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Čitanje, kao osnovni izvor
stjecanja novih spoznaja,
oduvijek je predstavljalo

najznačajniji oblik komunikacije
i prijenosa znanja. Iako je
knjiga vremenom izgubila

svoju primarnu ulogu,
potisnuta tehnološkim

dostignućima i popularnošću
interneta, vještina čitanja još
uvijek je nezamjenjiva jer su
čitalačke vještine važne  za

cijeli niz aktivnosti u svijetu koji
nas okružuje. Upravo je zbog

toga uloga obitelji, odgojitelja,
učitelja i knjižničara, kao i
ostalih koji okružuju dijete,

posebno važna kad je riječ o
stvaranju kvalitetnih čitalačkih

navika od najranije dobi.
Čitanje je temelj najsloženijih
procesa učenja. Uz pisanje i

računanje vještina
je čije su važnost i vrijednost

općepriznate. Razvoj
čitalačkih vještina ključan je za

sve suvremene oblike
pismenosti. Da bi netko

uspješno svladao  vještinu 
čitanja  i  postao 

čitateljem,  potreban  je 
ustrajan  trud. Čitanje je temelj

za većinu školskih područja
učenja, ali i za svaki drugi oblik
samostalnoga, cjeloživotnoga
učenja. Čitanje ne služi samo
za dobivanje informacija, već

djeluje i na razvoj
osobnosti. Novi

pristupi izvorima znanja
uvjetuju nove načine učenja i

nove modele poticanja
čitanja.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Djeca žive u
svijetu tehnoloških promjena,

stječu računalnu pismenost, ali
s druge strane trebaju
steći i kulturu čitanja.

Elektronički mediji oduzeli su
knjizi ulogu jedinoga

sredstva iz kojega se čita i uči.
Stoga nam vrijeme u kojemu

živimo nameće još
jednu važnu zadaću: približiti
knjigu djeci, potaknuti ih da o

njoj razmišljaju
kao o mediju koji nije podređen

suvremenim elektronskim
medijima, već koji nudi

poseban i nezamjenjiv doživljaj
.Priče su sastavni

dio odrastanja svakoga djeteta
te imaju mnogostruku ulogu u

formiranju
osobnosti i razvoju djeteta.
Vršnjačka interakcija potiče

razvoj mnogih važnih
vještina i sposobnosti kod

djece: komunikacijske vještine,
kognitivnih

sposobnosti i socijalne
adaptiranosti. Ovim projektom

želja nam je pridružiti
se prvoj nacionalnoj kampanji

za promicanje
čitanja naglas djeci od rođenja
„Čitaj mi“, pokrenutoj povodom

Europske godine
čitanja naglas (2013.), a koja

se odvija pod pokroviteljstvom
Ministarstva za

demografiju, obitelj, mlade i
socijalnu politiku.
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Provođenjem aktivnosti
glasnoga čitanja (učenici
osnovne škole) te slušanja

(djeca vrtićke dobi) poticati
razvoj govora i

percepcije, razvoj pamćenja,
kreativnost, maštovitost i

kritičkoga mišljenja;
utjecati na bogaćenje

rječnika te pripremiti učenike
i vrtićku djecu za

samostalno čitanje.
Sukladno IFLA-inim i

UNESCO-ovim smjernicama
ojačati svijest o potrebi

poticanja čitanja.

PROJEKT: DJECA ČITAJU DJECI
 
 
.

OŠ Šime Budinića i DV Radost-PO Voštarnica
školska godina 2020./2021.

O PROJEKTU
 

Projekt je osmišljen u školskoj
godini 2019,/20.  Učenici
prvog, šestog i osmog

razreda dva puta mjesečno
čitali su priču prije spavanja
djeci u susjednom dječjem

vrtiću Radost - PO
Voštarnica.

U školskoj godini 2020./2021.
projekt će se zbog

novonastale epidemiološke
situacije (COVID-19) odvijati

on line putem Zoom
aplikacije. 



PROJEKTNE FAZE

uvrštenje projekta u školski
kurikulum
sastanak s ravnateljicom
škole 
dogovor s odgajateljicama
DV Radost - PO Voštarnica
tehnička priprema (stolna
računala, prijenosna
računala, instaliranje
potrebnih aplikacija

realizacija projekta počinje
u mjesecu listopadu i traje
do mjeseca svibnja, dva
puta mjesečno u 12.30 sati
neposredno prije dnevnog
odmora vrtićke djece.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIPREMNA FAZA PROJEKTA

IZVEDBENA  FAZA PROJEKTA
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odabir najljepšeg (literarnog ili
likovnog) učeničkog dojma 
evaluacija učenika sudionika u
projektu
evaluacija rodtelja vrtićke djece
obrada evaluacija
završno izvješće

 
 
 

ZAVRŠNA FAZA PROJEKTA
 
 

 


