
 

W ramach programu „Cała Polska czyta dzieciom” 

 

           Cyklicznie w gabinecie logopedycznym odbywają się zajęcia głośnego czytania   

Motto:                                                                                                                                                                                                                                     

„ Jakie ziarno w serca Wasze padnie...takim będzie późniejsze żniwo”                                                                                               

(St. Jachowicz – Dziennik dla dzieci) 

Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi. 
Jest na to sposób – czytajmy dzieciom!                                                                                                
Na pewno każdy rodzic chce przekazać swojemu dziecku to, co najlepsze. Chce, aby dobrze 
się rozwijało, nie miało problemów w przedszkolu, szkole, a na swojej drodze spotykało 
samych życzliwych ludzi. Aby tak się stało wcale nie trzeba stosować nowoczesnych metod 
lansowanych w wielu podręcznikach dla rodziców – trzeba skorzystać z najprostszego 
sposobu wpływającego na osobowość dziecka – należy zachęcić dziecko do czytania książek. 
Wiele dorosłych ludzi choć umie czytać, nie czyta. Dlaczego? Ponieważ nawyk i potrzeba 
czytania lektury muszą powstać w dzieciństwie. Czytanie książek jest zatem jedną                          
z pierwszych inwestycji w rozwój dzieci. To właśnie w książce nasz maluch znajdzie 
wskazówki , w jaki sposób zbudować swój własny system wartości. 
Joanna Papuzińska w książce „Czytania domowe” podkreśla role domu w wychowaniu do 

czytelnictwa. Pisze, że nawyk kontaktu z książką jest pewnym posagiem intelektualnym, 

który dziecko wynosi z domu. Decyduje nie tylko o jego wiedzy, ale również o pewnych 

właściwościach charakteru, preferowanych wartościach i postawach.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 NAJWAŻNIEJSZYCH KORZYŚCI, JAKIE DAJE CZYTANIE NA ROZWÓJ DZIECKA 
  

W dzisiejszym świecie książka nie jest dla dzieci ani jedynym źródłem informacji, ani głównym 
źródłem rozrywki. Dlaczego zatem powinniśmy sięgać po książki?  
 
Specjaliści zajmujący się rozwojem dzieci i młodzieży w sposób szczególny podkreślają wpływ czytania na 
aktywizację pięciu obszarów kompetencyjnych: komunikacji, odpoczynku, inteligencji emocjonalnej, 
koncentracji i emocji.  
 
Komunikacja  
 
Czytanie poszerza doświadczenia językowe, rozwija słownictwo, uczy wyrażać myśli i rozumieć sposoby 
mówienia innych ludzi. Im bogatszy język, tym sprawniejsze wyrażanie własnego zdania, lepsza 
umiejętność werbalizowania uczuć i potrzeb. Przeczytane w książkach historie uczą dostrzegania 
związków przyczynowo-skutkowych, odnajdywania zależności i wyciągania własnych wniosków. Jednym 
słowem, czytanie kształtuje umiejętność samodzielnego myślenia i formułowania myśli – kompetencje 
niezbędne do właściwego funkcjonowania społecznego.  
 
Odpoczynek 
 
Są dzieci, które mają spore trudności ze zrelaksowaniem się, wyciszeniem i odpoczynkiem od nadmiaru 
stymulacji i wrażeń. Bywają przez to nadmiernie pobudzone i chaotyczne w działaniu. Czytanie książek to 
jeden z najlepszych sposobów relaksu. Podróż w świat wyobraźni daje wytchnienie i tak potrzebną 
współczesnym dzieciom ciszę, zwłaszcza po zbyt długim oglądaniu telewizji czy graniu na komputerze.   
 
Inteligencja emocjonalna  
 
Samodzielne czytanie wymaga od dziecka podjęcia wysiłku oraz wytrwania w nim dla osiągnięcia celu 
(przeczytania książki do końca). Wyrabia w dziecku cierpliwość i umiejętność oczekiwania na nagrodę 
odroczoną w czasie. Nagrodę tym większą, że osiągniętą wyłącznie własną pracą. Realizowanie przez 
dzieci zadań z tzw. odroczonym efektem wpływa pozytywnie na rozwój ich inteligencji emocjonalnej, 
niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania psychicznego. Kształtuje postawę cierpliwości, skupienia                 
i refleksji nad tym, co się robi.  
 
Koncentracja  
 
 Brak koncentracji u dzieci jest naturalnym zjawiskiem na jednym z etapów rozwoju. Obecnie jednak 
psychologowie dziecięcy, wychowawcy, a także rodzice napotykają coraz większe trudności w pracy                    
z dzieckiem nad umiejętnością skupiania uwagi. Wynika to z rosnącej liczby bodźców, jaka otacza nas w 
codziennym życiu. Dzieci bywają niespokojne i nadmiernie pobudzone. Nieumiejętność skupienia się na 
rzeczach istotnych sprawia, że stają się niepewne siebie i trudno znoszą porażki. Ćwiczenie koncentracji 
uwagi to bardzo trudne zadanie, ale niezbędne do prawidłowego rozwoju intelektualnego.   
 
Emocje  
 
 Treść książki często staje się pretekstem do rozmowy z rodzicami czy rówieśnikami na ważne dla dziecka 
tematy. Czytanie odpowiednich książek jest polecane jako forma leczenia psychoterapeutycznego dzieci 
nieśmiałych, nadmiernie agresywnych, z szeroko pojętymi trudnościami w rozwoju emocjonalno-
społecznym. Książka może pomóc zarówno w poznaniu sytuacji, z którymi dziecko się nie zetknęło, jak też 
posłużyć za temat rozmowy o trudnych emocjach, których samo doświadcza. Czytanie uczy empatii               
i wrażliwości.  

 


