
„Dlaczego warto dzieciom czytać książki”

Współczesne przedszkola  i nauczyciele w nich pracujący wprowadzają 
dziecko w świat literatury dziecięcej poszukując coraz to nowych sposobów 
zainteresowania książką. Współczesna cywilizacja to ekspansja telewizji i 
innych multimediów, które co wykazały już niejednokrotnie badania mają 
szkodliwy wpływ na nasze dzieci.. Telewizja nie rozwija u dzieci myślenia, 
wiele programów wywołuje u dzieci lęk, niepokój oraz znieczula na przemoc. 
Aby dziecko potrafiło w mądry sposób korzystać z telewizji, powinno od 
najmłodszych lat obcować z literaturą dziecięcą, gdzie wyraźnie widzimy 
różnicę między dobrem a złem. Dlatego ważne jest przygotowanie dzieci do 
samodzielnego czytania i korzystania z literatury jako źródła wiedzy, przeżyć i 
emocji rozpocząć się jak najwcześniej. Ogromną rolę odgrywają w tym 
procesie rodzice, jako osoby wspomagające wszechstronny rozwój dziecka. To 
czytanie właśnie staje się jednym ze sposobów na umiejętne wspomaganie tego 
rozwoju. 

Nie sposób przytoczyć tutaj wszystkich zalet jakie płyną z pięknej 
tradycji czytania dziecku bajek na dobranoc. Zaleta pierwsza - wzór pięknej 
mowy - niejednokrotnie przecież na co dzień posługujemy się gwarą. Czytając 
teksty dostosowane do wieku i potrzeb dziecko wzbogaca swój słownik, ale 
także  dajemy mu przykład prawidłowego budowania zdań i wypowiedzi. 

Zaleta druga - koncentracja. Dziecko któremu czytano w dzieciństwie 
bajki potrafi lepiej skupić się w czasie zajęć, łatwiej się wypowiada , jego 
mowa jest płynna, buduje poprawniejsze składniowo zdania . Dzięki 
różnorodności tekstów mały "słuchacz"  ma  lepiej wykształconą pamięć 
słuchową i wzrokową ( o ile czytane teksty były bogato ilustrowane ). Wielu 
psychologów wskazuje również na rozwój dziecięcej wyobraźni dzięki 
słuchanym bajkom.

Poza wymienionymi zaletami wypływającymi z czytania dzieciom 
książek należy zwrócić uwagę na jego rolę w kształceniu emocjonalnym. 
Czytając teksty nasycamy je emocjonalnie pomagając im poprzez naszą 
interpretację odczytywać i wyrażać emocje zawarte w tekście. Im młodsze 
dziecko tym łatwiej utożsamia się z bohaterami bajek wchodząc często w ich 
rolę . Uwidacznia się to w bezpośrednich reakcjach dziecka i w późniejszych 
zabawach oraz rysunkach. Czytając dobrze dobrane bajki stwarzamy sytuację w
której kształtuje się wyobraźnia dziecka uwarunkowana emocjami 
pojawiającymi się podczas słuchania. Czytając bajki mamy nieograniczony 
wpływ na dobór tekstów, które pomogą dziecku w interpretowaniu różnych 
sytuacji życiowych.

Przeznaczone dla dzieci pozycje książkowe przedstawiają ten sam rodzaj 
emocji jakie towarzyszą im w codziennym życiu. Dzieci słuchając czytanych 
przez rodziców tekstów rozpoznają siebie w sytuacjach tam opisanych. 



Zaleta trzecia - czytanie książek wzmacnia relację rodzica z dzieckiem. 
Rodzicom często pomaga zrozumieć psychologiczny i emocjonalny rozwój ich 
dzieci nadać mu właściwy kierunek. Widzimy często jak dziecko rośnie nabiera
wagi - a czy zauważamy, że równocześnie z tym procesem kształtuje się jego 
osobowość ? Zaleta czwarta - w życiu dziecka tworzy się obraz rodzica 
przewodnika i opiekuna - który prowadzi go przez zakamarki życia - 
bezpiecznie i spokojnie. Jeżeli czytamy dziecku różne pozycje ( bajki, wiersze, 
opowiadania ) z łatwością odnajdujemy postacie które pomogą w przeżywaniu i
przezwyciężaniu trudności, interpretacji trudnych, życiowych sytuacji, 
rozwiązywanie ich.

Codzienne czytanie dziecku dla przyjemności jest najskuteczniejszą 
metodą wychowania. Dziecko będzie potrafiło samodzielnie myśleć, posiądzie 
wiedzę i umiejętność jej poszerzania, będzie kulturalne, etyczne, z wyobraźnią, 
które umie sobie radzić w życiu przy pomocy rozumu a nie pięści.

Współczesne dzieci dorastają w ubogim językowo środowisku. Rodzice 
coraz mniej z nimi rozmawiają i mało im czytają. Kontakt z żywym słowem 
wyparła telewizja, której narzędziem nie jest język lecz obraz. W efekcie dzieci 
coraz gorzej mówią i znają język, tymczasem język jest narzędziem myślenia.

Dzieci słabo wyćwiczone w używaniu języka i w myśleniu, pozbawione 
wyobraźni, którą wypiera telewizja, będą miały trudności od pierwszych dni w 
szkole i w późniejszym życiu.

Dlatego rodzicu, NIE ZMARNUJ SZANSY SWOJEGO DZIECKA, 
bowiem kluczem do sukcesu jest wiedza, a kluczem do wiedzy i sprawności 
umysłu jest czytanie. Nawyk czytania i zapał do książek trzeba kształtować w 
dzieciństwie, czytając dziecku na głos.

Nikt nie rodzi się czytelnikiem. Czytelnika trzeba wychować, codziennie 
czytając dziecku dla przyjemności.

 
Dlatego właśnie nasze przedszkole w tym roku pragnie szczególnie się skupić 
na „Rozbudzaniu u dzieci zainteresowania książką jako źródłem wiedzy, 
wartości i przyjemności. Rozwijać aktywność językowa dziecka w stałym 
kontakcie z literaturą dziecięcą” obierając sobie takie zadanie do rocznego 
planu pracy. Ogromną role w pomyślnej realizacji tego tematu odgrywacie Wy 
rodzicie, do których zwracamy się z prośbą w imieniu Waszych dzieci, 
„Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato”


