
Godina čitanja – 2021. godina 
 
Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 30. prosinca 2020. 

godine podržala je prijedlog Ministarstva kulture i medija da se 2021. 

godina proglasi Godinom čitanja. 

 

JESMO LI ZABORAVILI ČITATI NAŠOJ DJECI? 
U eri kompjutorizacije i elektronizacije, ima li još mjesta za drevni, stari običaj, 

čitati djeci prije spavanja, u slobodno vrijeme ili u trenucima učenja? 

Čitanje djeci, kod nekih zaboravljeno ili potisnuto, danas ima možda i veću 

ulogu nego ikada do sada. Da li ćemo dopustiti da svijet kompjutora, 

tehnologije, interneta i elektroničkih igrica od malih nogu u cijelosti zauzme 

vrijeme koje bi trebalo biti posvećeno našoj djeci, odgoju, razgovoru, druženju 

roditelja i djece? 

Postoji li ijedno tehnološko sredstvo koje može pridonijeti razvoju sposobnosti 

apstraktnog razmišljanja u mozgu djeteta kao što to može živi kontakt djeteta i 

roditelja pri čitanju, razgovoru, pričanju živom riječju. 



ZAŠTO JE ČITANJE VAŽNO?  

 Čitanjem povećavamo fond riječi te sposobnost usmenog i pismenog 
izražavanja vlastitih misli i ideja. 

 Knjiga je medij koji nam ne servira gotovu sliku - za vrijeme čitanja mozak 
radi, a to što radi, znači da uvježbava svoje sposobnosti. 

 Tijekom čitanja, neizrečeno sadrži više informacija od izrečenog (čitanje 
između redova), pisci često prava značenja i prave poruke oblikuju u 
usporedbe, metafore i ostala stilska izražajna sredstva. 

 Čitanje nam uvjetuje punu koncentraciju ( želimo li shvatiti redoslijed 
radnje, odnos među likovima te otkriti poruke između redova). 

 Omogućava nam putovanje kroz vrijeme i jedan je od načina kako 
možemo doživjeti različita mjesta i uživjeti se u život prošlih vremena ili 
naroda. 

 Čitajući proširujemo svoje znanje i punimo svoj mozak informacijama. 

 Pojedini likovi iz knjige mogu nam postati uzor u svakidašnjem životu. 

 Potiče razvoj duhovitosti kod mladog čitatelja. 

 Razvija znatiželju (čitajući zanimljivu knjige, ne možemo je ispustiti iz 
ruku jer nas zanima što će se sljedeće dogoditi). 

 Pomaže nam u razvoju empatije i razumijevanju drugih osoba. 

 Često čitatelju pruža nekakvo nadahnuće u stvarnom životu. 

 Čitanjem razvijamo kritičko mišljenje i sposobnost zapažanja. 

 

 

 



ŠTO JE RANA, A ŠTO JE ČITALAČKA PISMENOST? 
 Razvojno  razlikujemo  razdoblje rane pismenosti (predškolski period) i 

čitalačke pismenosti (obaveznog školovanja).   

 Prema brojnim istraživanjima  u razvijanju pismenosti  veliku ulogu imaju 

upravo  rane godine djetetova života.  

 Djeca vrlo rano pokazuju interes i usmjeravaju pažnju na knjige, uživaju u 

pjesmicama i igrama s rimom, pričanju priča. 

 Prva knjiga s kojom se dijete susreće je slikovnica.  

 Slikovnica je predmet koji otvara prozor jednog sasvim novog svijeta. U 

najranijoj dobi riječ slikovnica je sinonim za riječ  igračka.  

 Ona predstavlja  predmet koji dijete proučava, opipava, razgledava, 

prelistava, ali ujedno ima smirujući utjecaj na dijete, zaokuplja njegovu 

pažnju, potiče na razmišljanje, potiče povezivanje pojmova, uči ga slušati 

i opažati. 

 Sjetite se koliko puta je vaše dijete držalo knjigu i pretvaralo se da čita 

iako ne poznaje niti jedno slovo. Nikada nije prerano izlagati dijete 

pisanom materijalu, čitati mu i pričati. Kako djeca rastu, kako sazrijevaju 

njihove sposobnosti, interesi, znanja pa tako i prva slikovnica-igračka 

mijenja svoj oblik. 

 Malom djetetu trebamo nuditi knjige s puno slika, a malo teksta, jer 

informacije se stječu upravo uz pomoć šarenih i veselih ilustracija. Djeca 

uče gledajući slike i povezujući informacije iz svakodnevne okoline. 

 Istraživanja pokazuju da ukoliko se rana pismenost (po nekim autorima 

nazvana i izranjajuća pismenost) ne stimulira, posljedično su narušene 

vještine koje se traže u kasno predškolskom periodu, a potrebne su za 

uspješno usvajanje čitanja i pisanja. 



 

KAKO POTICATI DJECU NA ČITANJE? 

 
Pozivamo vas da što više čitate  naglas  gdje god i kad god stignete. 

Čitanje naglas: 

• omogućuje djeci maštanje o ljudima, mjestima, vremenima i događajima koje 
nisu upoznali ili doživjeli 

• pomaže razvoju kognitivnih sposobnosti te proširuje dječji vokabular i njihovo 
opće znanje 

• stvara vezu između djeteta i odraslog koji mu čita te im  osigurava zajedničku 
zabavu 

• omogućuje djeci upoznavanje s književnim jezikom koji se znatno razlikuje od 
svakodnevnog govora 

• stavlja knjige u središte pažnje te ih od najranije dobi uči vrijednosti čitanja 

Odvojite vrijeme i pročitajte djetetu slikovnicu ili knjigu! Time ćete mu 
pokazati koliko je čitanje važno i kako ga u trenu možete povesti u prelijepi 
svijet mašte. 

Nekoliko savjeta  uz koje će čitanje postati prava mala avantura: 

• oponašajte glasove 

• mijenjajte intonaciju 

• koristite glazbene instrumente 

• koristite onomatopeju 

 Martina Erić, stručni suradnik logoped 



 

 

 

 

Samo 15 minuta glasnog čitanja 
dnevno pomaže djetetovu 

cjelokupnom razvoju. 

 

 
 



 

 


