
 

Čítanie je základom nielen pre akademikov, ale je potrebné pre 

takmer všetko ostatné v našej spoločnosti. Od čítania zmlúv a 

dokumentov, ich porozumenia, cez daňové formuláre až po lekárske 

doklady...jednoducho schopnosť úspešne fungovať v našej 

spoločnosti do značnej miery závisí od schopnosti čítať.  

DETI SO SLABÝMI 

ČITATEĽSKÝMI  
SCHOPNOSŤAMI KNIŽNICE PRE NÁS ZNAMENAJÚ ČAROVNÉ MIESTA. MIESTA KDE TRÁVIME 

ČAS S DEŤMI, SPOLOČNE ZDIEĽAME RADOSŤ Z KNÍH, ČÍTANIA A 
PRIATEĽSTVA SO PSÍKOM 

AK DIEŤA NEMÁ ADEKVÁTNE ČITATEĽSKÉ  
ZRUČNOSTI A POKRAČUJE VO VZDELÁVACOM 

SYSTÉME BEZ RIEŠENIA PROBLÉMU, NENAPREDUJE 
NA ÚROVNI SVOJICH SCHOPNOSTÍ.  

REALIZUJEME 
ČÍTACIE PROGRAMY PRE DETI 

DETIČKY ZO  
ZŠ SKÁROŠ 

ČÍTAJ MI  V KNIŽNICI 

deti s autizmom, ADHD, 
problémami so správaním, 
strachom zo zlyhania alebo 
nízkym sebavedomím,…aj 
týmto deťom poskytujeme 
programy čítania. 
Spolupracujeme s odborníkmi 
podľa individuálnych potrieb, 
v školách, priestoroch 
knižnice, v "herničke" 
občianskeho združenia, a v 
priestoroch partnerských 
organizácií. 
 
 

 

PROGRAMY 
PODPORY ČÍTANIA 

 

 

 

Bola to zmysluplná, napĺňujúca práca, veľa milých 
detí a veľa krásnych kníh.  
Čítali sme a rozprávali sa, boli ticho a boli sme 
ohromení, a boli sme veľmi vďační za strávený čas 
zo všetkými tými milými ľuďmi.  
 

Program stavia 
na priateľstve so 
zvieratami a 
vedie deti k 
tomu, aby 
milovali knihy a 
čítali a 
spoznávali 
knižnice. 

 
 

 

 

Keď pes počúva…menia sa 
pocity, strach aj obavy 
nahrádza dychtivosť dieťaťa 
a samotné učenie sa stáva 
zážitkom.  
Dieťa sprevádza pes, 
skúsený odborník a 
knihovníčky, a všetci 
spoločne vedú program tak, 
že tlak z výkonu, ktorý môže 
dieťa pri čítaní pociťovať 
slabne, tým ako dieťa 
dostáva podporu od 
zvieraťa, ktoré pokojne leží 
a dohliada na jeho čítanie.  
Zviera neopravuje, nesmeje 
sa, umožňuje dieťaťu 
postupovať vlastným 
tempom a dieťa tak pri ňom 
získava prax v čítaní 

 

potrebnú na vybudovanie slovnej zásoby, zlepšuje sa 
porozumenie obsahu čítaného textu, plynulosť a 
sebavedomie  
 

 

 

Do pobočky knižníc mesta Košice – NEZÁBUDKY sme privádzali 
psíka Aja na pomoc deťom pri zlepšovaní ich čitateľských a 
komunikačných schopností a aby milovali knihy a čítali.  
Projekt realizovala Knižnica pre mládež s finančnou podporou 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. 
 


