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Сажетак: Након прочитане сликовнице, ученици кроз радионицу, стварањем 

на папиру, израђују креативне и маштовите радове. Кроз практични рад развија 

се љубав према читању и унапређује моторика деце раног узраста. 

Кључне речи: стварање, сликовница, развијање љубави према читању, 

практични рад са децом 

 

,,Читање је најважнији део развоја личности, младе особе у друштву. „Свет 

књиге је најлепши свет који је човек створио. Све остало је пролазно. 

Споменици се руше,народи нестају, цивилизације се развијају, изумру и после 

периода потпуне таме, све се изнова гради. У свету књига се налазе редови који 

су свему овоме сведочили, преживели, нетакнути и свежи као онога дана када 

су написани и даље дотичу срца људи, приповедајући о људима којих одавно 

нема.“ Кларенс Шепард Деј (Цитат: објава Наташе Китаноске на Фејсбук групи 

Школски библиотекари Србије). 

 Пинокио, дечак од дрвета кога је створио столар Ђепето, пример је омиљеног 

лутка ког деца воле и након читања радо стварају од папира. Од бајке до лутка 

спремног за позоришну представу, Пинокио је вечити дечак, главни лик бајке 

који, великог носа, округлих браон очију, дрвеног трупа и на канапу, као дечја 

креација, заигра на позоришној дечијој сцени. Живи кроз време, додирујући 

поново људска срца својим постојањем. Карло Колоди , писац бајке, оставља 

снажну поруку шта је најважније у животу. Од детета до дечака, Пинокио 

пролази кроз разне невоље, тата Ђепето истесао га је од дрвета и жели да он 

буде добар син, али дугачак је пут до финог и васпитаног детета. 
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Ученици у току рада цртају, боје делове Пинокиа, састављају цртеже и повезују 

их канапом. Приказују Пинокијеве покрете и пут од куће до школе. На том путу 

Пинокио купује карте за луткарско позориште од продатог буквара, сви 

несташлуци и играрије детета су оличени у јунаку Пиноку. Све делове Пинокија 

деца састављају у целовиту слику. Као прави лутак, Пинокио на крају 

радионице заигра представу идући од руке до руке детета. Прави несташко ког 

тата Ђепето стрпљиво чека код куће... 

 

Јута Бауер једна је од најпознатијих немачких ауторки илустрација за 

сликовнице и дечије књиге. Позната је по једноставности свог стила који 

преноси сјајан осећај кроз суптилне боје и линије. По угледу на Јуту Бауер, нама 

је послужила „Шарена ролна“ као узор за стварање. Ствараоци су била деца која 

након читања сликовнице, заједно са васпитачима и библиотекаром, разговарају 

и интерактивно примењују технике цртања на задату тему. Вредност књиге се 

истиче стваралаштвом, оловком, бојицама, темперама и сл. Делови приче се 

слажу у целовиту слику, шарену ролну, којом се унапређују способности и 

потенцијали детета. 

Ученици, подељени у групе, сликају главне делове приче, уз поуку да је књига 

велика вредност које их учи да разликују добро од зла, Боје, друже се, 

размењују искуства и разговарају о бајци која је тема стварања. Директорка је 

ученике наградила, а ролна је украс у нашој библиотеци, као пример и поука 

другој деци да трудом и креативним стваралаштвом могу да истакну свој дар. 

 

У сарадњи, пријатељству и дружењу, преносећи поуке о значењу књиге, читања 

и стварања, „Шарена ролна“ је знак уметничког и креативног труда, живи 

изложена у школској библиотеци. Помогли су нам писци, књига, машта, а на 

путу од сликовнице до шарене слике нашли су се васпитачи Марина Ташић, 

Сандра Станковић, директорка Весна Јоцић и библиотекар Тања Марсенић –

Врбица. 

 

Књига није само читање, већ духовна мисија која се може применити практично 

и за креативно стварање. Свака књига је уметност, живот. Свачији живот је 

роман за себе. ,,Aкo желите да ваша деца буду паметна, читајте им бајке. Ако 

желите да буду још паметнија, читајте им још бајки''. (Алберт Анштајн). 


