
Rola czytania w rozwoju dziecka. 

 

Regularne czytanie dzieciom 20 minut dziennie,  jest najbardziej 

skutecznym sposobem wychowania ich na wykształconych, mądrych, dobrych 

i szczęśliwych dorosłych. 

 

Badania potwierdzają, że głośne czytanie dziecku: 

 

 zaspakaja potrzeby emocjonalne dziecka – miłości, uwagi, stymulacji, 

 buduje mocną więź pomiędzy rodzicem i dzieckiem, 

 wspiera rozwój psychiczny dziecka, 

 wzmacnia poczucie własnej wartości, 

 uczy języka, rozwija zasób słownictwa, daje swobodę w mówieniu, 

 uczy samodzielnego myślenia – logicznego, przyczynowo-skutkowego 

i krytycznego, 

 rozwija wyobraźnię, 

 poprawia koncentrację i ćwiczy pamięć,  

 przynosi ogromną wiedze ogólną, 

 przygotowuje do sprawnego, samodzielnego czytania i pisania, 

 uczy odróżniania dobra od zła, rozwija wrażliwość moralną, 

 rozwija poczucie humoru, 

 zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputera, 

 kształtują nawyki czytania i zdobywania wiedzy. 

 



 

Jak wprowadzić rytuał głośnego czytania dziecku? 

 
 zaczynamy od krótkich sesji z książką, 

 jeżeli dziecko o to prosi, to wielokrotnie czytamy mu tę samą książkę lub 

wiersz – poprzez powtórki najlepiej się uczy, 

 pozwalajmy na pytania, rozmowy, powrót do poprzedniej strony. Rozmowa 

jest co najmniej tak ważna, jak czytanie,  

 podczas głośnego czytania dziecko może się bawić, poruszać i tak słyszy 

oraz zapamiętuje, 

 jak najdłużej unikajmy podziału na książki dla chłopców i dla dziewcząt, 

 bądźmy przykładem. 

 

Kryteria wyboru książek do głośnego czytania dzieciom. 

 

 skierowane do dziecka, zrozumiale i ciekawe dla niego, 

 dostosowane do wieku i wrażliwości dziecka, 

 o czymś istotnym dla dziecka lub uczące czegoś ważnego, 

 niosące przesłanie szacunku wobec dziecka, ludzi, zwierząt, przyrody, 

uznanych norm społecznych, 

 niosące pozytywny przekaz moralny, promujące wzorce właściwych postaw 

i zachowań, 

 kształtujące postawę optymizmu i wiary w siebie oraz pozytywne 

nastawienie do świata, 

 unikające stereotypów.  
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