
Objasnite mu daje intervju razgovor u kojem novinar postavlja pitanja osobi koja na
njih odgovara. Intervju se emitira na televiziji ili radiju ili se objavljuje u novinama.
Podijelite uloge (tko će intervjuirati, a tko odgovarati). Odaberite temu intervjua, npr.
posjet zoološkom vrtu, zanimljiv izlet, ljetovanje na moru i dr. Ili možda dijete
jednostavno može intervjuirati svoju baku ili djeda te tako saznati nešto o njihovom

djetinjstvu. U početku mu pomognite osmisliti dobra pitanja, naprimjer: "Koja je bila
tvoja omiljena igračka u djetinjstvu?" ili "Kako si se igrao sa svojim prijateljima?" Bit
će zanimljivije ako intervju snimate i zatim slušate i raspravljate o njemu. Uz to
možete dodati i zanimljiv način oblačenja (sako kao voditeljice na televiziji i slično).

Izvori:
https://www.erf.unizg.hr/stari_web/Studenti/Dokumenti/NarativnaAnaliza-Arapovic.pdf
http://martininblog.hr/prepricavanje-pripovijedanje-ili-naracija/
https://flintobox.com/blog/child-development/storytelling-children
“ Ilona Posokhova: „200“ logopedskih igara
Katarina Matijević: „Progovorimo lako – pokaži mi kako“

