
„Książki naszych marzeń” 

W ramach rządowego programu  

w grudniu 2015 r. zakupiono do szkolnej 

biblioteki 117 tytułów (150 książek)  

za kwotę 2755,08 zł. 

Jednym z wymogów programu jest 

uwzględnienie tematyki wpływu czytania  

na rozwój dzieci podczas spotkania  

z rodzicami.  



Wpływ czytania 

na rozwój dzieci 

 

 



 

List Ireny Koźmińskiej, Prezes 

Fundacji „ABCXXI – Cała Polska  

czyta dzieciom” do rodziców 



 Drodzy Rodzice ! 

 Każdy z nas pragnie dla swego dziecka 
dobrego dzieciństwa i szczęśliwej 
przyszłości.  

 Ale czy wiemy, jak to osiągnąć ?  

 Jak sprawić, by dziecko wyrosło  

 na człowieka zdrowego emocjonalnie, 
samodzielnego i mądrego, otwartego  

 na ludzi, dobrze radzącego sobie  

 we współczesnym świecie, umiejącego 
wykorzystywać swoje predyspozycje  

 i uzdolnienia ?  

 Wiele zależy od nas, rodziców. 



 Dzieciom przede wszystkim potrzebna 

jest nasza ciepła, cierpliwa obecność  

 i przewodnictwo – rozmowy, 

współczucie i wsparcie, kształtowanie 

dobrych nawyków, ostrzeżenia, 

ćwiczenia w mówieniu i myśleniu,  

 a także nasz własny przykład.  

 To daje im wiarę w swoje siły, a także 

poczucie oparcia w rodzinie. 



 Rodzice, którym zależy na dobrym 

wychowaniu dziecka wiedzą,  

 że nie da się tego zrobić, nie poświęcając 

mu osobiście czasu, nie tłumacząc,  

 nie czytając.  

 Dziecko bowiem uczy się życia, obserwując 

swych najbliższych w milionach 

codziennych sytuacji i wspólnych zajęć.  

 To ich styl życia, ich język i ich wartości 

przejmuje. 



 Wychowanie nie może polegać jedynie 

na reagowaniu na dziecięce błędy  

 i karach za złe zachowanie.  

 Przecież dziecko samo z siebie zwykle 

nie wie – bo i skąd miałoby wiedzieć ?– 

co jest dobre, a co jest złe, dopóki mu 

tego spokojnie i wielokrotnie nie 

wytłumaczymy. 



 Dlatego starajmy się spędzać  

 z dzieckiem jak najwięcej czasu.  

 Im więcej go dla dziecka 

wygospodarujemy, tym lepiej.  

 Będzie mu łatwiej odnaleźć się i mądrze 

poruszać we współczesnym świecie 

pełnym hałaśliwych atrakcji, fałszywych 

wartości i prawdziwych zagrożeń.  

  



 Dzieciństwo nie polega  

 na kolekcjonowaniu gadżetów,  

 lecz dobrych chwil z rodziną, 

dobrych wzorców i wartości,  

 takich jak miłość, szacunek, 

poczucie bezpieczeństwa, radość. 



 Można wiele zrobić codziennie 

czytając dziecku.  

 Od urodzenia, gdyż zanim zacznie 

ono mówić i czytać, powinno się 

dobrze osłuchać z językiem  

 i zbudować jak największy zasób 

słów, które rozumie.  



 Ważne jest czytanie chłopcom,  

 gdyż ich umiejętności językowe 

rozwijają się wolniej.  

 Czytanie dziecku rozbudza jego 

wyobraźnię, dostarcza mu emocji  

 i radości, poszerza wiedzę o świecie, 

przynosi dobre wzorce zachowań. 

 



 Dzięki głośnemu czytaniu nauka w szkole 
będzie dla niego łatwiejsza i przyjemniejsza. 
Nie porzucajmy czytania, gdy dziecko 
potrafi już czytać samo.  

 Rytuał głośnego czytania może trwać nawet 
wtedy, gdy jest już ono w gimnazjum. 
Codzienne czytanie to wspólnie spędzony 
czas, stałe wzmacnianie więzi i wzajemnego 
zaufania, a także doskonalenie 
najważniejszej społecznej kompetencji – 
sprawnego posługiwania się językiem.  



 Język to klucz do dobrej komunikacji  

 z ludźmi i do samodzielnego zdobywania 
wiedzy.  

 Czytanie jest jak witamina i szczepionka. 
Dzieci, którym czytamy są mądrzejsze, 
znacznie bardziej odporne na toksyny 
współczesnej kultury  i znacznie lepiej 
poradzą sobie w życiu. 

 Dlatego czytajmy dzieciom 20 minut 
dziennie. Codziennie ! 

Irena Koźmińska 



 

       Korzyści z czytania dzieciom 

    
 zaspokaja potrzeby emocjonalne dziecka 

 buduje mocną więź pomiędzy rodzicem i dzieckiem  

 wzmacnia poczucie własnej wartości  

 uczy poprawnego języka, wzbogaca zasób słów,  

daje swobodę w mówieniu 

 uczy myślenia – logicznego, przyczynowo - 

skutkowego,  

krytycznego  

 ćwiczy pamięć  

 poprawia koncentrację  

 

 



 rozwija wyobraźnię  

 

 

 

 przygotowuje do sprawnego samodzielnego czytania  

i pisania  

 ułatwia naukę i pomaga odnieść sukces w szkole  

 zapobiega uzależnieniu od telewizji, komputera  

 i gadżetów elektronicznych 

 

 

 

 

 



 uczy dziecko odróżniania dobra od zła, rozwija 

wrażliwość moralną, pomaga w wychowaniu  

 chroni dziecko przed zagrożeniami ze strony kultury 

masowej 

 przeciwdziała demoralizacji i przemocy  

 jest znakomitą rozrywką, rozwija poczucie humoru  

 



Dlaczego trzeba czytać dzieciom ? 

  Nikt nie rodzi się czytelnikiem.  

  Czytelnika trzeba wychować,  

  codziennie czytając dziecku  

             dla przyjemności !!! 

  Codzienne czytanie dziecku od urodzenia  

  to najskuteczniejszy i najtańszy sposób  

  na budowanie  motywacji  i umiejętności  

  czytelniczych. 

 



Zasady codziennego czytania dzieciom 

Czytamy zawsze w atmosferze 
entuzjazmu i zachwytu dzieckiem  

 i książką. 

Codziennie, regularnie, dobrze jest 
wybrać stałą porę i stworzyć rytuał 
czytania. 

Zawsze z myślą o sprawieniu dziecku 
przyjemności, nie za karę,  

 czy z obowiązku – celem jest wyrobienie  

 u dziecka trwałego skojarzenia czytania  

 z przyjemnością. 



Wybieramy książki interesujące  

 i odpowiednie dla wieku i poziomu rozwoju 
dziecka – uwzględniamy jego reakcje. 

Chronimy wrażliwość dziecka –  

 nie wzbudzamy lęków i napięć. 

Dopasowujemy czas czytania  

 do umiejętności skupienia się dziecka – 
zaczynamy od kilku minut. 

Nie zmuszamy dziecka, by siedziało 
spokojnie i bez ruchu – może się bawić, 
słuchając. 
 



Nie pozostawiamy dziecka z książką 
samotnie, gdy już zna litery,  

 gdyż zniechęci się do czytania.  

Czytanie jest wtedy zbyt trudne,  

 a dziecko traci główną atrakcję czytania: 
bliskość ważnej osoby. 

Kontynuujmy czytanie, nawet gdy 
dziecko samo umie czytać. 

Czytamy codziennie o stałej porze. 

Zabieramy książki na wyjazdy/ 
wycieczki i tam, gdzie trzeba dłużej 
czekać (np. u lekarza). 

 



Oswajamy z książką jako zabawką  

 (z wykorzystaniem książek wytrzymałych 
na eksperymenty małych dzieci). 

 Jak najwięcej zabaw z książką – rozmowy  

 o obrazkach, wynajdowanie literek i krótkich 
wyrazów, wymyślanie innych zakończeń, itp. 

Uczymy poszanowania książek papierowych: 
nie zaginamy rogów, nie kładziemy na blacie 
w kuchni. 

 Czytamy także nastolatkom (chodzi o więź  

 i rozmowę, do której książka jest często tylko 
pretekstem). 

 



Czytajmy dzieciom, czytajmy  

z dziećmi, czytajmy przy dzieciach. 

Dzieci dokonują cudów, jeśli czytają. 

Będziemy więc czytać, czytać, czytać … 



Wykorzystano materiały udostępnione 

przez Fundację „ABCXXI –  

Cała Polska  czyta dzieciom”  

www.calapolskaczytadzieciom.pl  

 

oprac. Monika Szopa 

http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/

