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Прегледни рад

Метајезичка игра као методички приступ 
развоју метајезичке функције говора код деце

Резиме: Поједине студије недвосмислено су указале на везе раног развоја метајезичке 
свести с каснијим успехом деце приликом усвајања писмености, као и с њиховом интегра-
цијом у друштво. Ипак, у контексту методике развоја говора многострукост аспеката ме-
тајезичке свести до сада није темељније сагледана. Овај рад покушава да попуни ту праз-
нину и покаже један могући приступ развоју метајезичке свести и метајезичке функције 
говора код деце. Циљ текста је двојак: а) да пружи систематичан преглед захтева којима 
се може испитивати и подстицати метајезичка свест код деце и б) да представи модел 
укрштања метајезичких задатака с традиционалним формама игре, како би се рад на раз-
воју метајезичке свести у предшколској установи реализовао на адекватан начин с обзиром 
на когнитивне и социоемоционалне карактеристике детета – кроз метајезичке игре.

Кључне речи: метајезичка свест, језичка игра, метајезичка игра, методика развоја 
говора.

Увод1

Савремена методика развоја говора уте-
мељена је на поставци да се методички посту-
пци изводе из предметне науке и зависе од при-
роде језичке појаве (Milatović, 2009). Васпитач-
ки позив, међутим, не тражи само упућеност у 
најопштија граматичка знања, већ и разумевање 
развоја дечјих језичких способности. На то ко-

1  vukomanovicv@yahoo.com

лико је фигура васпитача битна указује социо-
културна теорија Виготског (Vigotski, 1977), која 
међу разноврсним дечјим искуствима истиче 
интеракцију с друштвеном и културном среди-
ном, а међу срединским чиниоцима услове по-
родичног живота и васпитне услове. Следећи 
поставке руског психолога, на вредност подрш-
ке коју старији говорници пружају деци у језич-
кoм општењу данас указују социоинтеракцио-
нистичке теорије. Оне дете виде као биће упуће-

Рад примљен: 30. 3. 2021.
Рад прихваћен: 1. 6. 2021.

Copyright © 2021 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA.
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0)  (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/),  
which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited.



73

Метајезичка игра као методички приступ развоју метајезичке функције говора код деце

но на одрасле који заједно с њим тумаче појаве у 
свету. Тако долази до заједничког изграђивања 
(коконструкције) дететових сазнајних струк-
тура, уз његово активно учешће (в. о томе у: 
Tutnjević, Savić, 2019).

У том процесу коконструкције могу се из-
двојити два битна чиниоца: један се тиче садр-
жаја комуникације, а други прикладне форме у 
раду с децом. Кад је реч о првом, ваља се подсе-
тити речи Виготског (Vigotski, 1977) да се иза 
сваког исказа налази намера и да свако говорно 
обраћање има нарочиту функцију, те да та функ-
ција одређује његов садржај. Отуда рад на је-
зичком развоју подразумева подстицање функ-
ција говора у спонтаним или за то унапред ос-
мишљеним ситуацијама. С друге стране, чини-
лац форме који се не сме пренебрегнути с обзи-
ром на његову сазнајну вредност и значај за со-
циоемоционални развој детета јесте игра. Важ-
ност игре посебно је истакнута и у актуелним 
основама предшколског програма (уп. Pavlović 
Breneselović, Krnjaja, 2017).

Отуда је тежиште овог рада на про-
мишљању начина за подстицање једне специ-
фичне функције говора – метајезичке функције. 
Психолингвистичка истраживања упутиће нас у 
захтеве којима се развијеност метајезичке свес-
ти (детета) испитује, а онда ћемо на темељу ових 
сазнања и теоријских поставки о природи игре 
понудити модел метајезичких игара, који може 
да послужи за плански развој метајезичке функ-
ције говора у предшколској установи (па и у 
школи).

Метајезичка функција говора и значај  
развоја метајезичке свести

Попут Виготског, и Роман Јакобсон је сма-
трао да свако језичко општење има свој циљ, те 
да је подешавање израза према жељеном ефек-
ту најбитнија ствар у комуникацији. Отуда код 
њега налазимо можда и најпознатију поделу је-

зичких функција на експресивну, апелативну, 
референцијалну, фатичку, естетску и метајезич-
ку (Jakobson, 1966).2 Потоња се остварује кад је 
у фокусу језичке поруке језички кôд. Примера 
ради, увек кад тврдимо да се речи римују, кад се 
питамо којим гласом реч почиње, колико у рече-
ници има речи или да ли је одређени исказ при-
кладан у комуникацији са старијом особом, ми 
говоримо о језичким јединицама и њиховој упо-
треби. У складу с тим, метајезичка свест се може 
разумети као свест говорника о језичким једи-
ницама и ситуационој условљености коришћења 
тих јединица. С обзиром на тип језичке јединице 
која је предмет метајезичке свести, разликују се 
(према: Nesdale, Herriman & Tunmer, 1984; Bowey 
& Tunmer, 1984; Tunmer & Grieve, 1984; Pratt & 
Nesdale, 1984; Kodžopeljić, 1996):

 • фонолошка свест – свест о гласов-
ној структури речи и о томе да се реч 
састоји из мањих јединица, гласова и 
слогова;

 • лексичка свест – свест о речима, која 
обухвата три компоненте: а) говорник 
схвата како је реч јединица језика и како 
се свака реченица може поделити на 
речи, б) говорник разуме и уме да објас-
ни шта се подразумева под термином 
реч, в) говорник разуме како реч није 
неодвојиви део онога што означава, тј. 
прихвата арбитрарност језичког знака;

 • синтаксичка свест – огледа се у способ-
ности говорника да проматра граматич-
ку форму исказа, те да процењује њего-
ву формалну правилност (и) одвојено 
од онога што реченица означава;

 • прагматичка свест – свест о адекват-
ности исказа у одређеној комуникатив-
ној ситуацији, с обзиром на контексту-
алне чиниоце и особине саговорника.

2  Поједини аутори издвајају још неке функције говора, 
попут перформативне, имагинативне, хеуристичке и оста-
лих (Ivanović, 2009; Naumović, 2009).
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 Развој свих ових аспеката метајезичке 
свести започиње у раном детињству и траје кроз 
цео предшколски период, а њихово нијансирање 
се наставља у школи, па све до касне адолесцен-
ције. Притом, рани развој метајезичке свести 
битан је најмање из два разлога. Најпре, значај 
појединих аспеката фонолошке, лексичке и син-
таксичке свести везује се за каснији успех де-
тета приликом усвајања писмености. Потврђе-
на је веза између успеха у читању и способно-
сти деце да раставе речи на гласове (Kodžopeljić, 
1996)3, док поједини аутори истичу значајну везу 
између способности читања и дечјих одгово-
ра на задатке спајања нижих јединица у реч, као 
и брисања, односно избацивања гласа из речи 
(Panić, Đorđević, 2015). Сличан значај има свест 
о речима као самосталним језичким целинама у 
оквиру исказа – што доцније олакшава деци за-
писивање речи, с адекватним размацима између 
њих – као и свест о томе да речи имају формал-
на својства која не зависе од особина објеката 
или појава које представљају (Kodžopeljić, 1996; 
Kodžopeljić, 1997). Додатно, синтаксичка свест је 
један од важних чинилаца који доприносе бољем 
савладавању читања и разумевању прочита-
ног (Nikolić, 2009а; Nikolić, 2009b; Čolić, Vuković, 
2018).4 С друге стране, значај прагматичке свес-
ти нешто је шири. Ослањајући се на скуп експе-
римената, Бекер Брајан (Becker Bryant, 2009) ука-
зује на многоструку вредност развијања поједи-
них аспеката прагматичке компетенције, међу 
којима је и способност да се учествује у разгово-
ру. Та вредност је очевидна већ у школском кон-

3  То је и логично јер је за развој читања нужно разуме-
вање да се изговорена реч пресликава у одређену комбина-
цију слова. У основи пресликавања стоји однос један глас : 
једно слово, макар у правописним системима попут нашег 
(в. Morina, 2020).
4   С обзиром на актуелне проблеме нашег образовног сис-
тема, ваља поменути да се под појмом писмености подразу-
мева и тзв. читалачка писменост. Она се испитује познатим 
ПИСА тестовима, на којима наши ученици већ дуже вре-
ме не постижу завидне резултате (уп. Pavlović Babić, Baucal, 
2010; Branković i sar., 2013; в. и Buđevac, Baucal, 2014).

тексту, јер су умеће започињања и вођења разго-
вора, уза способност да се пређе из једног у дру-
ги регистар (нпр. из неформалног у формални, и 
обрнуто), основа за комуникацију с вршњацима 
и учитељем. Тако развијеност ових прагматич-
ких вештина утиче на учитељево виђење учени-
ка, као и на статус детета међу вршњацима.

Од игре до метајезичке игре

Јохан Хујзинга (Huizinga, 1992) игру де-
финише као слободну активност која не доно-
си корист, а која се одвија у намерно ограниче-
ном простору и по предвиђеним правилима, 
при чему успева да сачува неизвесност као своју 
битну одлику. Неизвесност опстаје само ако се 
одржава равнотежа два аспекта игре, која Роже 
Кајоа (Caillois, 1979) именује терминима ludus и 
paidia. Први термин означава дисциплину, про-
извољна и често намерно незгодна правила игре; 
други термин означава у игри увек присутан ас-
пекат разоноде, безбрижности, импровизације и 
несташлука. Кад је реч о игри у васпитном кон-
тексту, у оним случајевима кад васпитач корис-
ти њену форму у методичке сврхе, природа игре 
је донекле нарушена, јер је она макар донекле 
усмеравана споља и притом тако да деца имају 
сазнајне користи од ње. Васпитач донекле под-
рива слободу и неутилитарност игре (в. LOT, 
2014), али се управо зато његова вештина делом 
састоји у томе да интервенцијом не угрози дечји 
осећај слободе и узбудљиве неизвесности у игри 
(уп. Mićić, Vukomanović Rastegorac, 2020).

 Кајоа (Caillois, 1979: 40 и даље) нуди и по-
знату четворочлану класификацију игара, засно-
вану на томе да ли у њима „преовлађује такми-
чење, односно случај, претварање или занос“. 
Термин agon обједињује игре које се реализују 
као надметање или борба у вештачки створеним 
једнаким условима (нпр. фудбал, кликери); alea 
окупља игре засноване на срећи (рулет, лото); 
термин mimicry означава игре опонашања (нпр. 
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у продавници, на гусарском броду); термин ilinx 
обједињује игре заноса или вртоглавице (ход на 
конопцу, лети-лети и сл.). Поменута класифика-
ција за нас може да буде корисна утолико што 
показује који типови игре имају потенцијал да 
чине основу језичких игара, о којима ће ускоро 
бити речи. Наиме, будући да је циљ језичке игре 
везан за развој говорних способности, јасно је да 
у овом контексту агоналне игре имају већу упо-
требну вредност од алеаторних; додатно, спон-
тане појаве одложене имитације и као да актив-
ности у раном детињству (Ivić, 1987; Anđelković, 
2012) упућују нас на значај који могу имати игре 
опонашања (оне се у методичкој литератури об-
ично јављају у виду разговорних и ситуационих 
игара; в. Cvetanović, Janićijević i Mićić, 2015).5

 Појам игре шири је од појма језичка игра, 
а за потоњи термин се везују најмање три раз-
личита значења. У Лексикону образовних терми-
на (LOT, 2014: 289) њиме се означава превасход-
но игра у језику, било да је реч о „мисаоним и 
духовним досеткама појединаца заснованим на 
звучним и значењским контрастима или слич-
ностима“, било да се мисли на „природни део је-
зичког развоја деце који се испољава у спонта-
ном или намерном манипулисању језичким је-
диницама или формама“. Унутар ЛОТ-а на ис-
том месту се може наћи још једно одређење, које 
језичку игру више везује за васпитно-образовни 
контекст: она се, наиме, види и као „врста језич-
ких вежби за системско подстицање когнити-
вног развоја, култивисање језичког стваралаш-
тва и учење кроз њега коришћењем, комбино-
вањем или кршењем језичких правила“. Треће 
значење налазимо у методичкој литератури, где 
се граница између језичке вежбе и језичке игре 
оцртава на основу односа према језичкој грађи 
и према језичком исходу активности. На приме-
ру рада са сложеницама, та разлика образлаже се 
овако:

5  То, наравно, не значи да језичке игре морају бити потпу-
но очишћене од елемената alee и ilinxa, већ само то да на 
овим аспектима играња неће бити њихово тежиште.

У току језичке вежбе деца спајају задате мотив-
не речи, уз визуелни и/или вербални подсти-
цај. Притом, полазиште и продукти дечје ак-
тивности јесу постојећи елементи и постојеће 
сложенице у српском језику. Циљ је да деца 
упознају поједине сложенице у свом матерњем 
језику и аналошким путем спонтано усвоје од-
ређене творбене моделе. Насупрот томе, по-
лазиште језичких игара су постојеће мотивне 
речи које су блиске дечјем искуству, при чему 
се тежи њиховом стваралачком укрштању пре-
ма критеријумима семантичког онеобичавања 
композицијских веза, па су продукти такве 
творбе ретко постојеће сложенице, а много 
чешће потенцијалне речи (Mićić, Vukomanović 
Rastegorac, 2016: 202).

Схватање језичке игре у нашем раду тек 
делимично се подудара с наведеним схватањи-
ма. Иако се језичка игра и у овом тексту разу-
мева као средство за системско подстицање ког-
нитивног развоја, култивисање језичког ствара-
лаштва и учења, она се овде примарно заснива 
на принципу укрштања језичког садржаја (који 
се састоји из језичког захтева и језичке грађе) 
и игролике форме. Тако се, у односу на претхо-
дне дефиниције, језичка игра посматра шире: 
она није само игра у језику, већ укључује могуће 
игровне елементе који се састоје од покрета, му-
зике, сликања, глуме и сл.; такође, у погледу је-
зичке грађе и односа према њој, овако схваћена 
језичка игра може да обухвати и постојеће и по-
тенцијалне речи једног језика.

 Тако конципиран, појам језичке игре 
може се даље диференцирати по различитим 
критеријумима: а) на основу средстава језичке 
комуникације на које се ослања могла би бити 
невербална и вербална (а вербална би се даље 
могла делити на усмену и писану); б) на основу 
језичког нивоа који собом захвата – фонолош-
ка, лексичка, синтаксичка, прагматичка; в) на 
основу функције језика коју доминантно под-
стиче – експресивна, апелативна, референцијал-
на, фатичка, естетска и метајезичка (томе се 
могу придодати и хеуристичка, перформатив-
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на, имагинативна итд.); г) коначно, на основу 
поменутог односа према језичкој грађи – норма-
тивна и имагинативна, при чему би функција 
нормативне језичке игре била упознавање пра-
вила језика и његовог речника, а функција има-
гинативне језичке игре упошљавање стваралач-
ког односа према језику, кроз који се освешћују 
различити језички механизми и обрасци.

 Ако бисмо на овом месту онда покушали 
да дефинишемо метајезичку игру, могли бисмо 
рећи да она представља активност засновану на 
укрштању језичког садржаја (захтева и грађе) и 
игровне форме, која за циљ има подстицање ме-
тајезичке функције говора (а тако и метајезичке 
свести). Она је, по правилу, вербална, а у предш-
колском контексту доминантно и усмена (прем-
да у њу може бити укључено графичко – иконич-
ко или симболичко – представљање). Будући да 
се метајезичка свест може тицати различитих 
језичких јединица, метајезичка игра може бити 
фонолошка, лексичка, синтаксичка и(ли) пра-
гматичка, а с обзиром на однос према језичкој 
грађи ‒ нормативна или имагинативна.

У овом раду акценат стављамо на експли-
кацију укрштања језичког садржаја (метајезич-
ких захтева и језичке грађе) и игровне форме, 
а да бисмо то учинили, морамо најпре да пока-
жемо који су нам метајезички захтеви на распо-
лагању. Затим ћемо пружити неколико примера 
уграђивања метајезичких садржаја, на различи-
тим језичким равнима, с правилима познатих 
дечјих игара.

Захтеви за испитивање метајезичке свести 
код деце

Метајезички захтеви који следе добије-
ни су ексцерпирањем и обједињавањем задата-
ка који су забележени у научној литератури. Они 
су овде допуњени и одређеним захтевима којих 
у литератури нема, али који се по аналогији лако 
могу извести. Примера ради: у наведеним тек-

стовима лако се може наћи захтев да дете из-
двоји почетни глас речи (чиме се утврђује један 
аспект фонолошке свести), али се тешко може 
наћи задатак да дете издвоји почетну реч дате 
реченице (којим би се, на сличан начин, могао да 
утврди један аспект лексичке свести).6 Ради веће 
прегледности захтеви су разврстани по крите-
ријуму језичког нивоа на којем се метајезичка 
свест испитује.

 Фонолошка свест. Испитивања фоно-
лошке свести покривају оперисање јединица-
ма мањим од речи – гласом и слогом – а ту спа-
дају и задаци препознавања и стварања риме 
(Nesdale, Herriman & Tunmer, 1984; Kodžopeljić, 
1996; Lazarević, 2014; Čolić, 2015; Čolić, Vuković, 
2018; Nikolić, Milenković, 2019; в. и Mićić, 2019). У 
том смислу, пред васпитачем се отварају следеће 
могућности:

 – растављање речи на гласове/слогове;
 – пребројавање гласова/слогова у речи;
 – одређивање места гласа/слога у речи;
 – спајање гласова/слогова у реч;
 – брисање гласа/слога;
 – додавање гласа/слога;7

 – замена гласа/слога;
 – обртање редоследа гласова/слогова;
 – издвајање почетног гласа/слога у речи;
 – издвајање завршног гласа/слога у речи;
 – издвајање речи која почиње на исти 

глас/слог;
 – издвајање речи која се завршава на исти 

глас/слог;

6  Разлози за изостанак оваквих налога могу да буду више-
струки: од нужности да се ограничи број задатака у истра-
живању, преко претпостављеног тежишта истраживања, 
до процене да су поједини задаци, попут наведеног, прела-
ки или претешки за одређену групу испитаника.
7  Место гласа који се издваја у аналитичким задацима, 
као и место гласа који се брише, додаје или замењује може 
да се варира – најчешће се узимају гласови у иницијалној 
или финалној позицији, а могу бити и у медијалној (она 
се овде схвата као све оно што није почетни или завршни 
глас/слог у речи). 
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 – издвајање речи која се од осталих раз-
ликује по почетном гласу/слогу;

 – издвајање речи која се од осталих раз-
ликује по завршном гласу/слогу;

 – издвајање речи која се састоји од од-
ређеног броја гласова/слогова;

 – издвајање пара речи које се римују;
 – издвајање речи која се римује са зада-

том;
 – објашњење фонолошке разлике међу 

минималним паровима речи;
 – објашњење фонолошке и значењске раз-

лике међу минималним паровима речи;
 – смишљање речи која почиње на задати 

глас/слог;
 – смишљање речи која се завршава на за-

дати глас/слог;
 – смишљање речи која се састоји од од-

ређеног броја гласова/слогова;
 – смишљање речи која се римује са зада-

том.
Лексичка свест. Као што смо поменули, 

лексичка свест састоји се из три компоненте, па 
ће у складу с тим овде бити разврстани захте-
ви који се користе за утврђивање степена њене 
развијености (према: Peters & Zaidel, 1980; Bowey 
& Tunmer, 1984; Bowey, Tunmer & Pratt, 1984; 
Chaney, 1992; Backschneider & Gelman, 1995; 
Vigotski, 1996; Kodžopeljić, 1996; Kodžopeljić, 
1997; Mazzoco, 1997; Doherty & Perner, 1998; 
Doherty, 2000; в. и Mićić, 2017). Најпре, свест о 
речи као јединици говора испитује се следећим 
захтевима:

 – растављање реченице на речи;
 – пребројавање речи у реченици;
 – одређивање места речи у реченици;
 – састављање реченице од датих речи;
 – брисање речи из реченице (сажимање 

реченице);
 – додавање речи у реченицу (прошири-

вање реченице);
 – замена речи у реченици;

 – обртање редоследа речи;
 – издвајање прве речи у реченици;
 – издвајање последње речи у реченици;
 – издвајање реченице која почиње истом 

речју;
 – издвајање реченице која се завршава 

истом речју;
 – издвајање реченице која се од осталих 

разликује по почетној речи;
 – издвајање реченице која се од осталих 

разликује по завршној речи;
 – издвајање реченице која се састоји од 

одређеног броја речи;
 – смишљање реченице која почиње на за-

дату реч;
 – смишљање реченице која се завршава 

на задату реч;
 – смишљање реченице која се састоји од 

одређеног броја речи.
Деца почињу да уочавају диференцијал-

не особине речи у односу на остале неартикули-
сане звукове и језичке јединице, што их касније 
води дефинисању појма речи, кроз:

 – разликовање речи и неартикулисаног 
звука (нпр. реч сирена и звук сирене);

 – разликовање речи и гласа;
 – разликовање речи и синтагме;
 – разликовање речи и реченице.

Одвајање форме речи од њеног значења 
(превазилажење номиналног реализма) може се 
испитивати задацима:

 – промене имена предмета, бића, појаве и 
сл. и коришћења тог имена у другачијем 
контексту;

 – навођења речи која поседује одређени 
квалитет: лака/тешка, кратка/дугачка;

 – препознавања синонима у низу;
 – навођења једног/више синонима;
 – препознавања хомонима у низу појмова 

који су представљени сликама;
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 – навођења једног/више значења хомони-
ма;

 – препознавања хомонима и дефинисање 
значења у везаном тексту.8

 Синтаксичка свест. На први поглед 
мање разноврсни, задаци за испитивање син-
таксичке свести (према: Hakes, 1980; Tunmer & 
Grieve, 1984; Nikolić, 2009a; Nikolić, 2009b; Čolić, 
Vuković, 2018; в. и: Mićić, 2017) били би: 

 – оцењивање да ли је реченица (не)грама-
тична;

 – оцењивање да ли су две реченице сино-
нимне;

 – оцењивање да ли су две реченице хомо-
нимне;

 – проналажење и објашњење грешке у не-
граматичној реченици;

 – објашњење зашто су две реченице сино-
нимне (или то нису);

 – објашњење зашто су две реченице хо-
монимне (или то нису);

 – смишљање синонимних реченица.
Ипак, разноврсност захтева се увећава 

кад се поброје критеријуми по којима се речени-
це могу учинити неграматичним или синоним-
ним. Тако се у задацима где треба проценити да 
ли је реченица граматична варира однос форме 
и смисла, па се деци могу представити речени-
це које су:

 – и граматички и значењски прихватљиве 
(Слон пије воду);

 – граматички прихватљиве, а значењски 
то нису јер означавају нешто немогуће 
(Вода пије слона);

8  Способност детета да одвоји реч од онога што она оз-
начава испитује се помоћу хомонима отуда што у њиховом 
случају исти гласовни склоп може да означи више различи-
тих ентитета, а помоћу синонима отуда што код њих разли-
чити гласовни склопови могу да означе један исти ентитет. 
Аналогно томе, способност детета да одвоји реченицу од 
онога што означава испитиваће се, између осталог, сино-
нимним и хомонимним реченицама (в. доле).

 – граматички неприхватљиве, јер садрже 
језичку грешку, а значењски прихва-
тљиве (Слон је пила воду);

 – и граматички и значењски неприхва-
тљиве (Вода је пио слона).

Тип граматичке грешке која се појављује у 
реченици може да варира и да се односи на:

 – погрешну употребу рода;
 – погрешну употребу броја;
 – погрешну употребу лица;
 – погрешну употребу времена (Јуче ће 

слон пити воду);
 – погрешно слагање времена (Кад порас-

те, слон је пио воду);
 – употребу недозвољеног реда речи у ре-

ченици (Је слон послушао маму) и сл.
Додатно, ако хомонимне реченице не ос-

тављају много простора за варирање примера, то 
није случај са синонимним реченицама. Наиме, 
две реченице су синонимне ако описују исту си-
туацију различитим језичким средствима, а так-
ва се синонимност може постићи на различите 
начине, уз упошљавање критеријума:

 – просторних односа: Слонче иде иза 
маме : Мама иде испред слончета (уп. с 
нпр. Мама иде иза слончета);

 – временских односа: Слонче је ушло у 
собу после маме : Мама је ушла у собу 
пре слончета;

 – количинских односа: На слици је више 
слонова него тигрова : На слици је мање 
тигрова него слонова и сл.

 Прагматичка свест. У задацима који-
ма се процењује степен развијености прагма-
тичке свести задатак може бити (према: Pratt & 
Nesdale, 1984; Becker Bryant, 2009):

 – оцењивање ситуационе (не)адекватнос-
ти исказа или комуникативног пона-
шања;

 – исправљање ситуационе (не)адекват-
ности исказа, односно продуковање си-
туационо примереног исказа;
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 – замена (не)прикладног исказа у смеру 
веће ситуационе адекватности;

 – тражење објашњења зашто је исказ не-
адекватан.

Неадекватност исказа и комуникативног 
понашања се може остварити на различитим 
равнима. Исказ (или скуп исказа) може бити:

 – противречан (Моја мајка је црнкоса. 
Она има баш дугачку риђу косу);

 – неразумљив (Јелена и Милена су добиле 
поклоне. Њој је тата купио лутку);

 – бесмислен (Чега има више у соби: вагова 
или могова?);

 – непримерен с обзиром на старост, пол 
и(ли) друштвену улогу саговорника.

Прикладно комуникативно понашање, 
осим поменутог, може да се наруши:

 – (намерним) давањем погрешне инфор-
мације;

 – (намерним) давањем непотпуне инфор-
мације или давањем сувишних инфор-
мација;

 – нерелевантним укључењем (укључењем 
које нема везе с темом разговора);

 – прекидањем саговорника и сл.9

Методичко осмишљење метајезичких игара 

Као што смо навели у средишњем делу 
овог текста, језичка – па и метајезичка – игра 
ствара се у пресеку језичког садржаја и игролике 
форме. Отуда би се осмишљавање метајезичке 
игре могло скицирати у два потеза. Први корак 
састоји се у одабиру језичког захтева и језичке 
грађе, с једне, и игровне форме, с друге стране; 
други корак подразумева прилагођавање пра-
вила игре новој сврси – кроз уграђивање језич-

9  Више о поштовању сарадничког принципа у комуника-
цији в. у: Klikovac, Čudomirović, 2016.

ког захтева и грађе у игру.10 У наставку рада на-
вешћемо неколико могућих начина осмишља-
вања метајезичких игара по овом моделу, а то је, 
разуме се, тек део могућности које се пред вас-
питачем отварају.

 Метајезичка игра за подстицање раз-
воја фонолошке свести. Један од могућих језич-
ких захтева којима се проверава степен фоно-
лошке свести је пребројавање гласова у речи. 
Језичку грађу у овом случају могу да чине при-
мери речи који имају различиту дужину и раз-
личиту структуру (њихово значење може бити 
разнородно, а могу бити и тематски сродне, на 
пример, могу означавати називе ликова из бајке: 
змај, краљ, принцеза, Црвенкапа итд.). Игра чију 
форму користимо у овом примеру може да буде 
добро позната царе, царе, господаре.

Да би се одабрана игра прилагодила, нео-
пходно је да се најпре сагледа скуп правила по 
којима се одвија:

На једном крају собе седи „цар“. Он је леђима 
окренут осталим учесницима игре, који стоје 
један поред другог на супротном крају собе. 
Деца редом питају цара: „Царе, царе, госпо-
даре, колико има сати?“. Цар одговара „три 
мишја корака“, „четири мачја корака“, „пет 
слоновских корака“. Дете прелази број корака 
који је цар одредио, водећи рачуна о његовој ве-
личини (прилагођавајући свој корак величини 
корака животиње). Победник је оно дете које 
прво стигне до цара. Потом оно постаје цар и 
игра се понавља испочетка.

Следи инкорпорација метајезичког захте-
ва и језичке грађе у игру. Њихово укрштање тре-
ба обавити на оном месту од којег зависи исход 
игре, јер тако одговор на језички захтев добија 
своју пуну функционалност без нарушавања 
њене неизвесности. У овој игри, то је део у којем 
деца питају цара колико је сати – тад цар својим 
одговором одређује „брзину“ кретања играча – 

10  О критеријумима припреме језичке грађе в. Mićić, 
Vukomanović Rastegorac, 2016: 196–200.
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па би измена правила изгледала овако (измене 
су подвучене):

Царе, царе, господаре, колико има сати? → 
Царе, царе, господаре, дај ми једну реч. 

Цар одговара: „Три мишја корака.“ → Цар одго-
вара: „Змај.“

Дете прелази број корака који је цар одредио, 
водећи рачуна о његовој величини (прилагођа-
вајући свој корак величини корака животиње). 
→ Дете броји колико реч има гласова и прела-
зи толико стопа на путу до цара. (Да би то 
учинило, треба да растави реч на гласове и 
преброји их.)

Измењена правила игре у целини изгле-
дају овако:

На једном крају собе седи „цар“. Он је леђима ок-
ренут осталим учесницима игре, који стоје је-
дан поред другог на супротном крају собе. Деца 
редом питају цара: „Царе, царе, господаре, дај 
ми једну реч.“. Цар одговара „змај“, „принц“, 
„Снежана“. Дете броји колико реч има гласо-
ва и прелази толико стопа на путу до цара. 
Победник је оно дете које прво стигне до цара. 
Потом, оно постаје цар и игра се понавља ис-
почетка.

Иста ова игра, уз минималне измене у пра-
вилима, може се користити и за бројање слого-
ва у речи (чиме се такође подстиче фонолошка 
свест) или речи у реченици (чиме би се подсти-
цала лексичка свест). Додатно, ако се жели за-
хтевнија игра, правило би могло да се префор-
мулише тако да цар задаје број гласова (нпр. че-
тири), те да играч који први изговори реч са за-
датим бројем гласова (беба) креће ка цару. При-
том, играч треба да изговара при сваком кораку 
одговарајући глас одабране речи (при првом ко-
раку б, при другом е итд.).

Могућности преображаја: метајезичке 
игре за подстицање развоја лексичке и синтак-
сичке свести. Један од могућих језичких захте-
ва којима се проверава степен лексичке свести је 
разумевање појма реч. Језичку грађу у овом слу-

чају чине примери речи и реченица (нпр. речи: 
аутомобил, авион, воз; реченице: Аутомобил 
јури. Авион је слетео. и сл.). Игра чију форму 
овде користимо могу да буду музичке столице:

Столице су постављене у круг са седишти-
ма према споља. Број играча је већи за један од 
броја столица. Деца плешу око столица док 
музика свира. Кад музика стане, деца треба 
што пре да седну на столицу. Онај ко не нађе 
столицу, испада из игре. Игра се наставља све 
док не остане једна столица и победник на њој.

Исход игре зависи од брзе реакције при-
ликом прекида музике и хитрог заузимања мес-
та, па је то део правила у којем вршимо интер-
венцију:

Кад музика стане, деца треба што пре да сед-
ну на столицу. → Кад музика стане, васпитач 
изговара реч или реченицу. Ако васпитач каже 
реч, деца треба што пре да седну на столицу.

Уколико се жели додатно нијансирање 
правила, оно може да иде у различитим правци-
ма. На пример, може се дефинисати казна, попут 
испадања из игре, за играча који седне на столи-
цу кад чује реченицу. Или: овом играчу се може 
понудити да одговори на додатни захтев како би 
остао у игри. У потоњем случају, измењена пра-
вила игре изгледала би овако:

Столице су постављене у круг са седишти-
ма према споља. Број играча је већи за један од 
броја столица. Деца плешу око столица док 
музика свира. Кад музика стане, васпитач из-
говара реч или реченицу. Ако васпитач каже 
реч, деца треба што пре да седну на столицу. 
Онај ко не нађе столицу, испада из игре. Ако 
играч седне на столицу кад чује реченицу, вас-
питач му говори да је погрешио, али да има још 
једну шансу да остане у игри. Играч треба да 
изброји колико изговорена реченица има речи. 
Ако каже тачан број речи, остаје у игри; ако 
каже погрешан број речи, испада из игре. Игра 
се наставља све док не остане једна столица и 
победник на њој.
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Исти принцип игре може се, уз минимал-
не измене у правилима, користити и за развој 
синтаксичке свести – знак за седање на столи-
цу може да буде изговорена граматички правил-
на реченица. Додатно, уколико се жели увести и 
метајезички захтев да деца исправе или препо-
знају грешку у реченици (у роду, броју и сл.), то 
може бити прилика да се онај ко није пронашао 
своју столицу – искупи. У овом случају, коначни 
облик правила би могао да изгледа овако:

Столице су постављене у круг са седишти-
ма према споља. Број играча је већи за један од 
броја столица. Деца плешу око столица док 
музика свира. Кад музика стане, васпитач из-
говара реченицу која је граматички правилна 
или реченицу која је граматички неправилна. 
Ако васпитач каже граматички правилну ре-
ченицу, деца треба што пре да седну на сто-
лицу. Онај ко не нађе столицу, испада из игре. 
Ако играч седне на столицу кад чује граматич-
ки неправилну реченицу, васпитач му говори 
да је погрешио, али да има још једну шансу да 
остане у игри. Играч треба да исправи греш-
ку у реченици (или укаже где се грешка налази). 
Ако у овом задатку успе, остаје у игри; ако не 
успе, испада из игре. Игра се наставља све док 
не остане једна столица и победник на њој.

Игре опонашања у служби развоја метаје-
зичке функције говора: игра за подстицање раз-
воја прагматичке свести. Будући да развој пра-
гматичке свести подразумева рад на освешћи-
вању (не)адекватности исказа у одређеном раз-
говорном контексту, природан оквир за њено 
подстицање чине игре опонашања ситуација. 
Тако, један од могућих језичких захтева који-
ма се проверава степен прагматичке свести јесте 
оцењивање и исправљање исказа непримереног 
с обзиром на друштвену улогу саговорника. Је-
зичку грађу у нашем примеру чини могући узо-
рак дијалога између два актера (који се умногоме 
подудара с оним што се у методичкој литерату-
ри назива ситуациони предложак; в. Cvetanović, 
Janićijević i Mićić, 2015). Игра чију форму корис-

тимо може да буде ситуациона игра / игра улога 
код лекара.

 У овом случају, организација игре мора 
рачунати с увођењем деце у дијалог / ситуацио-
ни предложак. На пример, деци се представља 
лутак Мишко, који деци саопштава како је по-
вредио колено у парку, кад се спуштао низ то-
боган. Треба да оде код лекара, али не зна како 
тамо треба да се понаша и шта треба да каже. 
Моли децу за помоћ: она би се састојала у томе 
да му сугеришу да ли је нешто урадио како тре-
ба и, ако није, да му кажу како би требало. Кад 
нешто каже, он ће погледати у децу: ако мисле да 
је оно што је изговорио добро, онда могу да по-
дигну палац на горе; ако сматрају да је Мишко 
нешто неприкладно рекао, треба да ставе шаке 
на уста као да му шапућу и да му неко, кога вас-
питач одабере, заиста и шапне шта треба да каже 
лекару. Тад дијалог / ситуациони предложак по-
чиње, а у њему би требало да се смењују иска-
зи који су ситуационо адекватни и они који то 
нису, отприлике овако:

 Лекар: Добар дан.
 Мишко: Добар дан.
 Лекар: Седите. Шта Вас боли?
 Мишко: Ово колено.
 Лекар: Како сте се повредили?
 Мишко: Много. [← Дете: У парку сам се 
спуштао низ тобоган, па сам незгодно стао.]
 Лекар (притиска колено): Да ли ово боли?
 Мишко: Јок. [← Не, не боли.]
 Лекар: А овде?
 Мишко: Да, ту боли.
 Лекар: У реду. Потребно је да мажете овим 
мелемом два дана по три пута на дан.
 Мишко: А шта ти је то мелем? [Извините, 
докторе, нисам разумео. Шта је то мелем?]
 Лекар: То је једна маст коју утрљаш на месту 
где си се повредио.
 Мишко: Сад разумем. Хвала.
 Лекар: Нема на чему.
 Мишко (устаје): Ћао! [← Довиђења.]
 Лекар: Довиђења.
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 Кад се ова игра заврши, може се органи-
зовати припрема (нове) ситуационе игре у којој 
ће учествовати само деца. Потом се може очеки-
вати и импровизовано проширивање задате си-
туације – тад, разуме се, тежиште игре прелази с 
оцене и исправљања на продуковање ситуацио-
но адекватног исказа.

Закључна разматрања 

На трагу истраживања која су посведочи-
ла значај метајезичке функције говора и метаје-
зичке свести у одрастању детета, у овом текс-
ту смо понудили преглед метајезичких захте-
ва, који показује широк и разноврстан прос-
тор могућег рада на њиховом унапређењу. Та-
кође, представили смо неке од могућих начина 
уграђивања метајезичких захтева и језичке грађе 
у правила познатих дечјих игара и тако, кроз 
стварање метајезичке игре, сугерисали игролик 
и за васпитно-образовни контекст адекватан 
приступ развоју дечјих метајезичких способно-
сти. Додатна вредност оваквог приступа метаје-
зичкој функцији говора код деце представља ње-
гов холистички карактер. Он отвара простор за 
укључивање развоја моторичких, музичких, ли-

ковних и других способности детета, као и за 
успостављање веза кроз интеграцију с другим 
васпитно-образовним областима.

Ограниченост простора условила је да од-
ређене теме остану нетакнуте или њихов зна-
чај тек наговештен. Иако смо описали пос-
тупке који се налазе у основи стварања метаје-
зичке игре, јасно је да је наведени број приме-
ра тек модел и скромна илустрација могућности 
које се пред васпитачем отварају, посебно кад се 
имају у виду мноштво језичких појава, специ-
фичности дечјег говорног развоја и разноврс-
ност постојећих игара. Насупрот томе, извесно 
је да се поједини језички садржаји не могу плод-
но укрштати с одређеним формама игре и њихо-
вим правилима, па би ваљало испитати и огра-
ничења овог обрасца стварања језичких игара. 
Додатно, овде није посебно било речи о тежини 
појединачних захтева и могућим начинима оте-
жавања језичке игре (они ће бити предмет једног 
од наших будућих разматрања). Коначно, спро-
вођење одређеног програма метајезичких ига-
ра могло би и експериментално да потврди или 
оповргне њихову учинковитост у језичком раз-
воју деце, али и у њиховом развоју уопште.
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Summary

Some studies have unequivocally indicated the links between the early development of 
metalinguistic consciousness and the later success of children in the acquisition of literacy, as well as 
with their integration into society. However, in the context of the methodology of speech development, 
the multiplicity of aspects of metalinguistic consciousness has not been thoroughly examined so far. This 
paper attempts to fill this gap and show a possible approach to the development of the metalinguistic 
consciousness and the metalanguage of speech function in children. The aim of the paper is twofold: a) 
to provide a systematic overview of the requirements that can examine and encourage metalinguistic 
awareness in children and b) to present a model of crossing the metalanguage tasks with traditional 
forms of play, so that the work on developing the metalinguistic awareness in preschool institutions 
can be carried out adequately, considering the cognitive and socio-emotional characteristics of the 
child - through metalinguistic games. 

Keywords: metalinguistic consciousness, language game, metalinguistic game, speech 
development methodology. 
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