
ЗАШТО ЈЕ ВАЖНО
ЧИТАТИ СА

ДЕТЕТОМ ОД ПРВОГ
ДАНА ЖИВОТА



Уколико желите да испуните
дечје време доживљајима,

занимљивим искуствима која
подстичу његове вештине

комуникације, друштвеност и
управљање емоцијама читајте

са дететом. 
 

Иако га често повезујемо са
ритуалима, читање са дететом

је много више од тога.



Активно укључите дете: у одабир књиге,
темпо читања, али и само читање. Дете

можете позвати да показује на 
 илустрацијама предмете или људе које

познаје, да пребројава или именује
ствари  али и да додаје реч, исприча

део- по сликама, глуми са вама у
дијалогу који добро познаје, замисли
шта ће бити даље, анализира са вама

понашање неког лика, размисли о
узроку и последици  неког понашања,

осећањима ликова...

Шта то
значи

читати
са

дететом?



Са дететом можете
спојити више прича
или више ликова из

прича. Поредите
приче и догађаје,

поруке, али поредите
и искуства и

доживљаје са
дететовим реалним

животом,  вашим
детињством и слично.

Оно што је важно је да
читање није само по

себи циљ, књига се не
мора прочитати од
почетка до краја,

песмица се не мора
меморисати. Циљ

читања је разговор,
забава, игра речима и

доживљајима,
упознавање ликова и
њиховог понашања.



Читати и говорити са дететом треба
од првог дана његовог живота.
Активно учешће детета је могуће

врло рано- већ са, рецимо, два
месеца, дете ће моћи да окреће очи
у правцу вашег гласа и реаговаће на
промене у гласу. То је први начин на

који учествује и веома важна
вештина- да управи своју пажњу ка
извору подстицаја. Касније ће моћи

да испрати шта показује ваш прст, да
се само држи, окрeће књигу...

Од када
 је ово 

могуће?



Ствари се брзо мењају и дете од, на
пример 3-4 године може да само

прича причу по сликама, да са вама
измишља причу. Предшколац може
да води читалачки дневник, прави
сам представе на основу прича и

слично. Ниво учешћа и могућности
анализе приче се развија јако брзо. 

Зато ова
активност
развија и

родитеље -
чини нас

спретнијим да
препознамо

шта дете уме, а
шта је за њега

изазов и на који  
начин да га

подржимо да га
савлада....



Које су књиге добре за
децу ког узраста? 

Прве Књиге за бебе су веома
једноставне- подлога са

контрастном великом фигуром. У
најранијем узрасту, књиге треба да

буду такве да дете може да их
држи, узима, носи, окреће- дакле да

не буду тешке и да могу да
''преживе'' стављање у уста. За

почетак важно је да књиге имају
што мање илустрација, али да оне

буду јасне и видљиве. 



И ту се ствари брзо мењају- дете са
3-4 године ће моћи да листа

енциклопедије и учи да само пита
о сликама које види...Са дететом до
5-6 година можете читати романе-

докле год су поглавља кратка и
јасна, ликови јасни и доживљаји
заокружени, а ви спремни да о
њима говорите и ван читања

књиге, помињете ликове и ширите
интересовања о писцу, лику,

књизи, догађају, месту или другим
стварима које се у њој помињу.



САВЕТ  ЗА  ДАНАС :

 

ОДЛИЧАН  ЈЕ  ДАН  ДА  ЧИТАТЕ
СА  СВОЈИМ  ДЕТЕТОМ .

УНЕСИТЕ  НОВЕ  ПРИЈАТЕЉЕ ,

ДОЖИВЉАЈЕ ,  НОВЕ  СВЕТОВЕ
ЗА  ВАС  И  ВАШЕ  ДЕТЕ  И

ПРУЖИТЕ  ДЕТЕТУ  ПРИЛИКУ
ДА  УЧИ  И  РАЗВИЈА  СЕ

ДЕЛЕЋИ  СА  ВАМА  ТОПЛЕ ,

УЗБУДЉИВЕ  ТРЕНУТКЕ  И
ПРИЧЕ .



@centarharmonija @centarharmonija
harmonija.c@gmail.com

У мору обавеза којима смо
изложени,потражимо мало

времена за читање. Имајте на уму
да период од само 15 минута

читања са дететом доноси
позитивне промене за дететов

цели живот. 

Савет плус: 
 


