
Dlaczego warto czytać dzieciom. Korzyści płynące z Głośnego Czytania.

"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

Wiek przedszkolny to niepowtarzalny okres w rozwoju człowieka. Jest to czas, w 
którym kształtują się jego nawyki, w tym czytelnicze. Często nie doceniamy korzyści, jakie 
dają dziecku nasze wspólne z nim wyprawy w tajemniczy bajkowy świat. A jest ich naprawdę
niemało. 

Czytanie baśniowych opowieści to nie tylko wspaniały sposób na spędzanie czasu z 
dzieckiem. Dzięki bajkom dziecko bardzo wiele się uczy. Fascynujące historie o Królewnie 
Śnieżce czy Kopciuszku budzą w maluchu wiele emocji. Dziecko dowiaduje się czym jest 
lęk, smutek, gniew-czyli stany, które przeżywa także w świecie realnym. Baśniowa 
rzeczywistość wspaniale rozwija dziecięcą wyobraźnię. Poszerza także wiedzę o świecie, bo 
śledząc losy książkowych bohaterów, dziecko dostrzega różne ludzkie zachowania i ich 
konsekwencje. Uczy się także wrażliwości, współodczuwania oraz tego, jak odróżnić dobro 
od zła.

 Wielu osobom nadal niesłusznie wydaje się, że dostęp do mediów i Internetu jest w 
stanie zaspokoić wszystkie dziecięce potrzeby. Bajeczki, bajki, czy filmy familijne emitowane
są prawie całą dobę. Świetna grafika, pozytywni, weseli bohaterowie, wartościowe opowieści 
i płynąca z nich nauka to nie lada atrakcja. W zasadzie można pomyśleć, że nic lepszego nie 
zdołalibyśmy zapewnić. Niestety, to mylące pozory. 

Najpiękniejszy czas, jaki możemy zaoferować najmłodszym to przede wszystkim 
Głośne Czytanie. Tych chwil nie zastąpi żadna inna atrakcja. Wystarczy kilkanaście minut 
dziennie spędzonych wspólnie nad lekturą. Dzieciństwo to wyjątkowy okres, w którym nie 
może zabraknąć książek. Wiedza i doświadczenia zgromadzone na tym etapie zaowocują w 
dorosłym życiu. Należy dołożyć wszelkich starań, by w pierwszych latach życia dziecka, nie 
zabrakło troski i uwagi ze strony opiekunów. Stopniowo kształtująca się osobowość malca 
wymaga naszej bliskości i mądrych wzorców. 

Wiele osób przekonają jedynie dowody. Swego rodzaju spis potwierdzonych korzyści.
Poznajmy więc zalety głośnego czytania najmłodszym:

 Buduje więź pomiędzy rodzicem i dzieckiem.

Chwila, w której zasiadamy razem nad lekturą, jest niezwykle bliska. Każda rodzina 
najczęściej wypracowuje własne zasady. Rytuał można rozpocząć od wybrania miejsca i 
najwygodniejszej dla rodzica i dziecka pozycji. Malec, wiedząc, że jest to moment 
zarezerwowany tylko dla niego, poczuje się wyjątkowy. Będzie to czas relaksu i 
niezapomnianych, wspólnych wrażeń.

 Zaspokaja potrzeby emocjonalne dziecka.



Bliskość jest niezwykle istotna. W trakcie czytania można się przytulać, bardzo blisko 
siedzieć, czy leżeć. Wspólnie będziemy także przeżywać poznawaną historię. Śmiech, radość,
czy zaduma, którą zaobserwujemy na twarzy dziecka, stanie się dla nas również cenną 
wskazówką. Przekonamy się, jakie uczucia budzą się w malcu. Nasze zainteresowanie na 
pewno zostanie zauważone i docenione.

 Wspiera rozwój psychiczny dziecka i wzmacnia jego poczucie własnej wartości.

Przeobrażająca się świadomość na tym etapie wymaga szczególnej uwagi. Dziecko stopniowo
nabywa zdolności do samodzielnego, nieegoistycznego pojmowania, odczuwania i działania. 
Czytane opowieści są kopalnią bezcennych przykładów i wzorców. Wzmocnimy w dziecku 
empatię, umiejętności społeczne i poczucie własnej wartości. Wspólnie spędzony czas to 
przecież dowód, że dziecko jest dla nas ważne.

 Uczy języka, rozwija słownictwo, daje swobodę w mówieniu.

Na co dzień, często zapominamy, jak ważna jest dbałość o nasz język. Nadmiar obowiązków i
pośpiech sprawia, że ograniczamy wypowiedzi do koniecznego minimum. Czytanie na głos 
sprawi, że będziemy posługiwać się poprawnym, pięknym językiem. Dla najmłodszych to 
szansa, by uczyć się języka, z czasem stopniowo rozwijać poznawane słownictwo, a 
ostatecznie tworzyć piękne wypowiedzi. Za pomocą języka musimy komunikować się z 
innymi przez całe życie. Jest więc to elementarna, niezbędna umiejętność.

 Przygotowuje i zachęca do samodzielnego czytania.

Gdy dziecko jeszcze nie nabyło tej umiejętności, poznaje lektury dzięki innym. Wsłuchuje się
w intonowany głos, ogląda ilustracje, poznaje litery. Momenty te są niezwykle urokliwe, stąd 
dziecko pragnie je powtarzać. Dorasta w przekonaniu, że czytanie jest przyjemnością, dzięki 
czemu chętniej spróbuje samodzielnie czytać.

 Rozwija wyobraźnię.

Nawet jeśli książkę zdobią ilustracje, wszystkich opisanych szczegółów i sytuacji nie sposób 
zobrazować. Poza tym to jedynie nieruchome rysunki więc trzeba samodzielnie posłużyć się 
wyobraźnią. Pomyśleć, zastanowić się i może, gdy opiekun poprosi opowiedzieć o swoich 
odczuciach i pomysłach.

 Uczy myślenia.

Myślenie to skomplikowany proces poznawczy. Trzeba kojarzyć dziesiątki elementów i na tej
podstawie wnioskować. Najłatwiej podobno uczyć się na przykładach, a tych przecież w 
książkach nie brakuje.

 Poprawia koncentrację i ćwiczy pamięć.

Żeby poznać opowiadaną historię, trzeba się skupić. W innym wypadku umykają szczegóły, 
które mogłyby bardzo zainteresować. Oczywiście opiekun może nadzorować cały proces. 



Pytania o imiona, czy perypetie bohaterów to świetne, sprawdzające ćwiczenie podobnież jak 
powtarzanie zabawnych rymowanek.

 Wnosi wiedzę ogólną i ułatwia naukę.

To, co czytamy dzieciom, ma znaczenie. W ciekawy sposób możemy prezentować treści, z 
którymi dziecko zetknie się w przedszkolu, czy szkole. W ten sposób zaciekawiamy 
wzbogacanymi wiadomościami. Rozbudzamy także ciekawość, która zachęci dziecko, by 
dopytać o wiele szczegółów.

 Uczy odróżniania dobra od zła i rozwija wrażliwość moralną.

Literaccy bohaterowie są bardzo różni i przeżywają wiele przygód. Gdy jednych warto 
pochwalić, a nawet naśladować, inni zasługują na naganę. Wszystko po to, by dziecko mogło 
dokonać samodzielnej oceny. Chciało wyrażać opinie i naśladować pożądane wzorce.

 Rozrywka rozwijająca poczucie humoru

Komizm sytuacyjny jest elementem perypetii poznawanych bohaterów. Śmiejąc się razem z 
dzieckiem, podkreślamy, co jest zabawne, a co nie.

 Chroni przed uzależnieniem od mediów.

Dziecko znające wartość czytania łatwiej zrezygnuje z czasu spędzanego przed telewizorem, 
czy komputerem. Czytając na głos, pokazujemy także, że my dorośli również lubimy czytać i 
spędzać z książką czas.

 Pomaga w rozwiązywaniu problemów.

Czasem widzimy, że dziecko trapi problem. Wiemy, dlaczego się smuci, jest marudne, czy 
złe. Wielu bohaterów miewa podobne kłopoty, więc warto sprawdzić, jak sobie z nimi radzą

 Chroni przed negatywnym wpływem otoczenia.

W książkach dla dzieci podkreślane są pozytywne zachowania i postawy. Te negatywne, 
spotykają się, ze zrozumiałą dezaprobatą. Dziecko zyskuje potwierdzenie i wyjaśnienie, 
dlaczego niektóre czyny są niewłaściwe i nie warto ich naśladować.

Można jeszcze wspomnieć, że czytanie dzieciom jest przyjemną, zdrową ucieczką od 
nudy, czy profilaktyką działań aspołecznych. W zasadzie zalety można mnożyć bez końca. 
Pamiętajmy więc „Książka – uczy, bawi, wychowuje”. 
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