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Wpływ czytania na rozwój dzieci: broszura dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym pt.: 

 

P O C Z Y T A J  M I  M A M O! 

P O C Z Y T A J   M I  T A T O!, 

CZYTANIE 

1. wzmacnia relacje i buduje więzi pomiędzy rodzicem i dzieckiem 

2. pobudza wyobraźnię i rozwija myślenie 

3. rozbudza ciekawość świata i pomaga zrozumieć siebie i innych 

4. zaspokaja emocjonalne potrzeby dziecka 

5. uczy języka, rozwija słownictwo, daje swobodę w mówieniu 

6. ćwiczy koncentrację i usprawnia pamięć u dziecka 

7. wspiera rozwój psychiczny dziecka i wzmacnia jego poczucie wartości 

8. kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie 

9. ułatwia naukę i pomaga odnosić sukcesy w szkole 

10. chroni przed uzależnieniem od Internetu, komputerów i telewizji 

 

„Nie mów dziecku, jak bardzo je kochasz, pokaż to, poświęcając mu czas.” 
[Ulrich Schaffe] 

„Bez względu na to ile masz zajęć, najważniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić dla przyszłości swego 
dziecka, oprócz okazywania mu miłości przez przytulanie, jest codzienne głośne czytanie oraz 

radykalne ograniczenie telewizji" 
[Jim Trelease] 

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.” 
[Wisława Szymorska] 

 

„Wszystko, co we mnie dobre, zawdzięczam książce.” 
[Maksym Gorki] 

"Kto czyta książki, żyje podwójnie" 
[Umberto Eco] 
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1. Czytanie wzmacnia relacje i buduje więzi pomiędzy rodzicem i dzieckiem.  

To najpiękniejszy czas jaki możemy zaoferować naszemu dziecku przebywając razem z nim. 

Jesteśmy blisko, możemy wyrazić naszą miłość i zainteresowanie, dziecko wie, że ten czas jest 

zarezerwowany tylko dla was, ma poczucie, że jest ważne i kochane. Powinien być to czas relaksu i 

niezapomnianych wspólnych wrażeń. Dziecko wycisza się po całym dniu pełnym różnych przeżyć i 

szybciej zasypia. Więź z rodzicami, wzmocniona czytaniem, daje dziecku siłę do pokonywania wielu 

pokus i zagrożeń. To ona sprawia, że dziecko ma do nas zaufanie, sprawie, że potrafi opowiedzieć o 

ciężkich chwilach i być otwartym na wspólne poszukanie rozwiązań. 

 

Jesteś prawdziwym przyjacielem Pinku! 
„Pink ma aż troje przyjaciół. To Bingo, Leo i Lulka. Spędzają razem czas, 

wspólnie się bawią, zapraszają się nawzajem na nocowanki. Dotąd się nie 

zastanawiali dlaczego, ale tak po prostu jest - są dla siebie WAŻNI i okazują 

to sobie na wiele różnych sposobów.” 

[opis od wydawcy] 

 

2. Czytanie pobudza wyobraźnię i rozwija myślenie. Słuchając dziecko pobudza swoją wyobraźnię. 

Myśli, zastanawia się, może wyrazić swoje odczucia i pomysły. W czasie wspólnego czytania dziecko 

kojarzy dziesiątki elementów i wnioskuje przekładając na poznawane przykłady. Jest to bardzo 

ważny proces poznawczy. 

 

Kropka 

„Prosta historia o tym, dokąd nas doprowadzi pomysłowość i wyobraźnia. 

Bo przecież w każdym z nas może drzemać wyjątkowy talent!” 

[opis od wydawcy] 

 

3. Czytanie rozbudza ciekawość świata i pomaga zrozumieć siebie i innych 

Wystarczy 20 minut czytania każdego dnia, by dziecko stało się bardziej pogodne i śmiałe, wrażliwe i 

ciekawe świata. Wzory zachowań bohaterów bajkowych są przyjmowane przez najmłodszych 

bezkrytyczne – często możemy zaobserwować, że maluch odtwarza zachowanie ulubionej postaci 

bajkowej. Dzieci szybko uczą się poprzez przykład – naśladując. Oczywiście ważne jest więc, aby mogły 

uczyć się na dobrych wzorcach. 

 



"Bajki, które uczą, jak być 

szczęśliwym"  „Bajki, które uczą, 

jak żyć wśród inny” to zbiór 

opowiadań rozwijających inteligencję 

emocjonalną u dzieci. Ich sympatyczni 

bohaterowie ukazywani są w 

sytuacjach, dzięki którym dzieciom 

łatwiej jest zrozumieć i przyswoić 

określone umiejętności i postawy. 

Bajkom towarzyszą wskazówki dla 

rodziców oraz propozycje wspólnych 

zajęć i zabaw z dziećmi. 

[opis od wydawcy] 

 

 

 

4. Czytanie zaspokaja emocjonalne potrzeby dziecka. Dzięki czytaniu książek, a co za tym idzie 

poznawaniu losów bohaterów dziecko lepiej zrozumie ludzkie emocje. Głośne czytanie to 

doświadczanie różnych emocji: radości, smutku, strachu, zaufania, zaskoczenia. To także rozrywka 

rozwijająca poczucie humoru i śmianie się z zabawnych perypetii poznawanych bohaterów. 

 

 

 

O SERII: [opis od wydawcy] 

„Książki o emocjach” to seria dla najmłodszych dzieci, która pozwoli lepiej zrozumieć ten skomplikowany świat emocji! 

Czytanie dziecku przez rodzica tych prostych historyjek jest idealnym pretekstem do rozmowy o tym, jak czuje się maluch, gdy 

jest wesoły, smutny, zdenerwowany albo gdy się boi. Czytając książkę dowiemy się, jakie sytuacje wywołują te uczucia i jak 

sobie z nimi poradzić. Każda z książek w serii poświęcona innej emocji i tak poznajemy - strach, radość, złość, smutek. Dziecko 

poznaje emocje po przez opowieść ze zwierzęcym bohaterem w roli głównej – i tak poznajemy historię rozzłoszczonego kota 

Gustawa (złość), przestraszonego chomika Zenka (strach), przygnębioną rybkę Klarę (smutek) czy szczęśliwego mopsa Henia 

(radość).” 

 



5. Czytanie uczy języka, rozwija słownictwo, daje swobodę w mówieniu. Regularne czytanie 

powoduje, że dziecko poznaje i uczy się nowych słów. Rozwijając swoje słownictwo z czasem 

zaczyna tworzyć piękne wypowiedzi i zyskuje umiejętność komunikowania się z innymi przez całe 

życie i posługiwania się pięknym i poprawnym językiem. Czytając dziecko popełnia mniej błędów 

stylistycznych i ortograficznych. 

6. Czytanie ćwiczy koncentrację i usprawnia pamięć u dziecka. W czasie wspólnego czytania dziecko 

musi się skupić, aby poznać opowiadaną historię, inaczej mogą umknąć mu szczegóły, można 

zadawać pytania o imiona bohaterów, powtarzać zabawne rymowanki i powiedzonka. 

7. Czytanie wspiera rozwój psychiczny dziecka i wzmacnia poczucie swojej wartości. Książkowe 

opowieści są kopalnią bezcennych przykładów i wzorców. Wzmacniają empatię, umiejętności 

społeczne i poczucie własnej wartości. Dziecko nabywa zdolności do samodzielnego, 

nieegoistycznego pojmowania, odczuwania i działania. , poznaje losy bohaterów. 

 

 

Wielka wyprawa pirata Nata 

„Niezwykle plastyczna, kolorowa podróż, w której dziecko łatwo utożsamia 

się z tytułowym bohaterem i buduje poczucie własnej wartości. 

Książka nagrodzona w IV Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren na 

współczesną książkę dla dzieci i młodzieży, organizowanego przez Fundację 

„ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” pod Honorowym Patronatem 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rzecznika Praw Dziecka, 

Biblioteki Narodowej i Ambasady Szwecji. 

W książce piękne kolorowe ilustracje Beaty Zdęby.” 

[opis od wydawcy] 

 

 

8. Czytanie kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie. Od najmłodszych lat dziecku 

powinna towarzyszyć książka. Wiedza i doświadczenie zdobyte na tym etapie zaowocują w 

dorosłym życiu, pomogą zbudować własny system wartości i rozwinąć wiele pozytywnych cech. 

Nawyk czytania wpojony w dzieciństwie będzie miał istotny wpływ na to, aby nasze dziecko 

rozwijało się jak najlepiej, było kreatywne i wyrosło na mądre i szczęśliwe. Czytanie jest kluczem do 

wiedzy i sprawności umysłu. Dzieci, którym czytano, potrafią mądrzej myśleć, mają większą wiedzę, 

podejmują lepsze decyzje, zwykle radzą sobie w życiu, w szkole i w późniejszej pracy. 

 

Czytanie jest super „to książka skłaniająca do myślenia, pełna humoru, życiowej 

logiki oraz głębokiego zrozumienia dla dziecięcych umysłów. Przepełniona radosnymi 

rysunkami i dowcipnym tekstem niesie ze sobą ponadczasowe przesłanie: nie ma 

większego odkrycia na świecie niż to, że czytanie jest super! Zalet czytania nie da się z 

niczym porównać, a odkrywanie radości z czytania będzie miało wpływ na całe życie.” 

[opis od wydawcy] 

 

 



9. Czytanie ułatwia naukę i pomaga odnosić sukcesy w szkole. Lawinowo rośnie ilość informacji i 
rozwój wiedzy. Kto nie czyta, nie nadąży za zmianami we współczesnym świecie. Bez umiejętności 
czytania nie jest możliwe funkcjonowanie we współczesnym świecie. Dzięki niemu zdobywamy i 
uzupełniamy wiadomości. Podstawowa umiejętność współczesnego człowieka to umiejętność 
uczenia się (nauka trwa przez całe życie). Książki kształtują pozytywny obraz siebie. Dziecko czytając 
wraz z rodzicem może wykorzystać swoją wiedzę, przekonać się, jak wiele już potrafi i tym chętniej 
będzie uczyło się i poznawało nowe pojęcia. 

 
 

 
Seria "Bajeczki Babeczki”: pozwoli odpowiedzieć 

na pytanie: czy moje dziecko poradzi sobie w szkole? 
To inspiracja do rozmów z dzieckiem na rozmaite, nie 
tylko bajkowe tematy. 
Bajki wspierają rozwój sfery społeczno-emocjonalnej 
dziecka, a zadania umieszczone na końcu każdej 
książeczki sprawdzają poziom wiedzy i umiejętności 
malucha kończącego edukację przedszkolną i 
rozpoczynającego naukę w pierwszej klasie. 

[opis od wydawcy] 

 
 

10. Czytanie chroni przed uzależnieniem od Internetu, komputerów i telewizji. Lawinowo rośnie ilość 

informacji i rozwój wiedzy. Kto nie czyta, nie nadąży za zmianami we współczesnym świecie. 

Czytanie chroni dziecko przed uzależnieniem od telewizji i komputerów. Dziecko znające wartość 

czytania łatwiej zrezygnuje z czasu spędzanego z tymi mediami. "Telewizja to tylko zastępcza 

rozrywka dla mózgu, kto nie czyta, ten właściwie nie potrzebuje już głowy, nie mówiąc oczywiście 

o wyobraźni i fantazji" – Billie Joe 

 

WSZYSCY CHCEMY, ABY NASZE DZIECI WYROSŁY NA MĄDRYCH, DOBRYCH I SZCZĘŚLIWYCH LUDZI. 

JEST NA TO SPOSÓB – CZYTAJMY DZIECIOM! 
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