
POTREBNO
JE ISTAKNUTI KAKO RAZVOJ SPREMNOSTI ZA ČITANJE I PISANJE POČINJE IZMEĐU

DRUGE I
TREĆE GODINE ŽIVOTA. PREDČITALAČKE VJEŠTINE I ZNANJA POTIČU SE U OBITELJI U

KOJOJ PAŽNJU I VRIJEDNOST ODRASLI PRIDAJU PISMENOSTI I KULTURI, U KOJOJ
ODRASLI

PRUŽAJU DJECI MODEL PROVODEĆI VRIJEME ČITAJUĆI, UČEĆI IH O SVIJETU OKO SEBE.

 Jezične vještine - Dijete dobi 5-6 godina u govoru koristi pravilan gramatički
izraz, priča priče koje su

dosljedne temi i koristi mnogo detalja. Razumije
većinu svakodnevnih razgovora kod kuće, sluša priče, postavlja pitanja o priči

i odgovara na pitanja iz priče. Razumije koncept vremena (jučer,
danas, navečer), uviđa odnose, uzroke i posljedice, usvojena je orijentacija na
tijelu, u prostoru i na papiru. Usvojeni su prostorni odnosi (u, na, ispred, iza,

iznad, pokraj, između...),
antonimi (malo-veliko, toplo-hladno,

prljavo-čisto…), morfološko označavanje riječi (ruka, ruke, rukama, ruci…),
nadređeni pojmovi (voće, povrće, životinje, igračke…), boje.

Spremnost djeteta za
školu-predvještine
čitanja, pisanja i

računanja
Polazak u školu veliki je događaj za dijete i njegovu
obitelj. Zato je jako važno posvetiti trud djetetovoj

pripremi za polazak u školu. Dobra spremnost ključ je
uspjeha za usvajanje daljnjih znanja, osjećaja uspjeha,
samopouzdanja i motivacije, a rezultat je međusobnog

djelovanja i razvijenosti socijalnih, emocionalnih,
intelektualnih i drugih vještina.                                           
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Uredan izgovor -
 do 4,5-5 godina dijete bi

sve glasove trebalo
izgovarati ispravno.

Pravilan
izgovor glasova bitan je

preduvjet čitanja i
pisanja.

analiza (koja slova ti trebaju da
napišeš riječ "sok, ruka,

brod..?")

Fonološka svjesnost 
(glasovna analiza i sinteza)-
sposobnost prepoznavanja i

upravljanja glasovima od kojih se
sastoji riječ. 

sinteza (koju sam ti riječ
rekla "s-o-k, v-o-d-a..."?)

.

Pojam broja i količine -
u predškolskom razdoblju
dijete stječe znanja koja će

mu biti potrebna za
razumijevanje matematike.
Usvajanje pojma količine:

broj (zna da ima 1 ili 5
bombona), brojevna riječ -

zna brojati do 20, brojke kao
grafički zapis.       

Grafomotorika
 i vizualna percepcija- Dijete
posjeduje fleksibilnost šake i
prstiju, pravilno drži olovku,

linija mu je jasna, odgovarajući 
 pritisak olovke na papir, po

uzorku zna povlačiti linije od
crte do crte, od točke do točke,
ravne, kružne i valovite linije. 

Pričanje priče i
prepričavanje –
zna prepričati

kraći događaj ili
priču prema

slikama, prati
redoslijed

događanja i
priča je 
jasna. 


