
“О� чи�ања се
рас�е”

Технике читања за мале и велике



Рекли су о
читању...
- Што више читаш, то мање имитираш. Жил Ренар
 

- Читање је за ум исто што и физичке веж�е за тело. Џозеф Адисон
 

- Три дана немој читати књиге и твоје ће речи изгу�ити лепоту . –

Кинеска пословица
 

- Идеје које су ми промениле живот до�ила сам читајући. – Бел Хукс
 

- "Читајмо и плешимо – те две за�авне радње никада неће нашкодити
свету" (Волтер)

 

- Многи људи читају, али мало је оних који знају читати. – Варан



Ко све чита...
- Астроном чита мапу звезда.

 

- Зоолог  чита трагове животиња у шуми.

 

- Плесачица  чита упутства кореографа.

 

- Ткаља  чита замршен нацрт тепиха који тка.

 

- Родитељ  на �е�ином лицу чита знаке радости или страха.

 

- Земљорадник  чита временске прилике на не�у...



Читалац
Читалац је онај ко чита смисао, онај ко
придаје читљивост неком предмету, месту
или догађају, ко мора да припише значење
систему знакова и да га потом одгонета.



И даље...
- НИКО  СЕ  НИЈЕ  РОДИО  УНАПРЕД  НАУЧЕН  КАКО  ДА

ЧИТА .
 

-  У  ОВОМ  ДИГИТАЛНОМ  ДОБУ  (МОЖДА )  ВИШЕ
НАГИЊЕМО  УБРЗАНОМ  УНОСУ  ИНФОРМАЦИЈА  НЕГО

ВЕШТИНАМА  КОЈЕ  СЕ  РАЗВИЈАЈУ  ПУТЕМ  ЧИТАЊА ,  КАО
ШТО  СУ  КРИТИЧКА  АНАЛИЗА  И  ЕМПАТИЈА .

 
-  КО  БОЉЕ  ЧИТА ,  ЛАКШЕ  УЧИ !



Поче�но
чи�ање

- ВЕЗУЈЕ  ГЛАСОВЕ  ЗА  СЛОВА
- ВЕЗУЈЕ  СЛОВА  У  РЕЧ
- ЧИТА  РЕЧЕНИЦУ  КАО  ЦЕЛИНУ
- ПОШТУЈЕ  ТАЧКУ ,  ЗАРЕЗ ,  ? ,  !  :
-  УОЧАВА  ЦЕЛИНУ  И  ДЕЛОВЕ  ТЕКСТА
 -РАЗУМЕ  ПРОЧИТАНО
МЕЂУТИМ ,  ЧИТАЊЕ  НИЈЕ  СРИЦАЊЕ  -  ТО  ЈЕ  ВРСТА  ЧУЛНОГ ,
ТЕЛЕСНОГ  ОПАЖАЊА ,  КАО  РАЗАБИРАЊЕ  СЛОВА ,  НЕШТО
ШТО  ТЕЛО  РАДИ  ПРЕКО  ЧУЛА .  НИТИ  ЈЕ  САМО
РАЗУМЕВАЊЕ  ТЕКСТА .  ВИ  ТАЈ  ТЕКСТ  ,  СВОДИТЕ  НА
СРЕДИШНА  ЗНАЧЕЊА  ДА  БИСТЕ  ИЗГРАДИЛИ  НЕКУ
ПРЕДСТАВУ  О  ТОМ  ТЕКСТУ .



Шта је читање?
ЧИТАЊЕ    ЈЕ  ВЕШТИНА  КОЈА  ПОВЕЗУЈЕ    РАЗЛИЧИТЕ  МИСАОНЕ
ОПЕРАЦИЈЕ :
-  ПЕРЦЕПЦИЈУ  (ОПАЖАЊЕ ,  ПРИМАЊЕ  УТИСАКА )
 
-  РАЗУМЕВАЊЕ  (ТУМАЧЕЊЕ ,  СХВАТАЊЕ )
 
-  РЕКОГНИЦИЈУ  (ПРЕПОЗНАВАЊЕ )
 
-  КОГНИЦИЈУ  (ИСКУСТВО  САЗНАВАНЊА )  
 
-  МЕМОРИЈУ  (ПАМЋЕЊЕ )
 
-  РЕФЛЕКСИЈУ  (ПРОМИШЉАЊЕ )
 
-  СПЕКУЛАЦИЈУ  (ТЕЖЊА  ЗА  САЗНАВАЊЕМ  ВАН  ИСКУСТВА )
 
-  ИМАГИНАЦИЈУ  (ЗАМИШЉАЊЕ )
 
-  ФАНТАЗИЈУ  (ИЗМИШЉАЊЕ )



Технике
читања



ЛЕТИМИЧНО  ИЛИ  ОРИЈЕНТАЦИОНО
ЧИТАЊЕ

- Читање �ез претераног задржавања   да �и се до�ио општи утисак да �и се
одлучило за шта и како употре�ити текст

- Брзо читање по поглављима
- Пратити расподелу делова текста 

- Циљати на препознавање суштине: кључних речи, садржаја

ДЕТАЉНО  ИЛИ  ФОКУСИРАНО  ЧИТАЊЕ
- Пажљиво читање целог  текста

- Разумети темуви садржај текста. Открити шта аутор има намеру да саопшти
- Уочити различите елементе текста  ( језичке, графичке, културолошке...)



ПРЕТРАЖИВАЊЕ  ИЛИ  СЕЛЕКТИВНО
ЧИТАЊЕ

- Пажљиво се  испитују само  делови текста
- Тражити специфичну реч, реченицу, датум, формулу,�рој

АНАЛИТИЧКО  ЧИТАЊЕ
- Читање да �и се научило прочитано

- Запамтити информацију и �ити у стању да се садржај репродукује
- Читати полако, на проду�љен начин, са честим враћањем на претходне

садржаје
- Корисни су поступци разноврсног о�ележавања текста ( подвлачење, вођење

�елешки...)



САЖИМАЈУЋЕ  ЧИТАЊЕ  –  ЧИТАЊЕ  СА
СИНТЕЗОМ

- Поновљено �рзо читање по пасусима, с пажњом усмереном више на
поједине делове текста него на читав текст да �и се информација разјанила и 

запамтила
- Корисно је исписивање основног концепта, главних теза и сл.

- Посе�ну пажњу о�ратити на �итне информације, кључне речи и елементе

КРИТИЧКО    ЧИТАЊЕ
- Пажљиво читање сваке реченице  да �и се донео закључак о тексту.

- Одвојити  чињенице од тумачења.

- Уочити пристрасности.



ЧИТАЊЕ  ИЗ  ЗАДОВОЉСТВА
- Текст се чита у целости, пажљиво и усредсређено

- Чита се  темпом који нам највише одговара.

- Што више читамо  постајемо  �ољи читачи. 

- Подстиче креативно размишљање
- Могуће је враћати се на прочитано



МАЛЕ  ПРЕПОРУКЕ  ЗА  ЧИТАЊЕ  ИЗ
ЗАДОВОЉСТВА 

- За млађи узраст: �ајке, �асне, приче, �ајке, �асне, приче, �ајке, �асне,

приче...Јасминка Петровић – “Од читања се расте”

 

- За старији узраст: - Јасминка Петровић - "Лето када сам научила да летим";

�ило која књига Уроша Петровића, Соња Ћирић - "Роман у мојој глави"; Ивана
Лукић - "(Не) питај ме како сам"; Ивана Нешић - "Зелен�а�ини дарови";Весна
Видојевић Гајовић - "Зец из шешира";Џеф Кини - "Дневник шоњавка" - има
осам делова;Зои Саг - "Онлајн девојка";Градимир Стојковић - "Желим"; Лиз

Пишон - "Мој саврштени свет - Том Гејтс"; Ро�ерт Такарич - "Ударио ме
пу�ертет у главу"; Градимир Стојковић - ``Хајдук у Београду"; Бранко Ћопић;

Толкин - ``Господар прстенова``, Џ. К. Роулинг - ``Хари Потер``; Михаил Енде -

``Бескрајна прича``

 

- За оне најстарије и најзрелије основце: Џон Грин, Франсоаз Саган



ШТА  АКО  НАМ  ЧИТАЊЕ  НИЈЕ  ЈАЧА
СТРАНА?

- Читање глас по глас, слога
- Читање слогова – прво два слога
- Спајање слогова да �и се до�ила реч 

- Читање крупних слова, речи и реченица
- Провести сваки дан 4 минута у читању кратких и занимљивих текстова које
нам припреми наставник или родитељ
- Читање стрипова сам или са вршњацима



КАКО    ПОБОЉШАТИ  

ЧИТАЊЕ
- Техника �рзог читања – основно

начело је да се прошири опсег речи
који се о�ухвати једним погледом.

Уместо застајања код сваке речи,

летимичним погледом  можемо
о�ухватити фразу или читаву

реченицу.

- Брзо читање штеди време, чини
вас ефикаснијим, проширује ваше
видике, помаже да делотворније
говорите, повећава размевање,

�рзо читање је ментално
окрепљујуће средство

ИГРИЦЕ
КОЈЕ  ЋЕ  ВАМ  ПОМОЋИ  ДА  УБРЗАТЕ  ЧИТАЊЕ ,

КОНЦЕНТРАЦИЈУ  И  РАЗМРДАТЕ  ВИЈУГИЦЕ

http://www.spreeder.com/ Јако лагана и занимљива игрица
која ће тренирати ваш мозак да испрати и процесуира

информације одређеном
�рзином

http://www.echalk.co.uk/amusements/Games/pilotTrainer/pilotTrai

ner.html

- Пилотска веж�а за тренирање
концентрације. Прилично тешка али заиста одлична за

размрдавање сивих ћелијица.

Пилоти могу да успешно раде ову веж�у 2 минута.

Феноменално је ако ти издржиш и
22 секунде. Прихвати изазов!

http://schulte-table.com/- Поента је да
гледате у центар та�ле и да покушате да у што краћем року

пронађете �ројеве од
1 до 25. 

Нa Google play-у укуцајте speed reading и изаћи ће вам
неколико

занимљивих апликација за тренирање �рзог читања. Ове
игрице су за ваш телефон

или та�лет такве да овај тренинг можете о�авити �ило где.

Супер раз�ри�рига!



Како да измерите
своју �рзину читања

-  ЗАПИШИТЕ  ТАЧНО  ВРЕМЕ  КАД
ПОЧИЊЕТЕ  ДА  ЧИТАТЕ  НЕКО
ПОГЛАВЉЕ  КЊИГЕ ,  ЧЛАНКА . . .
-  ЧИМ  ЗАВРШИТЕ  СА  ЧИТАЊЕМ
ЗАПИШИТЕ  ТАЧНО  ВРЕМЕ  У
МИНУТИМА  И  СЕКУНДАМА
-  ДЕЛЕЊЕМ  РЕЧИ  СА  ПРОТЕКЛИМ
ВРЕМЕНОМ  (  У  СЕКУНДАМА ) ,  А
ЗАТИМ  ПОМНОЖЕНО  СА  60
ДОБИЈЕТЕ  БРЗИНУ  ЧИТАЊА
 БРОЈ  РЕЧИ/ПРОТЕКЛО  ВРЕМЕ  (У  СЕК.) X 60=БРЗИНА  ЧИТАЊА



Просечна �рзина
читања у минуту

1.разред: 35-45

2. разред: 45-59

3. разред: 60-69

4. разред: 70-74

5. разред: 75-79

6. разред: 80-84

7. разред: 85-89

8. разред: 90-120



Откријте своје дете
читајући с њим...

Ево и неколико разлога зашто...

- Можете учити од свог детета, посматрајући га
- Можете открити његова интересовања, склоности, могућности и границе

- Можете створити позитиван однос према књизи и учењу
- Можете про�удити стваралачке спосо�ности вашег детета

- Можете веж�ати читање
- Што дете више чита �оље ће писати и мислити

- Читањем шири своје видике и знање
- Што више зна, лакше разуме и спознаје свет око се�е

- Можете са дететом да смишљате, маштате, мислите, разговарате
- Можете да се опустите и насмејете заједно

 

Родитељи, откријте поново дете у се�и!



Ос�ај�е ле�и,
мла�и и

�аме�ни уз
књи�у


