
Czytaj dziecku 20 minut dziennie....codziennie! 

Wiek 2-6 lat to dla dziecka i rodziców wspaniały czas na wspólne czytanie. Jeśli czytaliśmy 
wcześniej, zauważamy jak stopniowo nasz mały słuchacz coraz więcej rozumie i aktywnie 
wyraża swoje upodobania. Jeśli nie czytaliśmy – najwyższy czas zacząć! 

Są ksiązki, do których w tym czasie na życzenie dziecka, powracamy wielokrotnie, bo właśnie 
ta, a nie inna historia jest tak dla niego fascynująca. My tego rozumieć nie musimy, 
wystarczy, że podążamy za pragnieniem dziecka. To czas, gdy wraz z mową pojawiają się 
pierwsze, czasami zaskakujące pytania, a bohaterowie ulubionych książek często 
„uczestniczą” w zabawach wymyślanych przez dziecko. 

Nie zawsze rodzice są świadomi, że wspólne czytanie może bardzo pomagać w wychowaniu 
dziecka. W książkach znajdujemy często fragmenty, które mogą posłużyć jako rozwiązania 
konkretnych sytuacji, z którymi dziecko styka się w życiu. Dobra literatura dla dzieci daje 
dobre wzorce zachowania. Dla rodziców to bezcenna pomoc w kształtowaniu właściwych 
postaw i nawyków dziecka. 

Codzienne czytanie dziecku dla przyjemności jest czynnością prawdziwie magiczną zaspokaja 
bowiem wszystkie potrzeby emocjonalne dziecka, znakomicie wspiera jego rozwój 
psychiczny, intelektualny  i społeczny, jest jedną z najskuteczniejszych strategii 
wychowawczych, a przy tym przynosi dziecku ogromną radość i pozostawia cudowne 
wspomnienia. Ale to jeszcze nie koniec atutów głośnego czytania. Czynność ta jest łatwa, nie 
wymaga od nas, dorosłych, szczególnego przygotowania, jest przyjemna i inspirująca także 
dla czytającego, nic nie kosztuje, gdy korzystamy z biblioteki czy wymieniamy książki z innymi 
rodzicami, lub jest niedroga, gdy zaopatrujemy się w tanich księgarniach albo na 
wyprzedażach. 

Dziecko, któremu codziennie czytamy, czuje się ważne i kochane. Buduje to jego mocne 
poczucie własnej wartości – wewnętrzną siłę  i wiarę w siebie, które wpłyną na jakość jego 
życia co najmniej tak znacząco jak zdrowy kręgosłup czy zdrowe oczy. Codzienne głośne 
czytanie buduje mocną więź między rodzicem i dzieckiem. Więź z najbliższą osobą jest jedną 
z najważniejszych potrzeb rozwojowych dziecka, warunkiem, by mogło wyrosnąć na 
zdrowego emocjonalnie i dojrzałego człowieka. Mocna i zdrowa więź z rodzicami daje na całe 
życie silny fundament oraz osłonę przed złymi wpływami, na które dziecko będzie 
odporniejsze, mając pewność rodzicielskiej miłości i czerpiąc z bogatych zasobów własnego 
intelektu i wiedzy, zdobytych dzięki czytaniu. 

Kolejną grupę dobrodziejstw płynących z głośnego czytania dziecku stanowią korzyści 
językowe i umysłowe, które zresztą ściśle się łączą. Co jest najlepszą wizytówką każdego 
człowieka? Jego język. Używanie bogatego i pięknego języka, umiejętność prowadzenia 
ciekawej konwersacji, łatwość publicznego wypowiadania się w sposób jasny, logiczny  i 
obrazowy to atuty w życiu społecznym nie do przecenienia. 

 

 

 



Czytanie to: 

... rozbudzanie ciekawości   świata 

... dalsze budowanie bogatego języka 

... rozwijanie wyobraźni 

... ćwiczenie koncentracji i umiejętności słuchania 

... pogłębianie więzi między rodzicami i dzieckiem 

... uczenie myślenia i wartości moralnych 

... wspólne przeżywanie z bohaterami książek emocjonujących   przygód 

... wyrabianie nawyku czytania i zdobywania wiedzy 

... przygotowanie do wymagań, jakie stawia nauka w szkole 

 


