
Учим песмицу

Зашто?
Поезија ми одржава памћење у форми  
и развија ми машту и емоције.

За разлику од другог градива, овде се очекује 
савршено понављање, до у реч. Са учењем 
песмица израз учење напамет добија своје 
право значење. Рецитовање се ипак не своди  
на једноставно вежбање памћења. Захтева  
рад на дикцији и интерпретацији.

Како да се припремим?
  Искључујем музику и искључујем све електронске уређаје 
око себе. Дубоко ћу удахнути како бих се опустила.

  Неколико пута наглас читам текст јер моје очи региструју 
речи као камера, а мој глас омогућује мозгу да их сними…  
У песмама често постоји понављање гласова, па чак и 
стихова, што може послужити као упориште за памћење. 

  Посматрам текст, то јест његову конструкцију. Песма је 
подељена на строфе, на стихове или је реч о песми у прози. 
Могу да је поделим како бих је боље запамтила.

  Не чекам последњи тренутак да научим песмицу!  
Учим је у неколико наврата, неколико дана унапред…

Петлићу, певачу, 
сутра ме пробуди…
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Моје омиљене методе  

  Могу да запишем стихове који су ми тешки за памћење.

  Могу да снимим себе и да то преслушам неколико пута.

  Могу да повежем слике, покрете или звукове.

  Могу да сакријем следећи стих и да покушам да га се сетим.

  Могу да рецитујем пред огледалом.

  Могу да нацртам неки цртеж у вези с песмицом.

Тражим од родитеља:
  да провере да ли сам разумео значење свих 
речи;

  да ме охрабре да смирено понављам  
рецитацију;

  да заједно рецитујемо: они изговоре један  
стих, а ја наредни, и тако редом…

Проверавам јесам ли добро научио
  Рецитујем песмицу некоме како бих био сигуран да је знам или 
снимам себе како рецитујем (аудио или видео), па то преслушавам 
и оцењујем урађено.

  Вежбам у положају у којем ћу бити испитиван: устанем, исправим 
се, контролишем дисање и правилно изговарам речи, не говорећи 
ни пребрзо ни преспоро.

  Уносим осећања у рецитовање тако што додајем кретње или израз 
лица, као глумац, како бих нагласио оно што говорим.
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