
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Aktivnosti koje pomažu razvoj socijalnih veština 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
Građenje kule: naizmenično stavljajte kocke na kulu dok se ne sruši. 

Duvanje balona:  naizmenično duvajte balončiće. 

 

 
 

 

 

 
Kontakt pogledom 
 Da  biste  olakšali  kontakt  pogledom  uvek  pokušajte  da  se  spustite  dole  do  nivoa 
detovih očiju kada razgovarate sa njima.  Podstaknite dete da bude u istoj sobi i da je 
okrenuto  prema  vama  kada  vam  govori.  Kada  vaše  dete  komunicira  odgovorite  i 
sačekajte detetov odgovor, ne požurujte komunikaciju. Važno je da čekate zato što je 
nekoj  deci  potrebno  više  vremena  da  obrade  jezik  i  formulišu  odgovor.  Možete 
podstaknuti odgovor gledajući u dete sa iščekivanjem i osmehom. Pokušajte da se ne 
upuštate u komunikaciju kada ste zauzeti nečim drugim. zaustavite se i izdvojte 
vreme da čujete i odgovorite svom detetu.  

Svakodnevna interakcija i igra prirodno razvijaju detetove socijalne veštine. Deca 
vremenom uče pravila interakcije kao što su naizmeničnost i kontakt pogledom. 
Postoje aktivnosti koje možete inkorporirati u svoju igru da biste pomogli deci da 
razumeju ova pravila. 

Naizmeničnost 
Naizmeničnost  obično  počinje  da  se  razvija  u  prvim  mesecima  života  kada  beba 
gestikulira ili se glasa i prima ili čeka odgovor majke. Bebe ubrzo nauči da napravi još 
jedan zvuk ili gest kada mama odgovori. 
Naizmeničnost  je  komunikativna  veština  od  vitalnog  značaja  koju  deca  treba  da 
nauče obzirom da je to jedan od osnovnih temelja pozitivne i uspešne interakcije. 

Kada  igrate  naizmenične  igre  sa  malim  detetom 
trebalo  bi  da  izbegavate  upotrebu  zamenica  kao 
što  su  “moj,  tvoj,  njegov,  njen”  itd  obzirom  da  to 
može  zbunjivati  dete.  Samo  se  držite  imen  npr. 
Verin red, mamin red itd.  Svakodnevne interakcije 
sa všim detetom trebalo bi da pruže puno prilika za 
naizmeničnost.  zapamtite  da  se  okrenete  licem 
prema detetu,  budete na njegovom nivou i  pružite 
kontakt pogledom. Naizmeničnost se takođe može 
vežbati u svim igrama koje zahtevaju da se dvoje ili 
više ljudi smenjuje na redu.  

Kocka i društvene igre:  ovo zahteva smenjivanje.  Društvene igre su za stariju decu 
odlične za vežbanje naizmeničnosti zbog toga što imaju pravila i strukturu.

Pevanje pesmica: pevajte detetu poznatu pesmicu, ali izostavite reč ili dve na kraju 
svakog stiha i čekajte sa iščekivajućim izrazom na licu da vidite da li će pokušati da 
otpeva reči koje nedostaju. Ukoliko dete pokuša da otpeva krajnje reči, vi ste na redu 
da započnete sledeći stih.  
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Veštine slušanja 
 Možete  raditi  na  veštinama  slušanja  tako  što  ćete  tražiti  od  deteta  da  stane  i 
sluša i da vam do znanja kada čuje neki zvuk kao što je cvrkut ptice ili automobila 
koji prolazi. Kada vam deca često upadaju u reč važno je mirno ih prekinuti i reći 
im da je sada naš red da govorimo a da je njihov red da “pažljivo slušaju”. 

Slušanje  i  pažnja  su  osnovni  gradivni 
sastojci  govorno  jezičkog  razvoja.  Neka 
deca teže ovladavaju ovim veštinama od 
drugih.  Postoji  mnogo  načina  da 
poboljšate veštine slušanja i pažnje vaše 
dece. Pre svega počevši gašenjem TV-a i 
provođenjem  kvalitetnog  vremena  sa 
njima.  Pokušajte  da  pronađete  aktivnosti 
zajedničke pažnje  u  kojima ćete  zajedno 
uživati i zajedno usmeravati svoju pažnju 
na  određene stvari  ili  aktivnosti.  Takođe, 
nemojte  zaboraviti  da  pohvalite  dobro 
slušanje i dobro gledanje. 

Jednostavna  igra  koju  možete  igrati  da  razvijate  veštine  slušanja  i  pažnje  je 
“Priprema, pozor …..SAD”.  Za ovu igru možete koristiti razne igračke (loptu, autić, 
red domina, balon). Cilj igre je da učinite da dete čeka i sluša. Neka uhvati igračku i 
spremi se da je pusti, recite: “priprema…pozor….”, onda napravite pauzu i pustite ih 
da čekaju dok ne kažete: “SAD” pre nego što puste igračku. Možete da povećavate 
pauze između reči ili da govorite: “čekaj” pre nego što kažete “SAD”. 

Zajednička pažnja 
Zajedničko obraćanje pažnje na nešto je još 
jedan  dobar  način  da  pomognete  svojem 
detetu da uči. To pomaže deci da se usmere 
na  na  ono  o  čemu  drugi  govore,  stavlja 
konverzaciju  u  kontekst  i  pomaže  razvoj 
veština  slušanja  i  pažnje.  To  takođe  deci 
pomaže da se usmere i drže teme razgovora 
umesto  da  stalno  menjaju  temu.  Idite  u 
šetnju  i  pokazujte,  gledajte  i  pričajte  o 
stvarima koje vidite.  
 

 

Govor tela i upotreba gestikulacije 

 

 
Pokušajte  da gestikulirate dok govorite.  To pomaže detetu da razume šta  govorite  a 
takođe ih uči da i oni isto to rade tako da drugimogu efikasnije da ih razumeju. Govor 
tela igra ogromnu ulogu u pomaganju drugima da razumeju  ono  što  govorimo.  To je  
korisna  veština  koju  bi  deca  trebalo  da  nauče, pogotovo na ranom uzrastu dok im 
govor još uvek nije čist. 
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Typewritten text
slušaj...jel čuješ pticu?


