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O čemu se radi?

Svake godine tijekom Mjeseca 

hrvatske knjige školska knjižnica 

provodi različite aktivnosti vezane 

uz knjigu i čitanje. 

Ove godine u suradnji 

s Dječjim vrtićem „Pinokio” 

osmislili smo projekt 

čiji su nositelji učenici

trećih i četvrtih razreda,

koji su u prostoru Dječjeg vrtića 

naglas čitali priče 

Mališanima iz skupina 

Bubamare (mješovita skupina) 

i Ribice (predškolci).



Zašto čitanje naglas? 

Čitanje, kao i svaku drugu vještinu, potrebno je uvježbavati i razvijati.

Tempo današnjeg života, te brzina kojom najmlađi učenici usvajaju nova 
znanja imaju za posljedicu površnost i zanemarivanje osnovnih vještina, kao 

što je čitanje.

Nažalost, peti razred, tj. prelazak u predmetnu nastavu, često učenicima, 
ali i roditeljima, osvijesti određene slabe točke koje je tada teško popraviti 

u kratkom vremenu.

Vještina čitanja i problem s razumijevanjem pročitanoga najčešći su 
problemi koji učenike prate u cijelom nizu nastavnh predmeta.  



Koji je cilj ove aktivnosti?

Čitanje kao statična aktivnost, koja zahtjeva koncentraciju i usmjerenu pažnju 
na tekst, brzo nestaje s liste aktivnosti kojima se djeca rado bave.

Glavni cilj bio je potaknuti učenike na aktivnu upotrebu vještine čitanja i to 
pred publikom, djecom predškolskog uzrasta.

Čitati naglas, točno i izražajno, nije jednostavno niti lako, te smo htjeli 
podsjetiti učenike da su u ove tri, četiri godine školovanja puno napredovali i 
stekli mnoge vještine kojih nisu niti svjesni.

Od učenika se uspjeh najčešće očekuje, a pohvale za male stvari često 
izostanu, pri čemu cilj učenja postaje nejasan, a učenik nemotiviran.

Zato smo željeli probuditi osjećaj ponosa kod učenika koje stavljamo u ulogu 
odraslih koji čitaju mlađima.

Također, nadali smo se da ćemo i kod malenih predškolaca, naših budućih 
učenika, probuditi pozitivnu znatiželju i interes za školu i učenje.



U suradnji s ravnateljicom vrtića i 
tetama odgajateljicama 
dogovorili smo termine 

koji odgovaraju i mališanima 
i našoj školskoj djeci.

I TAKO SMO KRENULI…

Ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom

poslije ručka i 4. školskog sata (oko 12)

učenici će razveseliti mališane pričom. 



19. listopada 2017.

JONA JEŽIĆ

PETAR RENDULIĆ

čitali su slikovnicu:



Mališani su nam nakon toga 
nacrtali što njih veseli

Stjepan se raduje nogometu
 

Rebeku veseli kupanje u moru

 

 

Qinyu se voli igrati

 

Deni voli biti kod kuće

 

Ana se raduje svatovima

 

Izabela je sretna 

kada slaže slova s 

tatom



24. listopada 2017.

MATIJA VRBEŠIĆ

VITO  ČERNOGA

PATRIK DUKMENIĆ

čitali su 
hrvatsku narodnu bajku

MALA VILA

skupini Ribica



26. listopada 2017.

LEONA HORVAT

DINA MILIĆ

čitale su 
hrvatsku narodnu 

bajku

MALA VILA

skupini Bubamara

Predškolcima smo poželjeli puno ljubavi 

i lijepih riječi od kojih se raste.



Mala vila 
kako je vide vrtićari:

Dunja, skupina Ribice

Lorena, 
skupina Ribice

 

 

 

Domagoj,

skupina Bubamare



30. listopada 2017.

LEA RIHTARIĆ

LEONA TUČKAR

čitale su priču :

skupini Ribica
Šarene ilustracije u slikovnicama 

privukle su mališane.



6. studenoga 2017.

SARA DUBROVIĆ

GRGO BOČINA

čitali su priču:

skupini Bubamara



Ilustracije priče djece 
iz skupine Bubamara

Borna

 

 

 



31. listopada 2017.

PETRA PEŠIĆ

LUCIJA HAT

čitale su priču:

skupini 
Bubamara



7. studenoga 2017.

ANĐELINA STAKLENAC

KAIRA IVIĆ

PATRICIA VRBAN

čitale su priču:

skupini Ribica Pauk Oto odveo nas je i u 

pustolovinu predstavljanja 

na lokalnoj radio-postaji.



Domagoj

Pauk Oto 

kako ga vide mališani



2. studenoga 2017.  

NIKOL BUCKO

TEA VIDAKOVIĆ

čitale su priču:

skupini Ribica



9. studenoga 2017.

LANA MARJANČIĆ

TINA STAKLENAC

čitale su priču:

skupini Bubamara



Skupina Bubamara nacrtala je putovanje mišića.

Domagoj

  

Nika

 

Iva

 

Matej



13. studenoga 2017.

EMA BOLVARI

EMA GOLINAC

čitale su priču:

Skupini Ribica



21. studenoga 2017.

BRUNO KRUŠEC

MATEJ BEGOVIĆ

čitali su priču:

skupini Bubamara



16. studenoga 2017.

PETRA KOLARIĆ

ZRINKA PULJIĆ

čitale su priču:

skupini Ribica
Lijepe riječi su nam jako važne 

u životu – to već i mališani u 

vrtiću jako dobro znaju.



14. studenoga 2017.

LOVRO ADAMOVIĆ

NIKO LACOVIĆ

čitali su priču:

skupini Ribica



23. studenoga 2017.

DOMINIK ŠIMUNOVIĆ

LUKA BARAĆ

PETAR KOROV

čitali su priču:

skupini Ribica



Vrapčići
iz skupine
Bubamara

 

 

 



Što smo postigli ovom aktivnošću?

Mališani u dječjem vrtiću su zavoljeli naše posjete.

U dogovoreno vrijeme uvijek nas čekaju spremni, 

a kada naših učenika nema međusobno se igraju čitača knjiga. 

Učenici trećih i četvrtih razreda dobili su priliku pohvaliti se naučenim i u 
konkretnoj situaciji primijeniti svoju vještinu čitanja. Osim toga, čitanje 

pred publikom na koju nisu navikli, pozitivno je djelovalo i na jačanje 
njihovog samopouzdanja i oslobađanje od treme.

Iako su im se dlanovi znojili, a glas podrhtavao, svakom pročitanom 
rečenicom postajali su glasniji i sigurniji u sebe. Nakon pročitane priče iz 

vrtića su sve skupine izlazile sa smiješkom i ponosom na licu.

Ipak, učenici su primijetili da su imali krivu pretpostavku da ih mališani 
neće pažljivo slušati. Priznali su da su ih djeca u vrtiću jako tiho i pažljivo 
slušala, čak možda bolje nego oni svoje učitelje u školi, tako da smo i mi 

nešto naučili od malenih.

Nadamo se da su maleni uz naše priče uživali i da će školu i učenje 
prihvatiti s veseljem i znatiželjom.



Što su rekli roditelji?

Važno nam je bilo znati što o ovom projektu misle oni koji su našim učenicima 
najveća potpora i najstroža kritika – a to ste vi, dragi roditelji.

Evo što su roditelji rekli:

„Vještina čitanja je važna jer potiče maštu i želju za lijepim izražavanjem.”

„Čitanje je važno jer obogaćuje djetetovo iskustvo, potiče razvoj i širi vidike.”

„Čitanjem djeci razvijamo kreativnost i bogatimo njihov rječnik.”

„ Velik poticaj samopouzdanju. Djeca se osjećaju ponosno na sebe.”

„ Moj sin je nakon čitanja bio sretan i ponosan.”

„Mislim da smo čitanjem razveselili djecu u vrtiću.”

„ Svojoj sam djeci čitala kada su bili mali i ponosna sam što sada moje dijete čita 
drugima.”



Čovjek koji ne čita knjige 
nema nikakvu prednost 

nad čovjekom 
koji ih ne može čitati.

Mark Twain



HVALA SVIMA 

NA SUDJELOVANJU

U PROJEKTU

Anamarija Hat, školska knjižničarka


