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СРПСКИ ЈЕЗИК

Настава почетног читања и писања

РАСПОРЕД УЧЕЊА ПОЧЕТНОГ ЧИТАЊА И ПИСАЊА

РАСПОРЕД УЧЕЊА ПОЧЕТНОГ ЧИТАЊА И ПИСАЊА 

• Одвојено учење читања и писања

- Поједини методичари истичу да су читање и писање доста сложене вештине 
и да немају неке чвршће међусобне везе, па их стога треба учити одвојено. 

- Тако се, на пример, може у првом полугодишту савладати читање, а у другом 
писање. Или се, према другом моделу, најпре изводе предвежбе за читање, 
које трају до два месеца, потом долази учење читања и истовремено се врше 
припреме за писање, да би се на крају учило писање. 

- Овакав начин рада ученику омогућава да темељно савлада читање и писање, 
али је истовремено и веома неефикасан и неекономичан. Ученике треба за 
што краће време научити да квалитетно и читају и пишу.

• Упоредно (истовремено) учење читања и писања

- Ученик истовремено учи како се једно слово чита и како се пише.
-  Вежбање читања помаже писању и обрнуто. Спојене су дечја моторна 

активност и визуелна представа слова, што доприноси чвршћем и 
сигурнијем учењу читања и писања. 

- Читање и писање најбоље је учити онако како се јављају и примењују у 
животној пракси, а то значи истовремено. Овакво учење је најефикасније и 
најпопуларније и код нас и у свету. 

•  Комбиновано учење читања и писања 

- Има методичара који сматрају да треба измирити противуречности 
одвојеног и упоредног читања и писања њиховим комбиновањем. Пошто 
ученици науче да читају одређен број слова, уче да их пишу. 

- Постоје разни модели примене оваквог учења. Један од њих је следећи: 
обради се првих 10 до 15 слова тако што се учи њихово читање и врше 
се припреме за писање; затим се учи читање преосталих слова и писање 
претходне скупине слова, да би се на крају учило писање преосталих слова. 
Оваквим начином рада учење читања и писања траје најкасније до месеца 
марта.
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 ⇒ Како обрађивати штампана и писана слова?

- Монографским поступком могу се обрађивати штампана и писана слова 
одвојено или упоредо. 
- У данашње време нема потребе да се штампана и писана слова одвојено обрађују. 
Савремени буквари израђени су на принципу истовременог учења читања и 
писања, односно према упоредној обради штампаних и писаних слова.


