
Čitanje naglas je poseban dar koji možete poklo-
niti svojem djetetu. Toplo krilo i čitanje stvorit
će ugodu i nezaboravne trenutke za dijete i vas.
Svjetska istraživanja pokazuju da se djeca kojoj
se od najranije dobi čita i priča brže razvijaju, da
pokazuju veće zanimanje za okolinu, da brže
uče, da bolje komuniciraju s drugima te da raz-
vijaju predčitalačke vještine, što sve izravno 
utječe na njihov budući školski i poslovni 
uspjeh. Hrvatska istraživanja pokazuju da se 
djeci u obiteljima nedovoljno čita te da roditelji 
čitanje nisu prepoznali kao jedan od čimbenika 
koji pozitivno utječe na pravilan razvoj djeteta 
kao osobe i kao budućeg ljubitelja knjiga. Stoga kao osobe i kao budućeg ljubitelja knjiga. Stoga 
je potrebno u obiteljima razvijati svijest o 
važnosti čitanja od najranije dobi. 

Kampanja "Čitaj mi!" naglašavat će da s 
čitanjem naglas valja započeti od rođenja
djeteta kako bi to postalo ugodnim dijelom sva-
kodnevnog druženja roditelja i djece.

ČITAJ MI, MOJIM TE !

Nekoliko savjeta kako čitati:

• Osigurajte udobno i mirno mjesto za čitanje, 
mjesto na kojem će se vaše dijete osjećati sigurno 
i udobno jer u takvoj atmosferi čitanje postaje 
nešto čega će se dijete rado sjećati i čemu će se 
rado vraćati
• Držite knjigu ispred djeteta kako bi dijete moglo• Držite knjigu ispred djeteta kako bi dijete moglo
vidjeti tekst i slike. Uključite dijete u čitanje tako da
razgovarate o slikama, postavljate pitanje, ko-
mentirate…
• Počnite s kraćim pričama. Kako se bude 
povećavala djetetova pažnja čitajte sve duže i duže 
priče.
• Koristite različite glasove i zvukove, dramatizira-
jte, pokušajte dočarati atmosferu iz priče jer tako
razvijate djetetovu auditivnu percepciju, a čitanje
djetetu postaje zanimljivije
• Pokazujte rukom riječi koje čitate jer dijete tako
usvaja vezu između pisanog i govornog jezika
• Ako dijete želi nekoliko puta čitati istu priču to
mu i omogućite. Ponavljanjem iste priče djeca raz-
vijaju pamćenje.
• Nakon što ste zajedno s vašim djetetom pročitali
priču probajte je prepričati po sjećanju. Pitajte 
dijete što se dogodilo u priči, koji su glavni likovi i 
sl.

U Hrvatskoj je pokrenuta nacionalna kampanja 
"Čitaj mi!", posvećena poticanju čitanja naglas djeci 
od rođenja. 
Kampanju "Čitaj mi!" pokreću:
Komisija za knjižnične usluge za djecu i mladež
Hrvatskoga knjižničarskog društva, 
Hrvatsko pediatrijsko društvo, 
Hrvatsko čitateljsko društvo, Hrvatsko čitateljsko društvo, 
Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti i 
UNICEF Hrvatska, pod pokroviteljstvom Ministarstva
socijalne politike i mladih. 
UU Europskoj godini čitanja naglas, hrvatski pedijatri, 
knjižničari i drugi stručnjaci, u suradnji s medijima i 
nakladnicima, zajedničkim snagama pokreću prvu 
nacionalnu kampanju za poticanje čitanja u obitelji, 
u želji da se kod roditelja, ali i cjelokupnog društva, 
razvije svijest o njegovoj važnosti.

KutinskaKutinska knjižnica priključila se kampanji ČITAJ MI 
prije nekoliko godina. Sjećate se pričaonica, sakupl-
janja slikovnica, lutkarskih predstava…
Program BEBE U KUTINSKOJ KNJIŽNICI
je novo obogaćivanje usluga za Vas!


