
Rola książki w życiu dziecka.

Książka- najlepszy przyjaciel, ucieczka w krainę fantazji i wyobraźni, 

lekarstwo na nudę, słotę, deszczowe dni, letnie leniuchowanie. Można ją zabrać 

wszędzie: na plażę, na poczekalnię, a nawet słuchać w formie audiobooka 

podczas każdej aktywności fizycznej. Miłość do literatury jest nieograniczona, 

otwiera szeroko drzwi naszej percepcji,  poznawania i pojmowania świata. 

Dlaczego warto czytać dzieciom?

Powodów jest całe mnóstwo. Dzięki literaturze uczymy się nazywać 

świat. Towarzyszy nam we wszystkich momentach życia. Bardzo często niesie 

pociechę, pozwala choć na chwilę oderwać się od rzeczywistości, pokazuje 

alternatywne światy. Książki kształcą w każdym wieku, dostarczając wiedzy 

o świecie i postawach społecznych. Oddawanie się lekturze, to jednak przede 

wszystkim wyjątkowa forma spędzania czasu wolnego. Wspólne czytanie 

buduje mocną więź między dorosłym a dzieckiem, pobudza rozwój mózgu, uczy 

myślenia, pomaga  w zrozumieniu siebie i świata, wspiera  rozwój emocjonalny, 

rozwija wrażliwość, uczy wartości moralnych, wpływa na zmianę postaw 

etc…Czytania nigdy nie zastąpi bajka w telewizji, nawet jeśli obejrzymy ją 

wspólnie z dzieckiem. 

Dziecko, któremu rodzice czytają książki tworzy swój własny świat, 

samodzielnie kreuje i identyfikuje głównego bohatera, razem z nim przeżywa 

jego przygody. Czuje się ważne i kochane. Wspólne czytanie: 

 buduje silną więź pomiędzy dzieckiem a rodzicami, stymuluje rozwój 

intelektualny;

 przyspiesza rozwój mowy;

 rozwija umiejętności komunikacyjne;

 ćwiczy pamięć dziecka;

 pobudza kreatywność;



 tłumaczy rzeczywistość i pomaga znaleźć odpowiedzi na wiele pytań;

 zaspokaja  potrzeby emocjonalne, buduje więź między dorosłym               

a dzieckiem;

 uczy myślenia, rozwija wyobraźnię, poprawia koncentrację;

 rozwija poczucie humoru;

 jest znakomitą rozrywką;

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

Dlaczego warto czytać dzieciom?

Pytanie to zadałam przedszkolakom. Ich wypowiedzi przytaczam bez poprawek 

gramatycznych i stylistycznych. Posłuchajmy co mają nam do powiedzenia:

 Bruno: „ Dzieci mają wyobraźnię i więcej wiedzą.”

 Amelka „Bo wtedy się ciekawią.”

 Patrycja „Bo będą mądre.”

 Franek „Bo wtedy się trochę interesują.”

 Igor „Bo szybciej zasypiają, jak im ktoś czyta bajkę”

 Antek „Lubię jak mi mama czyta bajkę „Tomek i przyjaciele”, bo mi to 

sprawia przyjemność”

 Aurelka „Bo potem mają wyobraźnię”

 Aurelka „Po bajce na dobranoc śnią się dobre sny”

 Liwia „(dzieci) Lepiej się czują.”

 Liwia „Będzie się wtedy umiało czytać”.

 Liwia „Wtedy się śmieją.”

 Marysia „Wtedy mamy dużo pytań.”

 Antek „Po bajce na dobranoc lepiej się rano wstaje.”

 Bruno „Wtedy się lepiej idzie do przedszkola.”

 Antek „Nie płacze się wtedy w przedszkolu”

 Szymon „Wtedy jest się mądrzejszym.”

 Amelka „Bo wtedy sobie wyobrażamy.”



Czy warto czytać dzieciom?  Odpowiedź na to pytanie zostawiam rodzicom, 

opiekunom, babciom etc.  

„Jeśli chcesz aby twoje dzieci były inteligentne- czytaj im bajki. 

Jeśli chcesz aby były bardziej inteligentne- czytaj im więcej 

bajek.” Albert Einstein.

 


