
Drogi Rodzicu! Czytanie książek to sposób na mądry kontakt z dzieckiem i jedna z 

najskuteczniejszych strategii wychowawczych, jakie do tej pory wymyślono. A w czasach, w 

których każda minuta jest na wagę złota, daje bardzo szybkie i dobre efekty przy niewielkim 

nakładzie pracy. Bowiem według badań wystarczy czytać dziecku 20 minut dziennie, aby 

mogło ono w pełni kształtować swoją osobowość oraz rozwijać się intelektualnie, emocjonalnie 

i społecznie. 

Co w szczególności można zyskać? Oto 7 najważniejszych korzyści z czytania dziecku: 

1. Budowanie silnej więzi ze swoim dzieckiem – dzięki codziennemu czytaniu, 

zaspokoisz najważniejszą potrzebę rozwojową swojej pociechy. A to z kolei sprawi, że 

wyrośnie ona na dojrzałego emocjonalnie człowieka. Więź z rodzicami to fundament 

na całe życie. 

2. Rozwijanie umiejętności językowych i komunikacyjnych – im więcej książek 

przeczytasz dziecku, bądź ono samo przeczyta, tym więcej pozna i zapamięta nowych 

słów. A te wspierają procesy myślowe, ułatwiają wyrażanie myśli i uczuć, a 

przekładając to na praktyczne aspekty życiowe – zapewniają dziecku umiejętność 

prowadzenia swobodnych i ciekawych rozmów, ułatwiają publiczne wystąpienia i 

wypowiadanie się w sposób logiczny, ale też bardzo obrazowy. 

3. Pobudzanie i rozwój wyobraźni – podczas czytania dziecko przenosi się w 

wyimaginowany świat i tworzy sobie w głowie obrazy. Pobudza w ten sposób 

wyobraźnię i pamięć, bo łączy nowe informacje z tymi, które już posiada. 

4. Rozwój empatii – wyimaginowany świat, w który dziecko przenosi się za każdym 

razem, gdy mu czytasz, bądź gdy sam czyta, pozwala mu zrozumieć emocje i relacje 

międzyludzkie. Poznaje wtedy całą gamę uczuć, nazywa je i wie, jak można je wyrażać. 

Dzięki temu uczy się wrażliwości oraz rozpoznawania i rozumienia emocji kierującymi 

ludźmi. Na podstawie doświadczeń i błędów popełnianych przez bohaterów książek, 

uczy się życia i dowiaduje się, jak zachowywać się w sytuacjach, z którymi może się 

kiedyś zetknąć, i przewiduje następstwa określonych działań czy decyzji. 

5. Pomoc w trudnych sytuacjach – książka, może mieć działanie terapeutyczne. 

Sytuacje, w których znajdują się bohaterowie, mogą być drogowskazem dla dziecka w 



momencie, gdy samo napotka na swojej drodze problemy. Czytając, dostaje więc 

gotowe do zastosowania wzorce radzenia sobie w trudnych sytuacjach. 

6. Budowanie poczucia własnej wartości dziecka – kiedy czytasz dziecku, chcąc nie 

chcąc, musisz się skupić na tej czynności. Dajesz zatem dziecku coś najcenniejszego – 

swój czas i wyłączną uwagę, a co za tym idzie, możliwość przytulenia się, zadania 

nurtujących pytań i uzyskania na nie odpowiedzi. Wszystko to pozwala dziecku czuć 

się ważnym, potrzebnym i kochanym, a to najlepsza podstawa do budowania i 

wzmacniania poczucia własnej wartości. 

7. Poszerzanie wiedzy – czytanie książek, przynosi rozległą wiedzę  o konkretnych 

dziedzinach życia, pobudza ciekawość i pozwala rozwijać zainteresowania. Śledzenie 

akcji i dialogów oraz zależności przyczynowo-skutkowych uczy logicznego myślenia. 

Ale to nie wszystko – daje także wiedzę o samym sobie i uczy odróżniać dobro od zła. 

Kształtuje też nawyk zdobywania wiedzy i utrwala go na całe życie. 

Korzyści z czytania jest oczywiście dużo więcej. Dzieci czytające książki, jak również te 

młodsze, którym to rodzice czytają, ogólnie są bardziej odporne na zagrożenia współczesnego 

świata i znacznie lepiej radzą sobie w życiu. 

Niestety, czytanie to nie jest potrzeba pierwszego rzędu, nie rodzimy się z nią. Musimy 

zatem zadbać o to, żeby nasze dziecko ją nabyło. Tylko dzięki czytaniu od najmłodszych lat 

jesteśmy w stanie wzbudzić w nim zapał do książek i sprawić, by czytało z przyjemnością w 

późniejszym czasie. Nie uczmy tylko czytania, uczmy lubienia czytania.  

Czytanie dziecku to najłatwiejsza czynność, jaką można sobie wyobrazić. A gdy 

zasiądziemy z książką, przytulimy nasze dziecko i będziemy czytać na głos, sprawimy, że 

czytanie zawsze będzie mu się kojarzyło z poczuciem bezpieczeństwa i przyjemnością. Dlatego 

czytajmy naszym młodszym dzieciom, a starszych zachęcajmy do samodzielnego czytania 

książek. Codziennie.   

 


