
Dlaczego warto czytać dziecku 

książki?



Literatura przeznaczona dla najmłodszych, spełnia istotną rolę w rozwoju dziecka niemalże 

we wszystkich jego aspektach, dlatego zasadne i celowe wydaje się być zapewnienie mu jak 

najwcześniejszego kontaktu z książką, ze względu na kształtowanie pozytywnych nawyków 

i postaw czytelniczych.

W dobie nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego, charakteryzującego się 

wzmożonym napływem coraz większej ilości informacji i rozwojem wiedzy, należy 

wyposażyć jak najwcześniej dziecko w predyspozycje związane z pisaniem i czytaniem ze 

zrozumieniem, które przyczynią się do efektywniejszego zdobywania umiejętności 

szkolnych.

W dobie współczesnej cywilizacji książka posiada wielu konkurentów, którymi są między 

innymi: komputer i telewizja, dlatego ważnym aspektem wychowawczym rodziny jest to, 

aby dzieci umiejętnie korzystały z nowoczesnych zdobyczy, a jednocześnie odczuwały 

potrzebę kontaktu z książką.



Wśród najważniejszych korzyści czytania dzieciom należy 

wymienić:

                                                  

                                                Rozwijanie mowy i myślenia

Codzienne głośne czytanie dzieciom rozwija język, wzbogaca 

słownictwo, uczy je umiejętności mówienia i słuchania, oraz pomaga  

w wyrażaniu własnych myśli. Słuchając, dziecko śledzi rozwój akcji, 

dialogi, dostrzega i przewiduje konsekwencje a także zależności 

przyczynowo-skutkowe.



Rozwijanie inteligencji emocjonalnej 

Książka daje wiele możliwości przeżywania radości, zachwytu, 

fascynacji, lęku i rozczarowania wspólnie z bohaterem. 

Przeżywając te emocje dziecko uczy się je nazywać i radzić sobie z 

nimi, uczy się rozróżniać dobro od zła, a także obserwuje 

konsekwencje dobrych i złych czynów.

Wśród najważniejszych korzyści czytania dzieciom należy 

wymienić:



Rozbudzanie ciekawości poznawczej

Dziecko bardzo często odtwarza zachowanie 

ulubionych bohaterów, którzy służą mu za przykład. 

Ważne jest więc, by wzorce, które prezentujemy za 

pomocą dziecięcej literatury, były po prostu mądre. 

Wśród najważniejszych korzyści czytania dzieciom należy 

wymienić:



Przygotowywanie do samodzielnego czytania i pisania

Dziecko, które ma styczność z literaturą od najmłodszych lat, dużo 

wcześniej poznaje litery i to, co się za nimi kryje. To świetny wstęp 

do nauki.Te dzieci, które z literaturą obcowały od najwcześniejszych 

lat, mają znacznie większą szansę kontynuować swoje literackie 

fascynacje w dorosłości. 

Wśród najważniejszych korzyści czytania dzieciom należy 

wymienić:



Rozwijanie wyobraźni

Książki niejako zmuszają nas do myślenia, do zastanawiania się, 

analizowania, rozwijają w ten sposób naszą wyobraźnię.Musimy 

nie tylko skupiać uwagę, ale też wyobrażać sobie wszystko. 

Sytuacje, w których znajdują się bohaterowie, ich wygląd, to jak 

okazują emocje. Jest przeciwwagą dla produkcji telewizyjnych, 

gdzie przekaz werbalny i wizualny jest nam już dany, w związku z 

czym pozostaje nam rola biernego odbiorcy. 

Wśród najważniejszych korzyści czytania dzieciom należy 

wymienić:
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