Kako poticati predvještine
čitanja i pisanja?
savjeti za roditelje

Dob pred polazak u školu smatra se tzv. predčitalačkim razdobljem čiji je važan dio rana
pismenost. U tom periodu razvijaju se važne predvještine koje su temelj ovladavanja čitanjem i
pisanjem. U nastavku nudimo pregled navedenih vještina te savjete, aktivnosti i igre za njihovo
poticanje.

PRIPOVIJEDANJE

FONOLOŠKA SVJESNOST
jedan od najznačajnijih pretkazatelja
uspješnosti u čitanju
dijete može:
prepoznati riječi koje se rimuju i samo
proizvesti rimu
reći koji je prvi, a koji zadnji glas u riječi
povezati slogove i glasove u riječi
rastaviti riječi na slogove i glasove

KAKO POTICATI?
pjevajte pjesmice i recitirajte brojalice u
rimi (npr. Ringe ringe raja...)
igrajte memory tražeći parove riječi koje
se rimuju (npr. vuk-ćuk, tost-kost...)
potičite dijete da samo smišlja parove
riječi koje se rimuju
osvijestite prvi i zadnji glas u riječima
kroz pitanja: "Kada kažem mmmmmama,
koje prvo slovo čuješ? Kada kažem
dannnnn koje je zadnje slovo koje čuješ?"
pitajte dijete "Kada kažem ta-ta, koja je
to riječ? Kada kažem m-a-c-a, koja je to
riječ?" uz pljeskanje ili lupkanje za svaki
slog/glas
zatim ga tražite da ono na isti način
rastavi zadanu riječ "Koja slova čuješ u
riječi miš?"

važno za jezične i čitalačke sposobnosti
dijete može prepričati priču poštujući
redoslijed, važne dijelove poput početka,
sredine i kraja priče, označiti likove i
njihove namjere
KAKO POTICATI?
djeca najbolje uče iz primjera prepričavajte mu priče koje voli, a s
vremenom ga potičite da Vam pomogne
nadopunjavajući dijelove priče
tražite ga da Vam prepriča priču ili crtić, a
pitanjima mu pomozite kako bi priča imala
sve potrebne dijelove
potičite ga da prepričava svakodnevne
događaje - iz vrtića, s rođendana i sl.

SVIJEST O TISKU
uključuje razumijevanje funkcije i koncepta
tiska
dijete se može orijentirati u knjizi ili
slikovnici, zna smjer listanja stranica, zna
koja je prva stranica, zna da na koricama
knjige pišu naslov i pisac, može prstićem
pratiti rečenice praveći se da čita...

KAKO POTICATI?
kroz zajedničko čitanje
potaknite dijete da pokaže gdje piše
naslov priče
neka okreće stranice umjesto Vas
pratite prstom rečenice koje čitate

RJEČNIK
IMENOVANJE SLOVA
podrazumijeva ostvarivanje veze između
slova kao simbola i glasa
preduvjet slovkanja i početnog čitanja

KAKO POTICATI?
na papiriće napišite slova abecede i
zajedno ih imenujte s djetetom, nakon toga
iz izvlačite iz vrećice i tražite od djeteta
da ih imenuje
prilikom imenovanja slova povežite ih s
riječima (npr. A kao auto, B kao banana
itd.)

utječe na usvajanje čitanja i
razumijevanje pročitanog
usvaja se spontano, ali i zajedničkim
čitanje priča i slikovnica

KAKO POTICATI?
prilikom čitanja slikovnica potičite
dijete da imenuje i opisuje što vidi na
slikama
spontano objasnite značenje riječi za
koje mislite da su Vašem djetetu manje
poznate
potičite dijete da nabraja što više
odjevnih predmeta, prijevoznih
sredstava, voća, povrća, divljih
/domaćih životinja itd.

GRAFOMOTORIKA
vještine koje su potrebne za svladavanje zahtjevnih pokreta šake i prstiju prilikom pisanja
u predškolskoj dobi dijete bi trebalo pravilno držati olovku, crtati krug, trokut, kvadrat,
čovjeka, kuću, precrtati različite uzorke oblika i linija, orijentirati se na papiru...

KAKO POTICATI?
kroz aktivnosti fine motorike: rezanje škarama, lijepljenje, nizanje perlica, šivanje,
podizanje kamenčića s palcem i kažiprstom, igra plastelinom
kroz aktivnosti crtanja, bojanja bojanki, precrtavanja raznih oblika, slova i brojeva,
spajanja točkica, slijeđenja linija, igranja igri poput križić-kružić i sl.
Materijali za vježbu:
https://www.artrea.com.hr/
https://www.skolskiportal.hr/sadrzaj/iz-stranih-medija/besplatni-radni-listovi-zapredskolce/
http://www.maligenijalci.com/radni-listovi/predskolarci/
http://www.zlatnadjeca.com/2011/04/radni-listovi-za-predskolce.html
pripremila:
https://slatkisvijet.com/djecji-svijet/zabavni-radni-listovi
Barbara Klarić, logopedinja

