
 Djeca će zavoljeti knjige ako žive uz njih! 

Važnost  čitanja djeci  

Djeca vole provoditi vrijeme čitajući uz roditelje. Odrasli su ti 
koji će potaknuti djecu na upoznavanje s knjigama tako što će 
im redovito čitati, kupovati knjige biranih ilustracija i voditi sa 

sobom u knjižnicu. 

Vrlo je važno čitati djeci od najranije dobi. Interakcija između 
roditelja i djece za vrijeme čitanja ima posebnu notu. Ovakve 

vrste aktivnosti su, u prvom redu zabavne, a onda i poučne. Potiče 
se razvoj govora kroz igru. Govor se koristi za prepričavanje preslušanoga i  postavljanje 
pitanja vezanih uz knjigu. Mala djeca, uz pomoć slikovnice, vrlo rano upoznaju neke riječi i 
pojmove, iako ih ne znaju izgovoriti. Dijete shvaća da je knjiga povezana s nečim vrlo 
ugodnim za njega i njemu važnu osobu i da se zbog čitanja svi osjećaju dobro. U knjižnicama 
postoji dječji odjel s  knjigama i slikovnicama gdje odrasli mogu potaknuti dijete da samo 
izabere  knjigu koju želi. Tako će knjiga postati još važnija u njegovom životu jer će steći 
naviku odlaženja u knjižnicu  i posuđivanja knjiga i slikovnica. Knjigu će ponijeti kući gdje 
će ju zajedno s odraslom osobom čitati, a istovremeno će  brinuti o knjizi da se ne podere ili 
izgubi, jer ju mora vratiti. Važno je reći da će djeca zavoljeti knjige ako žive uz njih, ako su 
stalno prisutne u životu djece i odraslih koji im čitaju. 

Kako čitati? 

Važno je ugodno se smjestiti u neki miran prostor za čitanje. 
Lijepo je staviti dijete u krilo i čitati mu. Knjiga neka bude 
uvijek ispred djeteta kako bi moglo pratiti slike ili dodirivati 
taktilne aplikacije. Poželjno je da se dijete uključuje u 
čitanje razgovarajući o slikama, ponavljajući riječi koje mu 
se sviđaju, postavljajući pitanja. Neke riječi koje dijete ne 
razumije dobro je preskočiti. Priču treba pročitati u cijelosti, 
a nakon toga razgovarati o njoj, potaknuti dijete da 
prepričava priču i vrlo pozorno ga slušati. 

Čitajući potičemo…. 

- razvoj bliskosti i osjećaj uzajamnosti 

- razvoj dječjeg govora, zapažanja i  pamćenja  

- razumijevanje vlastitih i tuđih osjećaja 

- potičemo dijete na samostalno čitanje 

Pripremila: Ivana  Kralj, odgojiteljica predškolske djece 

(dio teksta preuzet je s radionice za roditelje „Rastimo zajedno“) 


