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Ako imate u kući predškolca, moguće je da se brinete kako  
ćete pripremiti dijete za školu?  

 
 Slobodno se opustite, priprema  

za školu se dešava svakog trena,  
ona nije odvojena od svakodnevnog 
života djeteta, nije to poseban 
trenutak rješavanja zadataka i 
usvajanja znanja već svaki trenutak 
koji potiče dijete da razmišlja, 
zaključuje, igra se, uči nove životne 
vještine...  
 



• ,Kroz ove igre se vježba izražavanje, potiče se analiza i 
sinteza riječi, mora se razmišljati te biti pažljiv, a u 
njima se sudjeluje prvenstveno radi druženja. 
Ovakve igre su odlične i za razvoj otpornosti na 
neuspjeh! 
Najbolje u svemu je što, ako se i izgubi, igrači su 
sigurno pobijedili dosadu i lijepo se zabavili! 
Dakle evo male inspiracije…  
UŽIVAJTE I MALI I VELIKI… 



POGODI TKO SI -  

•  Svaki igrač prvom do sebe napiše ili nacrta 
na samoljepljivom papiriću ili  traci neki 
predmet ili životinju i zalijepi mu na čelo. 

•  Igrač postavlja pitanje i pokušava pogoditi 
što mu piše na čelu.  

• Za djecu koja nisu vješta u crtanju ili pisanju, 
roditelji mogu napraviti kartice s crtežima 
predmeta ili životinja. 

 



ZAGONETNI PREDMET 
ILI ŽIVOTINJA  

• Igra u kojoj igrač zamisli predmet ili životinju. 
Zamišljeno nacrta ili napiše na papirić koji presavije 
da ostali ne vide.  

• Suigrači mu postavljaju pitanja, svatko postavlja 
pitanje sve dok su odgovori potvrdni.  

• Kada igrač dobije negativan odgovor, dolazi red na 
sljedećeg igrača u krugu.  

• Pobjednik je onaj koji pogodi nacrtano ili napisano na 
papiriću. 

 



IGRA POGAĐANJA  

Odaberite jedan predmet u 

djetetovu okruženju te ga 

opišite sa što više preciznih 

detalja.  
Zadatak je da dijete pogodi o 

kojem se predmetu radi. Nakon 

toga roditelj i dijete mogu 

zamijeniti uloge. 



PRIČAM TI PRIČU  

• igra u kojoj prvi igrač 
izgovori neku riječ, a svaki 
sljedeći igrač treba 
ponoviti sve što je 
prethodni rekao i dodati 
svoju riječ.  

• tako nastaje priča… 

 

 



NA SLOVO… 

- Izabere se slovo 

- igra se  tako da 

  svaki igrač kaže  

  po jednu riječ na            

  zadano slovo 



BRZO GOVORENJE   

Odaberite recitaciju koju svi u obitelji znaju napamet i nije previše duga.  

Npr. ”Iš’o medo u dućan” 

 Trebat će vam sat ili štoperica za mjerenje vremena. Birajte tko će pokušati prvi i 

tko će mjeriti vrijeme. Cilj igre je što brže izgovoriti riječi, ali da svaka riječ bude 

jasno izgovorena i da se koja ne preskoči. Zabilježite rezultate, odnosno ukupno 

vrijeme koje je bilo potrebno za točno i brzo izgovorene riječi.  

Ako se želite još malo nasmijati, snimite svoje pokušaje i preslušajte ih jednom kada 

se zaželite dobrog raspoloženja. 


