„ S Logopedskim centrom u školu!“
RADIONICA POTICANJA PREDVJEŠTINA ČITANJA I
PISANJA
Opis radionica:
Polazak u školu velika je promjena za svako dijete, a čitanje i pisanje osnovna postignuća prvih
godina školovanja. Kako bi dijete uspješno ovladalo ovim vještinama i savladalo izazovima prvoga
razreda, potrebna je određena spremnost. Predvještine čitanja i pisanja pokazatelj su budućeg
uspjeha u cjelokupnom školovanju.
Radionice poticanja predvještina čitanja i pisanja u Logopedskom centru Sveučilišta u Rijeci
obuhvaćaju specifične aktivnosti koje su usmjerene na razvoj nužnih preduvjeta za razvoj čitanja i
pisanja, kao što su:
 Fonološka svjesnost (rima, slogovna svjesnost, fonemska svjesnost)
 Slušna diskriminacija
 Orijentacija u prostoru i vremenu i na tijelu
 Grafomotorika
 Pripovijedanje
 Rječnik
 Jezične sposobnosti
 Vizualna percepcija
 Učenje/imenovanje slova
 Čitanje slikovnica – svijest o tisku
Aktivnosti će se odvijati u malim skupinama, kroz igru, kreativan rad i uz pomoć unaprijed
pripremljenog didaktičkog materijala. S obzirom na to da program počinje procjenom sposobnosti
svakog polaznika, aktivnosti koje će se provoditi bit će visoko individualizirane i prilagođene
djetetovim mogućnostima.
* Aktivnosti nisu usmjerene korekciji izgovora.

Po završetku radionice svaki će polaznik dobiti logopedsko mišljenje s inicijalne procjene, mapu s
materijalima na kojima se radilo kako bi mogli nastaviti rad kod kuće i upute za roditelje sa završnog
savjetovanja.
Ciljna skupina polaznika su djeca predškolske dobi (stariji od 5 godina), školski obveznici šk. god.
2022./2023. te djeca kojoj je odgođen upis u šk.god. 2021./2022.

Vrijeme i mjesto aktivnosti:
Radionice će se održavati u Logopedskom centru Sveučilišta u Rijeci, na adresi Radmile Matejčić 2
(zgrada Sveučilišnih odjela, prizemlje, soba 037).
Program traje 5 dana, a održat će se za dvije skupine djece u terminu 04.10. – 09.10.2021.

Izvoditelji:
Radionice će održati:
doc. dr. sc. Maja Kelić, logopedica (https://portal.uniri.hr/Portfelj/Details/4196)
i asistentica Valentina Martan, logopedica (https://portal.uniri.hr/Portfelj/Details/4220).

Hodogram aktivnosti i raspored:
Program obuhvaća inicijalnu procjenu polaznika standardiziranim probirnim testom za
ispitivanje predvještina čitanja i pisanja (PredČiP test). Na temelju sposobnosti polaznika formirat
će se individualizirani materijali za svaku skupinu. Radionice će se odvijati tijekom tri dana (po 120
minuta) u popodnevnim terminima. Nakon provedenih radionica slijedi individualno savjetovanje
roditelja o postignutom napretku i preporukama za daljnji rad.
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SRIJEDA ČETVRTAK PETAK
Radionice
Ukupno 6 sati po skupini
Prva skupina: 16.00 - 18.00
Druga skupina: 18.00 - 20.00
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Prijava
Prijave se vrše putem online obrasca do 01. listopada 2021.
Za dodatne informacije: logopedija@uniri.hr
Radionice su subvencionirane sredstvima Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke.
Roditelji participiraju u iznosu od 700,00 kn po djetetu.
Uplate se vrše na račun HR5324020061100977786 do 01. listopada 2021.
Potvrdu o izvršenoj uplati dostavite na e-mail: logopedija@uniri.hr

