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Rola czytania w rozwoju 

i wychowaniu dziecka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiał przygotowany przez 

Fundację ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom 



  „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, autor „The Read-Aloud Handbook”     

(„Podręcznik głośnego    czytania”). 



Unia Europejska 

27 państw 

80 mln analfabetów 



   Kluczem do sukcesu jednostek 

 i społeczeństw jest wiedza!  

 

Kluczem do wiedzy i sprawności umysłu jest 

czytanie.  

 

Nikt nie rodzi sie czytelnikiem.  

Nawyk czytania i zapał do książek  

trzeba kształtować w dzieciństwie,  

codziennie czytając dziecku dla przyjemności! 



 

  
Czytanie dziecku zaspokaja jego potrzeby 
emocjonalne na wielu poziomach: 

 
                                  - psychicznym, poprzez: 

                               -  budowanie więzi, 

                              -  wzmacnianie samouznania, 

                                -  ucieczkę przed nudą,  

 

                                - umysłowym, poprzez:   

                                                  -  naukę języka i myślenia,  

                                   - wzrost wiedzy,  

                                                    -  rozwój pamięci i wyobraźni 

 

               - moralnym, poprzez:  

                         -  przekazywanie dobrych wzorców, 

            -  pokazanie konsekwencji wyborów i zachowań,  

                                                   - rozwijanie refleksji,  

 



Nieporozumienia z czytaniem 

 

1. Co to jest czytanie?  

2. Od kiedy i do kiedy czytać dzieciom? 

3. Kto ma czytać?  

4. Nakłanianie dzieci do głośnego czytania.   

5. Obowiązek czy przyjemność?   



 

 

 

Nieporozumienia z czytaniem 
             Co to jest czytanie? 

     

          Czytanie ze zrozumieniem?! 

    



Trzy sekrety nauki czytania 
wg Mem Fox 

  Znajomość języka 

 

  Wiedza ogólna i kontekstualna 

 

  Znajomość liter i pisowni 



 

 

 

 
Nieporozumienia z czytaniem 

 

Od kiedy i do kiedy czytać 

dzieciom? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieporozumienia z czytaniem 
 

Czytanie – przymus czy przyjemność? 
                      

    

 

 

 

 

     

 

http://www.google.pl/imgres?um=1&hl=pl&qscrl=1&rlz=1T4MXGB_plPL509PL510&biw=1360&bih=536&tbm=isch&tbnid=Xq35Y5CRlvygoM:&imgrefurl=http://www.demoty.pl/motywacja-12065&docid=ZeY2yV2G5N3rdM&imgurl=http://z1.demoty.pl/c457801e361d7032550af21e2f759879&w=500&h=618&ei=lX-KUeKTD8HiOorMgOgM&zoom=1&iact=hc&vpx=304&vpy=149&dur=2531&hovh=250&hovw=202&tx=118&ty=137&page=3&tbnh=136&tbnw=103&start=43&ndsp=30&ved=1t:429,r:45,s:0,i:299


45 milionów słów 

26 milionów 

13 milionów 

Wysoki 

dochód  

  

Średni 

dochód  

Niski 

dochód 



Badania potwierdzają, że głośne czytanie 

dziecku: 

1. zaspokaja potrzeby emocjonalne dziecka 

           –  miłości, uwagi, stymulacji, 

2. buduje mocną więź pomiędzy rodzicem 

      i dzieckiem, 

3. wspiera rozwój psychiczny dziecka, 

4. wzmacnia poczucie własnej wartości, 

5. uczy języka, rozwija zasób słownictwa, daje 

swobodę w mówieniu, 



Badania potwierdzają, że głośne 

czytanie dziecku (cd): 

6.  przygotowuje do sprawnego samodzielnego 

       czytania i pisania, 

7.  uczy samodzielnego myślenia - logicznego,  

       przyczynowo - skutkowego, krytycznego, 

8.   rozwija wyobraźnię, 

9.   poprawia koncentrację, 

10. ćwiczy pamięć, 

 



Badania potwierdzają, że głośne 

czytanie dziecku (cd): 

11. przynosi ogromną wiedzę ogólną, 

12. ułatwia naukę i pomaga odnieść sukces 

           w szkole, 

13. uczy dziecko odróżniania dobra od zła, 

           rozwija wrażliwość moralną, 

14. rozwija poczucie humoru, 

15. jest znakomitą rozrywką, 

 



Badania potwierdzają, że głośne 

czytanie dziecku (cd): 

16. zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputera, 

17. jest zdrową ucieczką od nudy, niepowodzeń  

        i problemów, 

18. chroni dziecko przed zagrożeniami ze strony  

        masowej kultury, 

19. jest profilaktyką działań aspołecznych, w tym 

        także przemocy, 

20. kształtuje na całe życie nawyk czytania  

       i zdobywania wiedzy. 

 



  „Naród, który mało czyta, mało wie. 

Naród, który mało wie, podejmuje  

złe decyzje – w domu, na rynku,  

w sądzie, przy urnach wyborczych. 

Niewykształcona większość może 

przegłosować wykształconą 

mniejszość – to bardzo niebezpieczny 

aspekt demokracji.”  

 
   Jim Trelease, autor „The Read-Aloud Handbook” („Podręcznik 

głośnego czytania”). 



     

   Czytanie powinno się dziecku zawsze 

  

kojarzyć z przyjemnością,  

 

nigdy z przymusem, karą, czy nudą.   



Głośne czytanie dziecku to: 

Witamina i szczepionka 

Najważniejsze 20 minut dnia dziecka 

 

Zdrowe uzależnienie / zdrowa ucieczka 



 
Do czytania dzieciom warto wybierać 

książki: 

 skierowane do dziecka, ciekawe i zrozumiałe dla niego, 

 

sensowne – o czymś istotnym dla dziecka lub uczące 
czegoś ważnego, 

 

napisane lub tłumaczone poprawną i piękną  polszczyzną, 

 

uczące racjonalnego myślenia, 

 

przynoszące rzetelną wiedzę i/lub rozrywkę na wysokim 
poziomie, 



Do czytania dzieciom warto wybierać 

książki (cd): 

niosące przesłanie szacunku wobec dziecka, ludzi, innych 
istot, zwierząt, przyrody, kraju, norm społecznych, 

 

rozwijające dobry smak i poczucie humoru, 

 

dostosowane do wieku i wrażliwości dziecka,  
nie wzbudzające lęków i niepokoju, 

 

niosące pozytywny przekaz moralny, promujące wzorce  

     właściwych postaw i zachowań, 

 
–   

 



Do czytania dzieciom warto wybierać 

książki (cd): 

 

rozwijające wrażliwość estetyczną, 

 

kształtujące postawę optymizmu i wiary w siebie  
oraz pozytywne nastawienie do świata, 

 

unikające stereotypów związanych z płcią, rasą 
narodowością itp. 

 

unikające przemocy jako „sposobu bycia”  

    i rozwiązywania problemów. 

 

 
 



 

 

 
Złota Lista Książek  
do czytania dzieciom 

z podziałem na kategorie wiekowe: 

 

 
www.calapolskaczytadzieciom.pl 

www.cpcd.pl 

 



Jak czytać dziecku? 

codziennie, najlepiej o stałych porach; 

z zaangażowaniem; 

interesująco dla dziecka, wykorzystując: 

      - głos: cicho, głośno, szybko, wolno,  

                 wysoko, nisko - i pauzę; 

      - mimikę i żywą gestykulację;  

      - gadżety. 



Nauka czytania   

 Aby dziecko mogło nauczyć się czytania potrzebuje – 

 i to w tej właśnie kolejności: 

 

 - dobrej znajomości języka – można to osiągnąć poprzez rozmowy  

                  z dzieckiem i codzienne czytanie mu dla przyjemności; 

 

 - ogólnej wiedzy o świecie – dzięki rozmowom, czytaniu, dostarczaniu 

                  dziecku okazji do zdobywania wiedzy i doświadczeń  

                  (np. wycieczki do muzeów, wyprawy do lasu, filmy edukacyjne) 

 

 - wiedzy na temat pisma – znajomości liter oraz zasad języka pisanego.   

 

 

 Zaczynanie od nauczania liter, gdy dzieci nie znają dobrze języka  

i nie mają wiedzy o świecie, jest gwarancją porażki dla obu stron!!! 



Programy „Czytające Przedszkola”  

i „Czytające Szkoły” 

W programach tych uczestniczy obecnie (dane z sierpnia 2009 r.)  

1885 szkół (podstawowych i gimnazjalnych) oraz 1814 przedszkoli.   

 

    Finansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
badanie efektywności programów „Czytające Przedszkola”  
i „Czytające szkoły”, przeprowadzone przez Ośrodek Ewaluacji 

     na zlecenie Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” 
wykazało, że dzieci, którym codziennie się czyta, mają w stosunku 
do grupy kontrolnej rówieśników, którym nie czyta się regularnie, 
znacznie lepsze umiejętności językowe, intelektualne i społeczne. 

 

     Obserwowane różnice skłoniły badaczy do sformułowania 
rekomendacji, aby wszystkie placówki wychowawcze i edukacyjne - 
przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazjalne, wprowadziły  
do swych programów codzienne głośne czytanie o stałej porze. 
Głośne czytanie wpływa stymulująco na rozwój dzieci, a w szkole 
wspomaga jej funkcję edukacyjną.       wiecej informacji na www.cpcd.pl  

 

 

http://www.cpcd.pl/


Czytanie dzieciom niepełnosprawnym 

wspomaga ich rozwój 

 

Jennifer Thomas – urodziła się z zespołem 
Downa. Rodzice od urodzenia bardzo 
dużo jej czytali. Jennifer w normalnej 
szkole była często jedynym dzieckiem  

   w klasie, które rozumiało trudniejsze 
fragmenty tekstu. Miała już wtedy 
fenomenalny zasób słów. Niedawno 
ukończyła college.  



 

 
Jennifer Thomas  z Jimem Treleasem, 

amerykańskim propagatorem czytania dzieciom 

 
(Foto z archiwum Jima Trelease’a) 

(    



Czytanie dzieciom niepełnosprawnym 

wspomaga ich rozwój 

Steven Kunishima z Hawajów urodził się  

    z poważną anomalią mózgu; lekarze orzekli,  

    że nie będzie chodził ani mówił. Matka 
postanowiła, że oprócz fizykoterapii rodzina 
codziennie będzie stymulować jego rozwój 
głośnym czytaniem .  

    W wieku 5 lat Steven mówił kilka wyrazów.  
W wieku 12 lat chodził, mówił, czytał i pisał na 
poziomie rówieśników. Jako student odnosi 
liczne sukcesy, ma czarny pas w karate, gra na 
fortepianie, nurkuje. 



Czytanie uzdrawia 

  Steven Kunishima z rodziną 
(foto otrzymane z gazety wydawanej w Honolulu) 

  



    

 

Czytanie to droga do awansu społecznego 

 i  sukcesu! 

  

Dr Ben Carson wychował się w biedzie, w slumsach Detroit, 

bez ojca. Matka była niepiśmienna. Kiedy jej dwaj synowie 

okazali się najgorszymi uczniami w szkole, wprowadziła 

genialnie prostą i skuteczną politykę – kazała synom wybrać  

po 3 programy telewizyjne w tygodniu, czytać dwie książki 

tygodniowo i pisać z nich recenzje. Dr Carson objął w wieku  

34 lat kierownictwo neurochirurgii dziecięcej w najlepszym 

szpitalu w USA, w Baltimore, ma międzynarodową sławę jako 

wybitny lekarz, który m.in. z sukcesem rozdzielił zrośnięte 

mózgami bliźnięta, jest bogaty, wszechstronnie wykształcony, 

doradza firmom i prezydentom. Ma żonę i trzech synów. 



Czytanie to droga do awansu społecznego  

i  sukcesu! 

 

                    Recepta Sonii Carson na sukces: 

    

                                                    - 3 programy telewizyjne w tygodniu,  

                             - 2 dwie książki w tygodniu + recenzje, 

–                                               -  szacunek do dzieci i wiara w ich 

             zdolności.   

 

 

 

Dr Ben Carson z matką Sonyą  (foto ze strony internetowej)   



  Jeśli chcemy żyć w kraju mądrych, 

uczciwych i kulturalnych ludzi, 

zadbajmy o to, by codzienne głośne 

czytanie stało się priorytetem  

w naszym domu oraz w przedszkolu  

i w szkole naszego dziecka! 



   

Czytaj dziecku 20 minut 

dziennie. Codziennie! 

 

 
www.allofpolandreadstokids.org 

 


