
Rola książki i głośnego czytania w kształtowaniu osobowości 
dziecka 

 

      Warunki życia współczesnej rodziny sprawiają, że coraz mniej czasu rodzice  i dzieci 
spędzają razem przy wspólnej zabawie. Wydaje się, że w wielu rodzinach telewizor                 
i komputer zastąpił jeden z najbardziej cennych sposobów spędzania czasu, jakim jest 
czytanie dzieciom książek. 

Książka towarzyszy dziecku już od najmłodszych lat życia i trudno nie docenić jej bogatego    
i wszechstronnego oddziaływania na jego rozwój w niemalże wszystkich jego aspektach.      
Człowiek nie rodzi się czytelnikiem. Trzeba w nim obudzić zamiłowanie do książki, a 
skutecznym na to sposobem jest głośne czytanie dzieciom. 

 

Co zatem zrobi ć, aby ksi ążka zagościła w domu ka żdego dziecka? 

Odpowiedź jest prosta. Należy zachęcić rodziców do głośnego czytania swoim maluchom. 
Każdy z nas zdaje sobie sprawę, że głośne czytanie ma wiele zalet: rozwija język                    
i wyobraźnię, uczy myślenia; buduje i umacnia więzi pomiędzy rodzicami i dziećmi; zapewnia 
emocjonalny rozwój; pomaga w wychowaniu; ułatwia naukę; kształtuje nawyk czytania            
i zdobywania wiedzy na całe życie. 

 

Czytać dziecku mo żna w ka żdym wieku: 

– niemowlakowi  (gdyż czytanie na głos stymuluje rozwój jego mózgu i buduje trwałe 
skojarzenie czytania z przyjemnością, poczuciem bezpieczeństwa), 
 
   - przedszkolakowi (gdyż rozbudza w nim ciekawość świata i ułatwia  zrozumienie siebie i 
innych), 
 
    - a nawet nastolatkowi (gdyż pomaga mu pokonać wiele problemów wieku dorastania) 
 
 Zaszczepiona w dzieciństwie miłość do książek zaowocuje z dobrym skutkiem w 
przyszłości. Przyjemne doznania z książką u małego dziecka przygotowują miejsce dla 
zainteresowań literaturą w życiu dorosłym. 

 

Jak czyta ć? 

 Przystępując do czytania, należy stworzyć odpowiednią atmosferę. Dobrze jest zacząć od 
słuchania muzyki relaksacyjnej z dzieckiem, a kiedy dziecko jest zrelaksowane rozpocząć 
czytanie. Stosownie do tematyki książki, dobrze jest odpowiednio modulować głos, pewne 
nastroje wyrażać mimiką. Po każdej przeczytanej stronie, jeżeli jest ilustrowana, pokazywać 
ilustracje. Kiedy spontanicznie reaguje np. wybuchami śmiechu, nie bronić mu tego. Starać 



się podtrzymać radosny nastrój. Po przeczytaniu książki, bajki, baśni itp. wskazana jest 
krótka rozmowa z dzieckiem o przygodach bohaterów. Dzieci chętnie opisują słowami 
zdarzenia następujące po sobie, a następnie malują wybrany przez siebie fragment z utworu 
literackiego. Książki powinno się dobierać tak, by treścią odpowiadały możliwościom               
i zainteresowaniom dzieci. Celem czytania zawsze powinna być przyjemność dziecka. 

 

W artykule zaczerpnięto informacje ze strony http://www.calapolskaczytadzieciom.pl 

 


