
 
Kampania społeczna 

 

Drodzy Rodzice! 

Czytajmy naszym dzieciom 20 minut dziennie – codziennie. 

 

„Rodzice są najważniejszymi osobami w życiu dziecka. Od tego jak 

je traktują i wychowują, zależeć będzie całe jego dorosłe życie.          

A trwa ono znacznie dłużej niż dzieciństwo.” 

Wiek przedszkolny jest szczególnie ważnym etapem w rozwoju dziecka. Jak sama 

nazwa mówi jest to okres życia człowieka poprzedzający szkołę. To w tym czasie dziecko 

rozwija się  i chłonie wiedzę najbardziej.   

Dzieci  w dzisiejszym świecie są bardzo podatne na różnego rodzaju nowości, które 

niesie ze sobą cywilizacja: telewizja, komputery, Internet, gry komputerowe, tablety.    

Często my rodzice przymykamy na to oko, pozwalając dziecku coraz bardziej zajmować        

się same sobą. Zapominamy jednak, że to właśnie bliskość, częste rozmowy, wspólne 

spędzanie czasu są  tak ważne,  wręcz bezcenne  dla prawidłowego rozwoju dziecka. 

Zarówno w domu jak i w przedszkolu,  my dorośli powinniśmy przybliżać świat naszym 

maluchom, a doskonałym narzędziem do tego jest książka, która od dawien, dawna odgrywa 

ogromną rolę  w kształtowaniu osobowości dziecka.  To właśnie książka wzbogaca wiedzę 

młodego człowieka o otaczającym go świecie, wpływa na rozwój jego zainteresowań, rozwija 

wyobraźnię, potrafi zmusić do myślenia i oceny postępowania bohaterów. Dzięki niej dziecko 

wzbogaca swoje słownictwo i formy gramatyczne. 

 Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych  powinno rozpocząć się jak najwcześniej                   

u małych dzieci, wtedy ma ono szansę zaowocowania w przyszłości samodzielnym                     

i chętnym sięganiem po książkę przez samo dziecko.  

 

„Udowodniono w badaniach  że głośne czytanie dziecku : 

 

 Zaspokaja jego potrzeby emocjonalne: miłości, uwagi , stymulacji; 

 Buduje mocną więź z pomiędzy rodzicem a dzieckiem; 

 Wspiera rozwój psychiczny dziecka; 

 Wzmacnia poczucie własnej wartości; 



 Uczy poprawnego języka, rozwija zasób słów, daje swobodę w mówieniu; 

 Ćwiczy pamięć; 

 Uczy samodzielnego myślenia: logicznego, przyczynowo-skutkowego, 
krytycznego; 

 Rozwija wyobraźnię; 

 Poprawia koncentrację; 

 Przygotowuje do samodzielnego czytania i pisania; 

 Przynosi ogromną wiedzę ogólną, daje dostęp go informacji na każdy temat; 

 Ułatwia naukę i pomaga odnieść sukces w szkole; 

 Uczy odróżniana dobra od zła, rozwija wrażliwość moralną; 

 Jest znakomitą rozrywką ; rozwija poczucie humoru; 

 Zapobiega uzależnieniu od telewizji; komputera i gadżetów elektronicznych; 

 Chroni dziecko przed zagrożeniami ze strony kultury masowej; 

 Jest zdrową ucieczką od nudy i niepowodzeń, 

 Przeciwdziała demoralizacji i przemocy; 

 Daje dostęp do życia, myśli i dzieł największych ludzi różnych epok; 

 Kształtuje na całe życie nawyk czytania i poszerzania wiedzy; „  
 

 „ Czytanie – połączone z mówieniem do dziecka -podnosi jego kompetencje 
językowe”,  

 „Czytanie przyzwyczaja dziecko do spędzania czasu z książką, co potwierdza fakt, 
że dzieci domagają się czytania i mają swoje ulubione tytuły”,  

 „ Wspólne spędzanie czasu z książką podnosi poczucie własnej wartości i daje mu 

dobry fundament pod dalszy wszechstronny rozwój intelektualny i psychiczny.” 

 

 Dlatego tak ważne jest czytanie dzieciom przynajmniej 20 minut 

dziennie – codziennie 

 

Mądrze RAZEM w DOMU 

https://calapolskaczytadzieciom.pl/aktualnosci/madrze-razem-w-domu/ 

 

Lista książek polecanych przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” 

https://calapolskaczytadzieciom.pl/zlota-lista/lista-ksiazek-polecanych-przez-fundacje-abcxxi-cala-

polska-czyta-dzieciom/ 
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