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Jeste li znali? 

Mnoga znanstvena istraživanja pokazala su da 
je čitanje djetetu od najranije dobi jednako važno 
za njegov razvoj kao i briga o njegovim osnovnim 
potrebama.

Možemo reći da je glavni preduvjet za razvoj 
predvještina čitanja i pisanja uredan jezično-
govorni razvoj, u kojem temeljnu ulogu imaju 
roditelji. Roditelji su ti koji svom djetetu 
trebaju osigurati poticajnu okolinu, okružiti 
ga mnoštvom različitih životnih situacija i 
mogućnosti za učenje, objašnjavati djetetu,  
igrati se, pričati i čitati s njime. 
 
Zajedničke aktivnosti djeteta i roditelja vrlo 
su važne za razvoj djeteta u cjelini pa tako i za 
razvoj predvještina čitanja i pisanja. 

Zato pomozite svome djetetu!

PREDVJEŠTINE 

ČITANJA 

I  PISANJA

LOGOPEDSKI KABINET

Voditeljica:  

Tamara Miletić Damjanović

Mob: 099 / 824 96 15



Spremnost za školu

Polazak u školu značajan je događaj u životu 
svakog djeteta. Dijete tada svoju glavnu 
aktivnost - igru zamjenjuje školskim obavezama.  
O pripremljenosti djeteta za školu ovisi kako 
će se dijete nositi s novim situacijama i novim 
obavezama. Naravno, potreban je skladan razvoj 
svih djetetovih sposobnosti, no kada govorimo 
o znanjima i vještinama potrebnima za polazak 
u školu prvenstveno mislimo na predvještine 
čitanja i pisanja.

Jeste li znali? 

Većina djece uči čitati lako i brzo. Prema 
podacima iz svjetske literature 10% djece ima 
teškoće u usvajanju vještine čitanja.

Predvještine čitanja i pisanja

Sustavno formalno poučavanje čitanja i pisanja 
započinje s obaveznim školovanjem, no prije toga  
potrebno je razviti cijeli niz predvještina koje se 
počinju razvijati već od samog rođenja djeteta. 
Djeca nastavljaju graditi znanje pomoću oralnog 
jezika, čitanja i pisanja tijekom ranog djetinjstva 
na temelju iskustava iz vrtića, predškole i svog 
vlastitog doma. Te vještine nazivamo predvještine 
čitanja i pisanja. 
One pokazuju svjesnost djeteta o pisanom 
jeziku i dobar su pokazatelj djetetove uspješnosti 
ovladavanja procesom čitanja i pisanja.

Predvještine čitanja i pisanja obuhvaćaju: 

• oralni jezik - razumijevanje i produkcija →
   rječnik, gramatika, izgovor glasova
• svjesnost o tisku (da dijete zna kako se drži
   knjiga, okreće listove, zna što je prednja, a što 
   stražnja strane knjige, što je početak, a što kraj 
   priče, zna razliku između slike i teksta, da 
   čitamo s lijeva na desno, da se tekst sastoji od 
   rečenica, rečenice od riječi i riječi od slova)
• fonološku svjesnost
→ rima – razumijevanje i proizvodnja  
   (pr. puž – muž, gljiva – šljiva) (3-4 g.)
→ izdvajanje prvog i zadnjeg glasa u riječi (5,5 g.)
→ slogovna analiza i sinteza  
   (pr. ri – ba,  ja – bu – ka) (4-5 g.)
→ glasovna analiza i sinteza  
   (pr. p – a – s,  a – u –  t – o) (6 g.)
→ veza slovo – glas (6,5 g.)
→ stvaranje novih riječi dodavanjem,  
   oduzimanjem i premještanjem glasova (7 g.)
• poznavanje slova 
• grafomotoriku (pravilan hvat olovke – pinceta
   hvat (palac i kažiprst), sigurno povlačenje 
   vodoravnih, okomitih i kosih crta, precrtavanje 
   po modelu).

Jeste li znali? 

Djeca već na kraju prve godine mogu napraviti 
pinceta hvat, no veliki broj djece vrlo dugo olovku 
drži cijelom šakom (kuhača hvat).

Preduvjeti za  razvoj predvještina 
čitanja i pisanja:

• uredan jezično-govorni razvoj
• sposobnost razumijevanja onoga što govori, 
   što drugi govore, sadržaja priče te  
   samostalno prepričavanje
• izgovor glasova do 6. godine mora biti uredan
• rečenica uredne gramatičke strukture
• uredna pažnja i koncentracija
• motorička spretnost
• zainteresiranost za crtanje, pisanje te  
   tiskani materijal.

Jeste li znali? 

Okruženost brojnim slikovnicama i dječjim 
knjigama koje se djetetu čitaju, o kojima se 
razgovara i tako budi interes za slova i čitanje 
najbolja je priprema za čitanje i pisanje.

Čitanje djetetu i s djetetom
 
Predškolske ustanove dobro znaju važnost 
djetetovih iskustava s knjigom i tiskanim 
materijalom, ali i roditelji imaju veliku ulogu u 
razvijanju ove predvještine.  
Čitanjem djetetu već od rane dobi i zajedničkim 
aktivnostima s različitim tiskanim materijalom 
ono usvaja ta znanja i navike koje mu omogućuju 
put ka pismenosti.


