
 Nasza szkoła otrzymała dotację na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach 

rządowego programu „Książki naszych marzeń”, który ma na celu wspieranie szkół      

w obszarze rozwijania zainteresowań czytelniczych uczniów przez promocję 

czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 

Wpływ czytania na rozwój intelektualny 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, trzeba skorzystać z najprostszego sposobu, 

wpływającego na osobowość dziecka – należy zachęcić dziecko do czytania książek. Wielu 

dorosłych ludzi, choć umie czytać, nie czyta. Dlaczego? Ponieważ nawyk i potrzeba czytania 

muszą powstać w dzieciństwie. Czytanie książek jest zatem jedną z pierwszych inwestycji 

w rozwój dzieci. 

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. 

Nikt nie rodzi się czytelnikiem. Czytelnika trzeba wychować, czytając mu dla 

przyjemności. Rodzic, czytając dziecku, staje się dla niego przewodnikiem, daje mu 

intelektualny i moralny posag, a wzajemne, bliskie kontakty rodzą poczucie bezpieczeństwa, 

świadomość miłości, budują pozytywny obraz poczucia własnej wartości.  

Czytanie , jako ciekawa alternatywa, pozwala w mądry sposób korzystać z telewizji czy 

komputera. Daje świadomość ograniczającej roli telewizji, jej manipulacji, zabijania 

wyobraźni i twórczych inspiracji.  

Wdrażanie dziecka do czytania może dać bardzo cenną pomoc w wychowaniu bieżącym; 

pomóc w rozwiązywaniu stojących przed dzieckiem konkretnych problemów, rozładować 

napięcia, mobilizować siły. Może mieć ogromny wpływ na wybór drogi życiowej i postaw 

moralnych.  

Pamiętajmy, jeżeli nie nauczymy dziecka nawyku czytania do 12 roku życia, już nigdy nie 

będzie prawdziwym czytelnikiem, a przecież czytanie to wartość bezcenna. 

 

Oto siedem najważniejszych zalet czytania, wpływających na rozwój osobowości dzieci: 

1. Czytanie na głos niemowlęciu stymuluje rozwój jego mózgu. 

2.  Czytanie kilkulatkowi rozbudza w nim ciekawość świata i pomaga mu zrozumieć 

siebie i innych. 

3. Czytanie stymuluje rozwój mowy i usprawnia pamięć. 

4. Czytanie kształtuje wrażliwość moralną dziecka.  

5. Książki kształtują pozytywny obraz siebie.  

6. Czytanie odpowiada również za budowanie szczególnego rodzaju więzi emocjonalnej 

pomiędzy rodzicami a dziećmi.  

7. Wspólne głośne czytanie z dzieckiem pomoże mu pokonać wiele problemów wieku 

dorastania.   

Codzienne czytanie dziecku: 

 Zapewnia emocjonalny rozwój dziecka  

 Rozwija język, pamięć i wyobraźnię  

 Uczy myślenia, poprawia koncentrację  

 Wzmacnia poczucie własnej wartości dziecka  

 Poszerza wiedzę ogólną  

 Ułatwia naukę, pomaga odnieść sukces w szkole  
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 Uczy wartości moralnych, pomaga w wychowaniu  

 Zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputerów  

 Chroni przed zagrożeniami ze strony kultury masowej 

 Kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie  

 Umberto Eco powiedział: „kto czyta książki, żyje podwójnie”.  

Jeżeli więc nie chcemy aby nasze dziecko żyło w jednowymiarowym świecie, pozbawionym 

prawdziwych emocji, zróbmy wszystko, by polubiło literaturę, aby sięgało po książkę 

w sposób spontaniczny, pozbawiony presji i przymusu. I na koniec: 

,,17 zalet książki dla dzieci” 

,,1. Książka pomaga nam rozwijać język i słownictwo, uczy nas wyrażać myśli i rozumieć 

innych. 

2. Książka rozwija myślenie. Dostarcza pojęć myślowych i nowych idei, rozszerza naszą 

świadomość i nasz świat. 

3. Książka pobudza fantazję, uczy budować obrazy w wyobraźni. 

4. Książka dostarcza nam wiedzy o innych krajach i kulturach, o przyrodzie, technice, historii, 

o tym wszystkim, o czym chcielibyśmy się dowiedzieć czegoś więcej. 

5. Książka rozwija nasze uczucia i zdolność do empatii. Wyrabia w nas umiejętność wczucia 

się w czyjąś sytuację. 

6. Książka dodaje sił i zapału. Dostarcza nam rozrywki i emocji. Może rozśmieszyć lub 

zasmucić. Może pocieszyć i wskazać nowe możliwości. 

7. Książka może stawiać pytania, które angażują i pobudzają do dalszych przemyśleń. 

8. Książka uczy nas etyki. Skłania do namysłu nad tym, co słuszne, a co nie, co dobre, a co 

złe. 

9. Książka może wytłumaczyć rzeczywistość i pomóc w zrozumieniu zależności. 

10.Książka może udowodnić, że często pytanie ma więcej niż jedną odpowiedź. Że na problem  

można spojrzeć z różnych stron. Może podpowiedzieć inne sposoby rozwiązania konfliktów 

niż przemoc. 

11. Książka pomaga nam zrozumieć siebie. Odkrycie,  że są inni, którzy myślą jak my, że 

mamy prawo do swoich odczuć i reakcji, umacnia poczucie naszej wartości. 

12. Książka pomaga nam zrozumieć innych, zapobiega uprzedzeniom. 

13. Książka jest naszym towarzyszem w samotności. 

14. Książka jest częścią naszego dziedzictwa kulturalnego. Dzięki niej mamy wspólne 

doświadczenia i punkty odniesienia. 

15. Dobra książka dla dzieci to pierwsze spotkanie z literaturą – nieograniczonym światem, z 

którego czerpiemy przez całe życie. 

16. Dobra książka dla dzieci, którą można czytać na głos, przynosi radość dzieciom i 

dorosłym. Buduje pomost miedzy pokoleniami. 

17. Literatura dziecięca wzbogaca kulturę kraju. Daje prace wielu ludziom: pisarzom, 

ilustratorom, wydawcom, redaktorom, drukarzom, recenzentom, księgarzom bibliotekarzom. 

Literaturę dziecięcą można również eksportować, przynosząc krajowi dochód i uznanie za 

granicą. 

Zajrzyj: http://czytamsobie.pl/tworczosc_art03.php  
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