
ZANCZENIE CZYTANIA DZIECIOM. 

 

Czytanie wpływa wszechstronnie na rozwój naszych pociech. Wypełnia wszystkie przestrzenie 

rozwoju dziecka: intelekt, emocje, także rozwój społeczny. Czytanie na pewno przyspiesza rozwój 

mowy, rozwija umiejętności komunikacyjne, rozbudowuje pamięć dziecka. Ponadto pobudza do 

kreatywności, tworzenia rzeczywistości poprzez słowa i różne pomysły działań - dziecko samo kreuje 

swoje zabawy na podstawie tego, co czyta mu rodzic. Dzięki literaturze dziecięcej można dostarczyć 

małemu człowiekowi wiedzy o innych ludziach, jego przeżyciach, o faktach, o kulturze i obyczajach 

różnych narodów, o przyrodzie i pięknie krajobrazu. 

 

Jakie bajki dobierać dziecku do czytania?  

 

            Należy sięgać po teksty literacko wartościowe, jeśli chodzi o czystość języka, ale też formę i 

przekaz dostosowany do wieku dziecka, treści, ilustracje. Warto sięgać po to, co polecają autorytety w 

zależności od wieku małego czytelnika. Jednym z bezpiecznych źródeł wiedzy jest akcja „Cała Polska 

czyta dzieciom”. Warto też sięgać do tego, na czym my byliśmy wychowywani, to ważna sprawa, żeby 

pokazać dziecku naszą historię życia , też poprzez książki, bajki. Nawet jeśli będzie to wzbudzało nie 

wielkie zainteresowanie, bo wiadomo, że współcześnie dzieci żyją w stechnicyzowanej rzeczywistości 

i może te historie z naszego dzieciństwa wydawały się czasami zbyt proste, może nie było w nich aż 

tak wartkiej akcji; to już sam fakt, że tę samą bajkę czytała moja babcia mojej mamie, jest narracją, 

przekazem rodzinnym, który warto pielęgnować.  

 

My jako dorośli musimy pamiętać, że czytanie powinno się kojarzyć dziecku z radością, a 

nigdy z przymusem, stresem, nudą lub karą. Wybierajmy do czytania tylko te bajki, które: 

- Maja sens i są dla dziecka ciekawe. 

- Są napisane lub przetłumaczone poprawną polszczyzną.  

- Są dostosowane do wrażliwości dziecka- nie wzbudzają niepokojów i lęków.  

- Promują pozytywne, godne do naśladowania wzorce zachowań.  

- Uczą szacunku wobec ludzi, innych istot, prawa.  

- Budują pozytywny stosunek do świata i wiarę w siebie.  

 

Rodzice! Od Was w najwi ększym stopniu zale ży pomy ślna przyszło ść Waszego dziecka. 

Bez wzgl ędu na sytuacj ę rodzinn ą, majątkow ą, czy własne wykształcenie, je śli chcecie, by 

Wasze dziecko było m ądre i odnosiło sukcesy w szkole i w życiu... 

CODZIENNIE CZYTAJCIE MU GŁOŚNO PRZEZ 20 MINUT. 

 

 

 

 

 


