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POLAZAK U ŠKOLU

VAŽAN DOGAĐAJ VELIKA PROMJENA



POLAZAK U ŠKOLU

RODITELJI (OBITELJ)

•HOĆE LI SE PRILAGODITI?

•HOĆE LI BITI USPJEŠNO?



SPREMNOST ZA ŠKOLU

NAJRANIJA DOB PRED POLAZAK U ŠKOLU



SPREMNOST ZA ŠKOLU 

NA RAZLIČITIM PODRUČJIMA

VJEŠTINE

SPOSOBNOSTI

ZNANJA



NEKA OD PODRUČJA NA KOJIMA JE 

POTREBNA SPREMNOSTI PRED 

POLAZAK U ŠKOLU

PROSTORNI ODNOSI PREDMATEMATIČKE VJEŠTINE

VREMENSKI ODNOSI

GRAFOMOTORIKA JEZIK I GOVOR

PREDČITALAČKE VJEŠTINE



RAZUMIJEVANJE - UPORABA

 DOBA DANA

 PRIJE – POSLIJE

 JUČER – DANAS - SUTRA

 GORE – DOLJE

 U – NA – ISPOD – ISPRED – IZA

 LIJEVO – DESNO

 SMIJER KRETANJA

 ORIJENTACIJA

-na tijelu

-u prostoru

-na papiru

-na ploči

VREMENSKI ODNOSI PROSTORNI ODNOSI



GRAFOMOTORIKA

pravilan hvat olovke spajanje točki

rad po uzorku

precrtavanje likova



spajanje točki



spajanje točki



spajanje točki



spajanje točki



spajanje točki



rad po uzorku



rad po uzorku



rad po uzorku



NEKE OD PREDMATEMATIČKH VJEŠTINA

svjesnost o količini uspoređivanje

pojam skupa

(oblik, veličina, boja, 

kategorija)

povezivanje broja i količinedodavanje - oduzimanje

odnosi u prostoru

brojanje – 10, 20...unaprijed, unazad



svjesnost o količini



odnosi u prostoru



pojam skupa – obik, boja, kategorija



povezivanje broja i količine



NEKE OD PREDČITALAČKIH VJEŠTINA

rastavljanje rečenice na riječi

prebrojavanje slogova izdvajanje glasova u riječi

poznavanje grafičkog oblika slova

uočavanje mjesta glasa u riječi

uočavanje razlike: duga riječ – kratka riječ

rastavljanje riječi na slogove

uočavanje i proizvodnja rime

glasovna analiza i sinteza riječi



Izbaci uljeza:

buka ruka žaba

kos sir bos

baka dedo medo...

uočavanje i proizvodnja rime

eci peci pec ti si mali zec

Hej maslačku uz poljski put,

A gdje ti je dukat žut?

Pravio sam trampu:

Dao ga za lampu.

A kome ćeš sjati,

Može li se znati?

Djeci, kad me pušu,

Obasjat' ću dušu.



uočavanje mjesta glasa u riječi



JEZIK I GOVOR

pravilan izgovor

niznje događaja – slijed radnje

opisivanje i prepričavanje 

(događaj, doživljaj, priča)

iznošenje ideje

razumijevanje uzročno –

posljedične povezanosti

osnovno semantičko znanje o okolini

gramatičan iskaz (množina, rod, broj, padež..)

vrijeme radnje

izricanje zaključka



niznje događaja – slijed radnje



PREDČITALAČKE VJEŠTINE = PRIJE POLASKA U ŠKOLU

-

POTICAJ

igre u skupini

(roditelji/djeca)

društvene igre

(roditelji/djeca)



SPREMNOST ZA ŠKOLU - IGRA

pravila slijed radnje/zadataka

vremenski okvir

rječnik rezultat - zaključak

motorika



IGRE I AKTIVNOSTI - PRIMJERI

 ŠKOLCA: motorika, slijed radnje, brojanje

 GUMI – GUMI: motorika, slijed, pjesmica u rimi – verbalno pamćenje,   rječnik, izgovor 

 IGRA – NA SLOVO “A”: ..auto, avion, anđeo, ananas, atronaut, akvarij...(rječnik, pažnja, 1 

glas u riječi..) 

 KALADONT: “na” zadnjem glasu izmisli riječ...oko-osa-avion...(rječnik, pažnja, prvi i zadnji 

glas u riječi..) 

 KARTANJE: pravila igre, razumijevanje simbola, verbalni iskaz

 CRNA KRALJICA: motorika, slijed pravila, rječnik, brojanje

 ČOVJEČE NE LJUTI SE: pravila igre, motorika, količina, brojanje

 TELEFON: nastavi rečenicu jednom rječju – pravila igre, rječnik, verbalno pamćenje, slaganje 

rečenica...

 SKRIVAČA: brojalica – verbalno pamćenje i rječnik, RIMA, motorika, pravila igre, prostorni 

odnosi – razumijevanje i uporaba

 BROJALICE: rječnik, slijed radnje, verbalno pamćenje - rima



ZAŠTO???

uspješno usvajanje nastavnih sadržaja



ČITANJE I PISANJE

kognitivne sposobnosti vještine



KOGNITIVNE SPOSOBNOSTI

intelektualne



VJEŠTINE - PODRUČJA

percepcija motorika

diskriminacija

prostorna orijentacija

jezik



ČITANJE

=

PREVOĐENJE PISANIH ZNAKOVA U GOVORNE

ULAZ:

vidimo što je napisano

IZLAZ:

govorimo što je napisano

*vizualno prepoznavanje

*prevođenje simbola

*razumijevanje



PISANJE

prikazivanje jezika vidljivim 

dogovorenim znakovima



PISANJE – HRVATSKI JEZIK

PISMO - LATINICA

GLAS – ZAMJENA JEDNIM ZNAKOM/SLOVOM



DOBRA GRAFIČKA IZVEDBA NAPISANOG

RAZVIJENA GRAFOMOTORIKA



GRAFOMOTORIKA

(MIŠIĆI + MOZAK = AKTIVNOST)

predvještine
(sve ono što potiče razvoj fine motorike ruke, prstiju i šake)

+

koordinacija oko-ruka



ČITANJE

PREDUVJET / TEMELJ

PREDVJEŠTINE ZA ČITANJE



HRVATSKI JEZIK

grafičko 

označavanje 

slovima
izgovor

načelo 1 za 1

1 glas = 1 slovo



POTICANJE ZANIMANJA ZA ČITANJE

-

SVJESNOST O PISANOM TEKSTU

*ADEKVATNO OKRUŽENJE

*PONUĐENE KNJIGE I SLIKOVNICE

*ČITANJE DJECI

*DIJETE PRATI STRANICE I ILUSTRACIJE TIJEKOM ČITANJA



OVLADANA

SVJESNOST O PISANOM TEKSTU

*PISANI TEKST = ZNAČENJE

*ČITANJE = ODODZGORA PREMA DOLJE

*ČITANJE = S LIJEVE NA DESNU STRANU

*PRIČA = NASTAVAK NA SLJEDEĆOJ STRANICI

*BIJELI RAZMACI = ODJELJUJU RIJEČI



FONOLOŠKA STRUKTURA RIJEČI

RIJEČ = CJELINA

 može se rastaviti na dijelove (glasove i slogove) 

 može se sastaviti od dijelova (glasova i slogova)

UVIJEK TOČNO ODREĐENIM REDOSLJEDOM

PREDVJEŠTINE ZA 

ČITANJE I PISANJE

SLOGOVI = dijelovi - glasoviRIJEČ = dijelovi - slogovi



VREMENSKI OKVIR POJAVE NEKIH 

OD PREDVJEŠTINA ZA ČITANJE I 

PISANJE 

3 – 4 g. prepoznavanje i slaganje rime

4 - 5 g. prepoznavanje i segmentacija slogova

prepoznavanje prvog glasa u riječima 5,5 g.

6 g. rastavljanje riječi na glasove i od glasova sastavljanje riječi

6,5 g. stvaranje veze slovo-glas



NERAZVIJENOST/NEDOVOLJNA RAZVIJENOST

SLOGOVNE/GLASOVNE ANALIZE/SINTEZE:

nemogućnost rastavljanja riječi na slogove

i

sastavljanja riječi od slogova

nemogućnost rastavljanja riječi na glasove 

i 

sastavljanja riječi od glasova



ČITANJE I PISANJE

=

POZNAVANJE GRAFIČKOG OBLIKA SLOVA

VEZA GLAS - SIMBOL



POTICANJE NA RAZVOJ DIJELA PREDVJEŠTINA ZA ČITANJE I PISANJE:

 Rastavljanje rečenice na riječi

 Rastavljanje riječi na slogove (dvosložne, trosložne, višesložne)

 Uočavanje/imenovanje glasa na početku riječi

 Uočavanje/imenovanje glasa na kraju riječi

 Uočavanje položaja glasa u riječi

 Razlikovanje duga/kratka riječ

 Rastavljanje sloga od dva glasa na glasove (ču, ši, se, zu..)

 Rastavljanje riječi NA GLASOVE

od tri glasa na glasove (pas, zec, miš, kos)

od četiri glasa na glasove 

od šest glasova - bez suglasničke skupinana - na glasove

 Rastavljanje sloga sa suglasničkom skupinom na glasove (svi, zlo, ška...)

 Rastavljanje riječi sa suglasničkom skupinom na glasove (krava, slika, zmija..)



POZNAVANJE – GRAFIČKI OBLIK SLOVA

uočavanje prvog glasa u riječi











PRIMJERI ZA GLASOVNU 

RAŠČLAMBU RIJEČI

SLIKOVNI PREDLOŠCI

JEDNOSTAVNIJE RIJEČI – SLOŽENIJE RIJEČI





























TESTOVNI MATERIJAL – OLAKŠAVA PROCJENU:

(NEKI DO NJIH)

PredČIP – test za procjenjivanje predvještina čitanja i pisanja

TROG-2:HR – test razumijevanja gramatike

LOGOPEDSKA PROCJENA SPREMNOSTI ZA ŠKOLU

REYNELL – razvojne jezične ljestvice

PEABODY TEST (PPVT-III-HR) – razumijevanje/usvojenost rječnika



KRAJ   

HVALA VAM !!!


