
ROLA KSIĄŻKI W ŻYCIU DZIECKA 

Jak zaciekawić dziecko książką? Często zastanawiamy się nad tym w jaki sposób 
zaciekawić dziecko książką w czasach, w których jest tak mocno rozpowszechniona 
telewizja, komputery. Współczesne dziecko rzadko może uciec od programów 
telewizyjnych, ponieważ telewizja jest dostępna w każdym domu i stała się częścią 
stylu życia. Pomimo dużego wyboru różnych programów dla dzieci w telewizji nie 
należy rezygnować z czytania książek, czasopism dziecięcych, oglądania ilustracji. 
Wszyscy chcemy aby nasze dzieci wyrosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi. 
Jest na to sposób – czytajmy dzieciom! W ostatnich czasach często słyszymy hasło: 
„Cała Polska czyta dzieciom” – czytaj dziecku 20 minut dziennie –codziennie. Nikt 
nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować, czytając dziecku dla 
przyjemności. Jednak ważną rzeczą jest to, aby czytanie kojarzyło się dziecku z 
radością, nigdy z przymusem, karą czy nudą. Zadaniem przedszkola jest rozbudzenie 
zaciekawienia, zainteresowania dzieci literaturą. Jednak we współczesnych czasach 
sukces wychowawczy przedszkola zależy w dużym stopniu od współpracy z rodzicami. 
Przedszkole może i powinno uzupełniać domowe czytanie, a tam gdzie go nie ma , dać 
szansę dziecku codziennego kontaktu ze słowem pisanym. Dlatego wspólnie z 
państwa udziałem pragniemy: wprowadzić dziecko w świat literatury, zwrócić uwagę, 
iż w otoczeniu człowieka jest zawsze miejsce dla książek. Są one ważne i dlatego 
trzeba odnosić się do nich z szacunkiem, ukazać naszym dzieciom właściwy kontakt z 
książką poprzez wzór dorosłych przygotować dzieci do późniejszego, samodzielnego 
wyboru książek rozbudzić zaciekawienie książką, a potem zainteresowania literackie 
nauczyć obcowania z literaturą w sposób samodzielny, refleksyjny, twórczy Dlatego 
tak wiele mówi się o głośnym czytaniu dzieciom. 

Głośne czytanie dziecku: 

• buduje mocną więź między dorosłym a dzieckiem 
• zapewnia emocjonalny rozwój dziecka 
• rozwija język, pamięć, wyobraźnię 
• uczy myślenia, poprawia koncentrację 
• poszerza wiedzę 
• ułatwia naukę 
• uczy wartości moralnych 
• zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputerów 
• kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życieGłośne czytanie 

jest bardzo ważne już w wieku niemowlęcym, gdyż stymuluje rozwój dziecka. U 
przedszkolaka rozbudza ciekawość świata i pomaga zrozumieć mu siebie i 
innych. Natomiast wspólne czytanie z nastolatkiem pomoże pokonać mu wiele 
problemów wieku dorastania. Nawyk czytania i zapał do książek trzeba 
kształtować w dzieciństwie, czytając dziecku na głos. Nigdy nie należy używać 
zwrotów – jesteś niegrzeczny, idź za karę poczytaj książkę. „Bez względu na to 
ile masz zajęć, najważniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić dla przyszłości swego 
dziecka, oprócz okazywania mu miłości przez przytulanie, jest codzienne 
głośne czytanie oraz radykalne ograniczenie telewizji” Jim Trelease „Read-
Aloud Handbook” 

NIKT NIE RODZI SIĘ CZYTELNIKIEM, CZYTELNIKA TRZEBA WYCHOWAĆ, 
CODZIENNIE CZYTAJ DZIECKU DLA PRZYJEMNOŚCI 



• wprowadź rytuał codziennego czytania dziecku 20 minut dziennie 
• jeśli dziecko o to prosi – wielokrotnie czytaj tę samą książkę 
• pozwalaj na pytania, rozmowy, powrót do poprzedniej strony 
• unikaj podziału na książki dla chłopców i dziewcząt 
• bądź przykładem – dzieci powinny widzieć dorosłych zagłębionych we 

własnych      lekturach książek i czasopism 

CZYTANIE POWINNO SIĘ DZIECKU KOJARZYĆ Z RADOŚCIĄ, NIGDY Z 
PRZYMUSEM, KARĄ CZY NUDĄ 
Do czytania wybieraj odpowiednie książki: 

• ciekawe dla dziecka 
• napisane lub tłumaczone poprawną i ładną polszczyzną 
• uczące racjonalnego myślenia 
• promujące pozytywne wzorce postępowania 
• dostosowane do wrażliwości dziecka – nie wzbudzające lęków i niepokojów 
• unikające stereotypów kulturowych związanych z rasą, płcią itp. 
• budujące pozytywny stosunek do świata i wiarę w siebie. 

Czytanie jest dziś ważniejsze niż było kiedykolwiek ponieważ: 

• lawinowo rośnie ilość informacji i wiedzy. Kto nie czyta , nie nadąży za 
zmianami we współczesnym świecie. 

• czytanie chroni dziecko przed uzależnieniem od telewizji i komputerów 
• więź z rodzicami, wzmocniona czytaniem, daje dziecku siłę do pokonywania 

wielu pokus i zagrożeń. 
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