Draga djeco, dragi mali prijatelji čitači,
dobro došli u vježbenicu Čitalicu, dobro došli u svijet Slovuljaka! Slovuljci su poput vas - mali čovječuljci s imenima, složeni abecednim redom.
S vama će, kroz vježbenicu, stvarati rime, čitati, pisati, crtati, prebrojavati, rješavati, pripovijedati, razmišljati i učiti.
Pođite sa Slovuljcima u svijet slova – tamo se uvijek nađe neka čarolija
nova! Ručicu umirite, u stranice zavirite - zadatke rješavajte i odlično se
zabavljajte!
Dragi roditelji, odgojitelji, učitelji, logopedi, psiholozi i ostali stručni
suradnici,
ova je vježbenica rezultat višegodišnjeg iskustva u radu s djecom. U njoj
smo pokušale sažeti sve terapeutske sadržaje i metode koje su nam se
iskustveno pokazale učinkovitima. Zadatci su koncipirani na temelju
pozitivnih povratnih informacija djece i roditelja o ovakvom načinu poučavanja čitanja i pisanja u kojem djeca uživaju, a koji se pomalo razilikuje od svih koje su do sada navikla rješavati pri savladavanju vještina
čitanja i pisanja. Vježbenica je namijenjena za usvajanje i unapređenje
tehnike čitanja, bilo naprednim predškolskim čitačima bilo učenicima
početnih razreda školovanja kod kojih su prisutne poteškoće u usvajanju
složenih jezičnih vještina – čitanja i pisanja.

Djecu učimo čitati kako bi ona čitajući otkrivala nove svjetove i stjecala
nova znanja. Ova vježbenica je naš doprinos uspješnijem savladavanju
tehnike čitanja kako bi se kod djece što prije dogodio pomak s učenja
čitanja na čitanje radi učenja.
Nastojale smo da kombinacija tiskanih sadržaja i ilustracija djeluje motivirajuće za dijete te da ono razvija čitalačko samopouzdanje uz smanjenje osjećaja neuspjeha. Sadržaji su osmišljeni tako da razvijaju sve
komponente jezičnog sustava (fonološku, semantičku, gramatičku i pragmatičku). Logoritmička aktivnost poticanja čitanja ostvaruje se motivacijom rime. Zadatci su sastavljeni sa ciljem obogaćivanja rječnika kod
djece, razvoja vizualnog opažanja, vizuomotorne koordinacije, usmjerene pažnje te ranog razvoja čitanja s razumijevanjem, logičkog mišljenja i
zaključivanja. Vjerujemo da će uvećani prikaz grafema, koji u sebi sadrži
zanimljivi zadatak, olakšati djeci zapamćivanje veze fonem/grafem.
Zadatci koreliraju i sa sadržajima ostalih nastavnih predmeta. Visoko su
usmjereni na razvoj fonološke svijesti te uspješno manipuliranje fonemima/grafemima u riječima.
Nadamo se da će vam Čitalica idejno i sadržajno obogatiti praksu te
olakšati rad na prevenciji, ublažavanju i otklanjanju poteškoća u usvajanju čitanja, a smatramo da također može poslužiti i kao pomoćno dijagnostičko sredstvo za utvrđivanje stupnja usvojenosti čitanja.
Uživajte sa Slovuljcima i u Čitalici barem onoliko koliko smo mi uživale stvarajući ih.
Pozdrav i slovoljupkasti zagrljaj od autorica Ivane i Vlatke.
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ABECEDA

Objasni Anti
razliku između
psa i mačke.

ZAOKRUŽI
NAJVEĆE
SLOVO A.

Jeste li znali da
postoji abeceda
od 74 slova u
jednoj dalekoj
zemlji Kambodži?

A, BE, CE, DE
MACA PREDE,
MIŠ JOJ SE SMIJE
U USTIMA SIR KRIJE.

TKO PREDE?
ZAOKRUŽI
SLOVA SVOGA
IMENA.

A, A, A TKO SADA ZNA
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NA ŠTO TE SVE
PODSJEĆA SLOVO A?
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BUBAMARA
Opiši Blanki
bubamaru.

Jeste li znali da je
prema narodnom
vjerovanju bubamara
vjesnik radosnog
događaja?

BUBAMARA LETJELA
NA DLAN MI SLETJELA.

OBOJI
PREMA
PREDLOŠKU.

JAKO JE MALA
I SREĆU MI DALA.

KAKVA JE BUBAMARA?

BA
BE
BI
BO
BU

BAŠ
BEZ
BIO
BOS
BUM

BAKA
BERO
BILA
BOSA
BURA

BAJKA
BERBA
BISER
BOKAL
BUNAR

ZAOKRUŽI SLOVA KOJA SE
RAZLIKUJU OD ONIH U RIJEČI

BUBAMARA.
BABAMARA BUBIMARA
BEBEMARA BOBUMARE

ČITAJ SLOGOVE
PJEVAJUĆI.

UPIŠI BROJ ILI NACRTAJ
TOČKICE BUBAMARI.
OBOJI IH AKO ŽELIŠ.

