
AKTIVNOSTI S DJECOM NAKON ČITANJA PRIČA 

 

 

 

 

Priče i bajke nezaobilazne su u 

odrastanju svakog djeteta, one 

obogaćuju dječji svijet. Kroz čitanje 

ili pričanje priča roditelj može lakše 

uočiti djetetove interese, potrebe, 

strahove ili način razmišljanja. 

Čitanjem potičemo razvoj govora, 

percepcije, pažnje, pamćenja, 

zaključivanja, prepoznavanje i 

razumijevanje svojih i tuđih 

osjećaja, socijalnih odnosa, pravila 

ponašanja i dr. 

Kad čitate priču djetetu smjestite se na udobno i mirno mjesto, a dijete neka 

sjedi u vašem krilu. Knjigu držite ispred djeteta kako bi ju dijete moglo vidjeti 

i dodirivati. Čitajte izmjenjujući ritam i glasnoću, koristite stanke kako bi 

dijete imalo vremena za zamišljanje, pamćenje i preradu onoga što čuje. 

Razgovarate s djetetom o slikama, postavljate mu pitanja, dajte mu da 

lista stranice knjige. Nakon što smo djetetu pročitali ili ispričali priču važno 

je vidjeti kakav je dojam na njega ostavila priča. 

Neke od mogućih aktivnosti nakon čitanja priče su:        

 Dijete može prepričati priču po slikama         

 Nacrtati što mu se najviše svidjelo 

 Odglumiti jedan segment iz priče ili cijelu priču  

 Napravi lutku uz pomoć koje će prikazati neki lik iz priče 

 Izmisliti drugačiji završetak priče 

 Izmisliti i nacrtati TV-reklamu za prič u 

 Zamisliti da je lik iz priče i reći što bi radio nakon završetka priče 

 Razgovarati o najsretnijem/ najtužnijem dijelu priče 

 Nacrtati likove iz priče i pritom zaokružit sve ženske likove, uokviriti muške 

likove, a podcrtati sve životinjske likove 

 Pokušati promijeniti osobine likova iz priče, smisliti priču s promijenjenim 

osobinama likova 

 Reć i koji bi lik iz priče mogao biti njegov dobar prijatelj? Zašto? 

 Nacrtati strip od pet sličica koje prikazuju događaje iz priče 



 Ispričati kako se osjećaju likovi iz priče. Kako se ti osjećaš nakon čitanja priče? 

Zašto se tako osjećaš? 

 Izmisliti i nacrtati naslovnu stranicu za priču 

 Razmisliti o tri različite mogućnosti nastavka priče? Nacrtaj tri različite sličice 

na kojima ćeš to prikazati. Potom pročitaj priču do kraja. Zaokruži sličicu koja 

najviše sliči događajima iz priče 

 Izabrati jedan lik iz priče. Što misliš o čemu on noću sanja? Ispričaj jedan njegov 

san. 

 Nacrtati gdje se zbiva radnja ove priče 

 Izabrati jedan lik iz priče. Nemoj reći koji je to lik. Opiši ga. Ostala djeca ili 

odrasli neka pokušaju pogoditi o kojem se liku radi 

 Izmisliti svoju priču. Neka ima isti naslov kao i priča koju si upravo pročitao 

 Ispričati koji je problem imao glavni lik? Kako ga je riješio? Bi li ti postupio 

drukčije? 

 Sjetiti se jednog lika iz priče koji se vrlo malo spominje. Zamisli da si ti taj lik i 

opiši kako se osjećaš. 

 Od gline ili plastelina izraditi likove koji se spominju u priči. U velikoj kartonskoj 

kutiji ili na odgovarajućoj podlozi složite likove tako da prikazuju jedan događaj iz 

priče. Možete izraditi i prostor u kojem se likovi nalaze 

 Napravi dugačku vrpcu od papira i na njoj nacrtaj strip o toj priči 

 Napiši/nacrtaj pismo nekom liku iz priče. Napiši mu što misliš o njemu i o priči. 

Napiši mu nešto o sebi 

 Zamisliti da je lik iz priče. Uz pomoć odrasle osobe napiši pismo svom čitatelju. 

Napiši mu i ono što nije mogao saznati o tebi dok je čitao knjigu. 

 Izmisliti zagonetke o likovima iz priče 

 Izabrati lik koji mu se najviše svidio i izmisliti novu priču o tom liku 

 Iz priče može izdvojiti: sve što može vidjeti, čuti, pomirisati, dotaknuti, okusiti. 

 I dr. 
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