
Knjige u gostima
PROJEKT POTICANJA ČITANJA ZA 

UČENIKETREĆIH RAZREDA

OSNOVNE ŠKOLE MITNICA, 

VUKOVAR



CILJEVI PROJEKTA

• poticanje čitanja učenika i cijelih obitelji;

• prihvaćanje knjiga kao kvalitetnog sadržaja za provođenje slobodnoga 

vremena;

• razvijanje i usavršavanje tehnike čitanja.



4 KNJIGE = 4 NAMJENE

U goste su vam došle 4 knjige, a svaka je imala drugu namjenu!

Prva knjiga,zbirka kratkih priča -

imala je namjenu potaknuti 

književno-umjetnički doživljaj 

knjiga i književnosti.Dakle, čitamo 

jer su knjige zanimljive, opuštaju 

nas, uživamo u pričama i 

porukama koje prenose. U nekim 

pričama prepoznajemo i situacije 

iz vlastitog života.

Druga je knjiga zbirka kratkih igrokaza. 

Imala je namjenu potaknuti obitelji na 

igru uz knjigu. Glumimo,uživljavamo se 

u uloge, mijenjamo glasove, čitanju 

dodajemo pokrete.

Treća je knjiga popularno 

znanstvena. Njezina 

je namjena potaknuti učenike 

i cijele obitelji na istraživanje i 

pronalaženje zanimljivih 

činjenica u knjizi. Ovakvu 

knjigu čitamo kako bismo 

nešto novo saznali i naučili.

Četvrta je knjiga namijenjena kreativnim aktivnostima.Dakle,knjige 

ne služe samo čitanju, nego postaju izvor ideja za samostalni 

kreativni rad i razvijanje motoričkih vještina.



Analiza ankete za roditelje

1. pitanje – Moje dijete čita:

- čak 22 roditelja odabralo je odgovor – dobro, 20 

roditelja odabralo je odgovor – s razumijevanjem, a 

16 je bodova dobio odgovor - voli čitati.

Po jedan glas su dobili odgovori - loše i – puno 

griješi, a nitko se nije odlučio za odgovor – ne 

razumije pročitano. Četiri učenika ne vole čitati.

Ovakvi rezultati roditeljske procjene su 

ohrabrujući. Važno je da u 3. razredu svi učenici 

razumiju pročitano! Dobro čitanje s 

razumijevanjem je preduvijet za učenje, a 

učenici koji već sada vole čitati lakše će 

pristupati budućim školskim obvezama. Učenike 

koji ne vole čitati potrebno je zainteresirati 

bogato ilustriranim knjigama različitih namjena. 

To je zadaća i roditelja i škole.

2. pitanje – Projekt "Knjige u gostima" je:

- odgovori nepotreban, naporan, nerazumljiv i 

beskoristan – nisu dobili ni jedan glas. Najviše 

se roditelja, čak 26, odlučilo za odgovor –

zanimljiv, - 24 roditelja ovaj projekt smatra 

dobrom prilikom za druženje s djetetom, a 22 

roditelja projekt smatra korisnim.

Vrlo je pohvalno što su roditelji prepoznali 

vrijednosti ovoga projekta. Time je on ispunio 

svoju svrhu. No, bilo bi jako korisno, da roditelji 

na primjeru ovoga projekta nastave obiteljske 

aktivnosti kojima će djelovati na vještinu čitanja 

svoga djeteta, jer je ta vještina temelj budućega 

kvalitetnoga učenja.



3. pitanje – Kojom biste ocjenom ocijenili 

projekt, svoje i učenikovo sudjelovanje u njemu:

- čak 24 roditelja projekt je ocijenilo odličnom 

ocjenom, jedan je roditelj projekt ocijenio 

ocjenom 3. Isti broj roditelja (njih 15) svoj je 

rad ocijenilo ocjenama 4 i 5, a sudjelovanje 

djeteta 25 roditelja ocijenilo je ocjenom 5.

Roditelji su bili vrlo samokritični, pa je najniža 

prosječna ocjena upravo ocjena njihova sudjelovanja. 

Ovdje uvažavamo druge obveze, poslove, ostalu 

djecu u obitelji koja traže pozornost. Ipak, čitanje 

nikako ne bi trebalo zanemariti i prepustiti slučaju, 

jer djeca uče iz primjera roditelja.

4. pitanje – Koliko ste vremena tijekom projekta 

čitali? Većina je roditelja odgovorila da su čitali 

između 1 i 2 sata, samo 2 roditelja su zaokružila 

odgovor manje od 30 minuta, a 5 ih je odgovorilo da 

su čitali više od 2 sata.

Ovakvim odgovorima možemo biti zadovoljni 

jer su knjige bile u gostima 5 dana u svakoj 

obitelji. Ako se čitalo svaki dan 15 minuta, to je 

ukupno 75 minuta. Velika bi dobrobit za svako 

dijete bilo kada bi se i dalje čitalo svaki dan bar 

15 minuta.

5. pitanje – Rado bismo sudjelovali u sljedećim sličnim 

projektima poticanja čitanja! Samo je jedan roditelj 

zaokružio odgovor NE. Ostalih 31 roditelj odabrali su 

odgovor DA!

Ovaj je odgovor posebno važan svakome tko 

organizira projekt. Svaki bi roditelj, obitelj, 

mogla i sama smisliti sličnu aktivnost tijekom 

koje bi se družili i ujedno pomogli djetetu 

popraviti vještinu čitanja i zavoljeti čitanje.



IZLOŽBA UČENIČKIH RADOVA

U nastavku pogledajte fotografije učeničkih radova

koji su nastali potaknuti četvrtom knjigom koja je bila u gostima svakoj obitelji!

Izložba je postavljena u predvorju škole, 

ali ju, zbog epidemioloških razloga, možete pogledati jedino ovako virtualno!
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KAKO SVAKI RODITELJ MOŽE POTICATI ČITANJE I 
UČENJE SVOGA DJETETA?

• Neka vas dijete vidi s knjigom u 

rukama! Budite primjer djetetu!
• Pohvalno govorite o čitanju i knjigama! 

Ako se sjećate neke knjige iz djetinjstva, 

podijelite to sjećanje sa svojim djetetom!

• Neka vrijeme uz knjige bude vaša i djetetova

nagrada nakon napornog dana, nešto uz što se 

opuštate i dobro osjećate.



• Knjige koje imate u kući, držite

uredno! Time šaljete poruku da su

vrijedne i važne.

• Darujte knjige! Zašto ne biste svome

djetetu za Božić, Uskrs ili rođendan

darovali knjigu?

• Knjiga će biti lijep i vrijedan dar koji 

vaše dijete može darovati

prijatelju/prijateljici za rođendan!

• Po uzoru na naš projekt, dogovorite sa svojim

djetetom kada ćete se i kako družiti s knjigama.



Ne zaboravite!!!

Dijete koje čita, postat će

odrasla osoba koja razmišlja!

Projekt osmislila i provela

Darija Benaković, stručna suradnica knjižničarka


