
Dlaczego trzeba czytać dzieciom? 

 

Czytanie książek  dzieciom, ma same zalety i wspólna lektura wpływa na 

rozwój i psychikę dziecka. Świat, w którym żyjemy jest coraz bardziej 

skomplikowany, lawinowo narasta ilość informacji, następuje coraz szybszy 

przyrost wiedzy, i często w dzisiejszych czasach zapomina się o czytaniu 

dzieciom. 

Potrzebę czytania w dziecku musimy wzbudzić sami w trakcie procesu 

wychowawczego. Dlatego to od nas nauczycieli i rodziców zależy, czy 

potrafimy mimo atrakcyjności powszechnie dostępnej telewizji rozbudzić 

zainteresowanie książką  i przygotować je do tego, by kontakt z literaturą stał się 

niezbędny. Musimy być świadomi, że dziecko ery elektronicznej w coraz 

większym stopniu żyje i rozwija się pod wpływem wielu bodźców z otaczającej 

je rzeczywistości, w tym głównie mas-mediów. Nie można w tym wszystkim 

zapomnieć o książce. Kontakt z nią daje bowiem możliwość obcowania ze 

światem wartości, jakie niesie literatura. Czytanie książek pozwala na znaczenie 

bardziej swobodną grę wyobraźni niż kontakt z telewizją czy komputerem. 

Może pozytywnie wpływać na rozwój uczuć, lepsze zrozumienie innych ludzi,  

a zarazem tworzenie obrazu samego siebie. Postacie ulubionych bohaterów 

mogą dostarczać pozytywnych wzorów zachowań. Dzieci zdobywają z książek 

wiedzę o przedmiotach, ludziach, zwierzętach, roślinach, poznają pojęcia 

abstrakcyjne jak: miłość, przyjaźń czy współczucie. Czytanie stwarza więc 

korzystne warunki do rozwoju myślenia. Dziecko nabywa umiejętności 

porównywania, wnioskowania, uogólniania, posługiwania się pojęciami 

określonymi słowami .              

 

Głośne czytanie spełnia ponadto ważną rolę w kształtowaniu mowy dziecka. Nie 

tylko wzbogaca słownik, lecz uczy prawidłowego formułowania myśli, budowy 

zdań, kształcone są podstawowe funkcje słuchowe, jest bardzo ważne dla 

rozwoju uczuciowego. Dobór literatury zależy od wieku: trzylatki chętniej 

oglądają obrazki, o których się opowiada, wzbogacając ich treść na miarę 

własnej fantazji. Czterolatki potrafią już słuchać czytania, lecz dobrze jest gdy 

mają oparcie w ilustracji. Pięcio- i sześciolatki mogą słuchać dość długich 

opowiadań w takim stopniu interesujących aby utrzymały ich uwagę. Można 



dłuższe opowiadanie dzielić na odcinki czytane w kolejnych dniach. 

Podkreślamy bardzo istotną wartość głośnego czytanie. Głośne czytanie jest 

bardzo łatwe i należy ten rytuał utrzymywać nawet wówczas, gdy dziecko samo 

już dobrze czyta. Dzieci, które już w wieku przedszkolnym zostaną w sposób 

ciekawy wprowadzone w świat książek odpowiadających dziecięcym 

zainteresowaniom i potrzebom, będą ich szukały później same, wbrew 

twierdzeniom, że zanika kultura czytelnicza na rzecz obrazu. Nie pozbawiajmy 

dziecka korzyści jakie niesie głośne czytanie. Wspólne czytanie w rodzinie 

pozwoli im pokonać problemy dorastania, wzmocni więzi uczuciowe z 

rodzicami. Należy pamiętać, że książki są pokarmem nie tylko dla intelektu, ale 

i dla psychiki. 

Chcemy zachęcić Państwa do czytania książek swoim dzieciom, pokazać zalety 

wspólnej lektury i wpływu książki na rozwój i psychikę dziecka. Zachęcamy 

również do realizacji programu „Cała Polska czyta dzieciom” i zapraszamy 

wszystkich rodziców  do wspólnego czytania w naszym przedszkolu. 

 

 

 

 


