Top 5 poezija za djecu

Poezija ili pjesništvo vrsta je umjetnosti koja se u prvom redu zasniva na izražavanjima jezika.
Niti u jednoj drugoj umjetnosti ljudski osjećaji nisu toliko izraženi kao u poeziji, odnosno u
pjesmama. Da bi dijete zavoljelo čitanje poezije treba ga se od malena na to poticati. Okružite
vaše dijete pjesmicama od malih nogu te mu i vi budite primjer. Čitajte zajedno priče i pjesmice
pa čak i onda kada dijete već samo bude moglo tečno čitati.
Nije tajna da svako dijete ima svoj ukus te ne vesele svako dijete isti stihovi. Mi smo pronašli
najljepše napisanu poeziju za djecu koja će ih oduševiti. Poezija za djecu u prvom redu mora
zabaviti i nasmijati dijete, stoga su sve pjesme o ljubavi, prirodi, školi, suncu... i svemu onome
čime je svako sretno dijete okruženo tijekom svog odrastanja.
I odrasli i djeca recimo vole pjesme Luke Paljetka. Njegov stil pisanja je jednostavan, lijep,
prepoznatljiv i suvremen te su to glavni razlozi zašto djeca uživaju u njegovim pjesmama. Djeci
je najpoznatija i najdraža zbirka pjesama ovog autora je "Miševiimačkenaglavačke".
Spisateljica Vesna Parun u svojim pjesama najviše ističe ljubav, more i prirodu koje smatra
glavnim životnim vrednotama, a upravo su ovo teme koje djeca jako vole pa im se zbog toga i
pjesmice jako brzo svide. Zbirke pjesama "Usnuli svirač" i "Morska kočijica" krase osjećajne i
lako shvatljive pjesme u kojima će odrastanje djece biti vedro i veselo.
Zbirka pjesama "3čave pjesme", Paje Kanižaja oduševljavaju djecu svojim humorom, ironijom
te rimom, a sve to tjera djecu na smijeh, veselje i igru . Ovaj suvremeni dječji pisac svojim
stihovima često odstupa od jednostavnosti pa i od književnog jezika i pravila pravopisa što
rezultira pogrešnom upotrebom padeža i glagolskih lica. Pošto djeca vole sve ono što nije
uobičajeno i što odskače od normi, ove pjesme su glavni hit među djecom.
Iz pera poznatog pjesnika Vjekoslava Majera stižu razigrane i maštovite pjesmice u zbirci
pjesama "Zeko u kavani". Ova zbirka se sastoji od veselih i zabavnih pjesmica koje uključuju
pjesme: "Zeko pod kišobranom", "Ure kod urara", "Zeko listonoša", "Zeko u kavani" te "Zeko
ima telefon". Osim veselih pjesmica, djecu će privući i lijepe ilustracije u kojima će maleni
čitatelji posebno uživati.
Pjesnik i pripovjedač Stanislav Femenić djeci je predstavio svoju veselu zbirku pjesama pod
nazivom "Psssssst...". Ove maštovite pjesmice prepune pitalica i humora djecu oduševljavaju
jer se lako čitaju i njihovi stihovi su napisani u rimama koja djeci uvijek zvuče zabavno. Kroz
navedenu zbirku autor djeci poklanja uvid u svoj svijet prepun zabave i smijeha. No, ova zbirka
pjesama nudi i mnogo više. U velikom broju pjesama kriju se pouke i poruke prepune topline i
ljubavi iz kojih djeca uče o pravim vrijednostima života .
Napravite popis pjesmica koje vaše dijete voli i posjetite zajedno knjižnicu ili knjižaru. Djeca
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vole vesele pjesme koje se rimuju stoga im čitajte poeziju koja se rimuje. Pomozite djetetu da
zapamti svoje najdraže pjesme koje će vam kasnije recitirati, a vi ga nagradite za njegov trud.
Pričajte o pjesmama koje ste zajedno pročitali. Pitajte dijete što misli o njima te saznajte koje je
osjećaje određena pjesma u njemu pobudila. Dijete će najviše učiti od vas. Onako kakav je vaš
odnos prema knjizi, takav će biti i djetetov.
Napisao: D.A.
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