
“Wpływ czytelnictwa na rozwój dzieci i młodzieży. Jak rodzice mogą 

zachęcać swoje dzieci do czytania?” 

 

Jedną z najważniejszych umiejętności, które uczeń musi opanować w 

szkole jest nauka czytania. Chodzi tu o technikę czytania, ale także o 

zrozumienie czytanego tekstu. Brak tej umiejętności przyczynia się do 

pojawienia kłopotów w nauce, a przez to również stresu, może nawet fobii 

szkolnej. Czytanie w sposób znaczący wpływa na rozwój intelektualny i 

emocjonalny dzieci, na kształtowanie charakteru i kultury ich zachowania. 

Czasopisma i książki, które dzieci od najmłodszych lat biorą do ręki, wywierają 

bardzo silny wpływ na rozwój wrażeń i spostrzeżeń. 

Jest wiele sposobów aby zachęcić dzieci do czytania, rozbudzić w nich 

ciekawość lektury i wydarzeń w niej zawartych.  

Sztuką równie trudną jak opanowanie techniki czytania, jest rozumienie 

treści zawartych w tekście. Umiejętność tę dzieci doskonalą stopniowo, 

równolegle do postępów w zakresie techniki czytania. Jednak już od pierwszych 

kontaktów z mową pisaną, powinny być świadome tego, że czyta się po to, aby 

się czegoś z tekstu dowiedzieć, a więc w celu znalezienia odpowiednich 

informacji.  

Pamiętajmy więc, aby w wolnych chwilach pobawić się ze swą pociechą 

wykorzystując gry, zabawy i rozrywki umysłowe. Występujące u dzieci 

pragnienie rozwiązania zagadki, sprostanie regułom gry czy zabawy, mobilizuje 

je do dokładnego i uważnego czytania. Jeśli dzieci samodzielnie odkrywać będą, 

co znaczą przeczytane wyrazy, czytanie stanie się dla nich czynnością 

pobudzającą ciekawość, niosącą przeżycia. Tylko wtedy same sięgną po lekturę 

i z fascynacją będą przeżywać losy książkowych bohaterów. 

Wprowadźmy w domu zwyczaj czytania dziecku, nie tylko temu, które 

rozpoczyna przygodę z czytaniem, ale także tym dzieciom, które już czytają 

same. Czasem wystarczy tylko przeczytać początek wybranej lektury aby 



dziecko chciało samodzielnie ją dokończyć.  Czytając dzieciom rozwijamy ich 

wyobraźnię, pozwalamy im samodzielnie myśleć, wzbogacamy ich słownictwo 

czynne (to którym posługujemy się na co dzień) i bierne (którego używamy 

rzadziej). 

Pamiętajmy, że książka ma być przyjemnością, zaspokojeniem dziecięcej 

ciekawości. Jest doskonałym sposobem na zrelaksowanie przed snem. 

Wybierając książki dla swojego dziecka starajmy się poznać jego upodobania , 

porozmawiajmy z nim o jego zainteresowaniach. Warto wybrać się z dzieckiem 

do biblioteki lub księgarni i pozwolić mu dokonać wyboru książki.  

Dzieci biorą przykład z rodziców. Kiedy widzą, że mama i tata chętnie 

czytają, starają się ich naśladować. Opowiadajmy o swoich ulubionych 

książkach z dzieciństwa, podsuwajmy ciekawe tytuły, np. gdy będziecie razem 

w bibliotece. Gdy dziecko zaczyna składać sylaby, podsuwajmy mu książki z 

dużym drukiem i małą ilością tekstu. Radość, że samodzielnie przeczytało całą 

książkę, zmobilizuje je do dalszego wysiłku. Młodsze dzieci chętniej sięgną po 

książki z dużą ilością ilustracji. Nie zapominajmy o pochwałach. Często 

kupujmy kolorowe pisma dla dzieci i komiksy. Rysunkowe przygody bohaterów 

zachęcają do wgłębienia się w tekst. Czytajmy razem z dzieckiem, możemy 

poprosić aby dziecko przeczytało coś nam albo młodszemu rodzeństwu. 

Postarajmy się codziennie znaleźć czas na lekturę.  

W dużej mierze od dorosłych zależy czy dzieci pokochają czytanie i nie będą 

tego traktować jako przykry obowiązek. 

 

Korzyści płynące z czytania książek 

Książka: 

 utrwala i przekazuje wiedzę o świecie i ludziach, dostarcza nowych 

wiadomości, wzbogaca zasób pojęciowy, 

 rozwija słownictwo, bogaci język, pomaga w sprawniejszym wyrażaniu 

własnego zdania, 



 wpływa na rozwój intelektualny; śledzenie fabuły i wiązanie ze sobą 

wydarzeń, kształci myślenie przyczynowo-skutkowe, 

 wpływa stymulująco na sferę zmysłową dziecka, 

 rozwija umiejętność kojarzenia, 

 rozbudza ciekawość świata, pomaga zrozumieć siebie i innych, 

 dostarcza różnorodnych emocji, dzięki czemu wzbogaca dziecko 

wewnętrznie, 

 pozytywnie wpływa na rozwój osobowości dziecka, 

 kształtuje umiejętność samodzielnego myślenia, 

 to nieoceniona wartość w przybliżaniu dziecku kultury ojczystej i 

rozwijaniu poczucia tożsamości narodowej, szczególnie dotyczy to takich 

gatunków jak: baśnie, legendy, podania ludowe, 

 jest furtką do poznania wielu innych fantastycznych kultur, 

 pokazuje jak żyją rówieśnicy dziecka w innych krajach - ich wygląd, 

zachowanie i obyczaje, 

 uczy sympatii, tolerancji i szacunku dla odmienności kulturowych, 

 przygotowuje dziecko do życia w świecie pełnym różnorodności, 

 wyznacza granice między dobrem a złem, 

 przygotowuje do wejścia w świat, w którym kreatywność, pomysłowość i 

umiejętność oryginalnego ujmowania rzeczywistości jest bardzo ważna 

dla osiągnięcia zawodowej satysfakcji i odnoszenia sukcesów, 

 to jeden z najlepszych sposobów relaksu – wyciszenia się, odpoczynku od 

nadmiaru stymulacji i wrażeń, 

 wyrabia w dziecku cierpliwość, postawę skupienia i refleksji, 

 to forma leczenia psychoterapeutycznego dzieci nieśmiałych, nadmiernie 

agresywnych, z szeroko pojętymi trudnościami w rozwoju emocjonalno-

społecznym. 

  



Drodzy Rodzice, wasze dziecko to cenny skarb, o którego właściwy rozwój 

należy dbać od jego pierwszego oddechu. Czytanie na głos już niemowlęciu 

stymuluje rozwój jego mózgu, buduje trwałe skojarzenie czytania z 

przyjemnością, poczuciem bezpieczeństwa i więzi. Wychowanie dobrego i 

szczęśliwego dziecka wymaga osobistego zaangażowania rodziców, 

poświęcenia mu czasu, który można wykorzystać na wspólne zabawy i czytanie 

książek. Pamiętajcie jednak, aby nigdy nie traktować czytania jako kary. 

Kibicujcie Waszym dzieciom w czytaniu, czytajcie im i razem z nimi. Niech 

wspólne czytanie będzie dla Was wielką frajdą i świetną zabawą. Wówczas 

Wasze dzieci same chętnie sięgać będą po lekturę.  
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