
ROLA CZYTANIA W ŻYCIU DZIECKA 
 

W świecie komputerów XXI wieku dzieci i młodzież coraz rzadziej sięgają po książkę.             

Odchodzimy od czytania czegoś „staromodnego”, zapominając o niezapomnianych przeżyciach,         

jakie dostarcza lektura.  

Wspólne czytanie książek z dziećmi, opowiadanie dziecku rysunków w książce, W niezwykły            

sposób wzbogaca rozwój emocjonalny dziecka, a także wzmacnia więzi rodzinne, poczucie           

bezpieczeństwa, miłości. Chwile spędzone wspólnie z dzieckiem na głośnym czytaniu pozostawiają           

trwały i niezapomniany ślad w świadomości dziecka.  

Głośne czytanie wprowadza dziecko w świat określonych tekstów literackich tzw. kanonu           

literatury polskiej i obcej. Rozbudza i pielęgnuje pojawiającą się chęć czytania, która być może  

z czasem przekształci się w potrzebę czytania, potrzebę codziennego kontaktu z kulturą literacką.             

Jeśli nie damy naszym dzieciom szansy na zetknięcie się z książką od wczesnego dzieciństwa,  

to w późniejszym okresie ono wcale nie musi odczuwać jej braku.  

Nie dziwmy się zatem, że dzieci i młodzież współczesna nie chcą czytać. Nikt im nie               

pokazał, jak należy to robić. Sporadyczne czytanie dzieciom książek nie ma większego znaczenia  

i nie przekłada się w przyszłości na większą aktywność czytelniczą.  

Nikt od razu nie rodzi się czytelnikiem. Potrzeba na to wielu lat pracy i właściwego               

ukierunkowania zarówno w domu jak w szkole. Jeśli nie wykształcimy w dziecku odpowiednich             

nawyków kulturalnych, to w dorosłym życiu nie będzie wcale odczuwać ich braku.  

 

Należy uświadomić sobie jak ważne jest czytanie dzieciom książek. Jeśli to będzie            

zaniedbane, może to doprowadzić do nieodwracalnych zmian, a zaległości nie będzie można już             

nadrobić. Głośne czytanie dziecku pozytywnie wpływa na jego rozwój, na psychikę, wyobraźnię,            

pamięć, koncentrację. Wystarczy 20 minut, czytania dziennie, ale warto robić to systematycznie.  

I nawet, jeśli pociechy umieją już same czytać, nie należy zaprzestawać rodzinnego rytuału. Dzięki              

czytaniu nawiąże się z dzieckiem lepszy kontakt, będzie się je poznawać.  

 

Wspólne czytanie to budowanie więzi: dziecko-rodzic, dziecko-grupa społeczna,        

dziecko-nauczyciel. Należy dążyć do tego, by dziecko zdobywało wiedzę. Wiedza, ta będzie się             

rozszerzać wówczas, jeśli będzie ono czytało chętnie. 

 

 



Jakie korzyści niesie ze sobą codzienne czytanie najmłodszym? 

dziecko czuje się ważne i kochane 

buduje silną więź pomiędzy dzieckiem a rodzicami 

stymuluje rozwój intelektualny 

przyspiesza rozwój mowy 

rozwija umiejętności komunikacyjne 

rozbudowuje pamięć dziecka 

pobudza w dziecku kreatywność 

rozwija w dziecku wrażliwość 

ułatwia dostrzeganie, nazywanie oraz odczuwanie emocji 

wzmacnia poczucie własnej wartości 

wzbogaca słownictwo 

ułatwia publiczne wypowiedzi 

z książek dzieci poznają wiedzę o życiu 

książka dostarcza wiedzy o świecie 

tłumaczy rzeczywistość i pomaga znaleźć odpowiedzi na wiele pytań 

uczy dziecko miłości do książek – a sięganie po lekturę stanie się spontaniczne. 

 

Czytanie i rozbudzanie w dziecku pasji do książek jest najlepszą inwestycją w jego rozwój.              

Nic nas to nie kosztuje, a efekty wspólnego czytania są naprawdę cenne.  

Dlatego zachęcamy dzieci do sięgania po książki.  
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