
Co zrobić by dziecko polubiło czytanie? 

 

Czytanie rozwija wrażliwość, pozytywnie wpływa na rozwój intelektualny  

i emocjonalny dziecka oraz wzmacnia jego poczucie własnej wartości. Pobudza 

wyobraźnię, ćwiczy pamięć, wzbogaca słownictwo oraz wiedzę o świecie, 

rozwija umiejętność poprawnego i pięknego wysławiania się. Specjaliści 

dowodzą, że w XXI w., zdominowanym przez kulturę telewizji i mediów 

społecznościowych, „staroświeckie” czytanie jest szczególnie istotne. Ciągłe 

obcowanie współczesnych dzieci z mass mediami nie tylko nie rozwija u nich 

umiejętności myślenia i koncentracji, ale dodatkowo sprawia, że stają się one 

nieczułe na agresję, a także pełne lęku i niepokoju. Dlatego czytanie i kontakt z 

literacką kulturą dziecięcą są niezbędne dla prawidłowej dynamiki rozwoju 

dziecka we wszystkich sferach: społecznej, emocjonalnej, moralnej, poznawczej 

i komunikacyjnej.  

Jak przekonać dzieci do czytania? 

Oto kilka ważnych rad, które sprawią, że dzieci zaczną chętnie czytać: 

1. Nawyk czytania należy zacząć wyrabiać już we wczesnym dzieciństwie  

     Czytajcie wspólnie od najmłodszych lat. Wprowadźcie rytuał czytania. 

Każdego dnia kilka minut. Jeśli się da, to oczywiście dłużej. Z badania Biblioteki 

Narodowej, dotyczącego czytelnictwa Polaków, wynika, że jeśli rodzice 

regularnie czytają swoim dzieciom, to w przyszłości ich pociechy chętniej 

samodzielnie sięgają po książki. Dlatego kluczowe jest zachęcanie do czytania 

już od najwcześniejszego dzieciństwa, czyli systematyczny kontakt z książkami, 

polegający na wspólnym ich wyborze, czytaniu, opowiadaniu, oglądaniu, 

słuchaniu.  



2. Rodzic wzorem do naśladowania  

To Wy jesteście wzorem dla swojego dziecka. Nie mówcie mu ciągle, „ idź 

poczytaj”, ale dajcie dobry przykład:  sami dużo czytajcie, rozmawiajcie o 

książkach, autorach. Pokazujcie, że czytanie to dla Was przyjemność i ważny 

moment w codziennym życiu; dziecko powinno  widzieć, że czytacie 

systematycznie,  

a książkę traktujecie jak „ dobrego przyjaciela”.   

3. Nauczcie dzieci szacunku do książek 

  Książka jest ważna -  nie wolno po niej pisać, wyrywać kartek. Wspólnie z 

dzieckiem sprawdzamy czystość rąk przed wzięciem książki do ręki, używamy 

ładnej zakładki do książek, odkładamy książkę na półkę, Jeśli dziecko będzie 

widziało u dorosłych szacunek do książek, będzie czuło, że są one ważne. 

4. Zachęcajcie dziecko, aby samo czytało 10 – 20  minut dziennie 

  Na początek duże litery, dużo obrazków, mało czytania. Pokażcie   

kolorowe czasopisma dla dzieci lub komiksy,  

w których jest mniej tekstu, więc łatwiej jest je przeczytać. Zapoznajcie dziecko 

z lekturą odpowiednią do  jego wieku.  

5. Ważna zasada -  to co podobało się rodzicom, nie musi podobać się dzieciom. 

W doborze literatury idźmy z duchem czasu.  Nie krytykujcie dziecięcych 

wyborów i gustów. Przykłady lektur dla różnych kategorii wiekowych 

opracowanych przez  Fundację „ABCXXI –Cała Polska czyta dzieciom” dostępne 

są na stronie internetowej: http://calapolskaczytadzieciom. 

 

 

http://calapolskaczytadzieciom.pl/ckfinder_pliki/files/Zlota_Lista_%2B_lista_dla_rodzicow_PAZDZIERNIK2018.doc.pdf


6. Pomóżcie dziecku.  

Jeśli macie dziecko dyslektyczne, które czyta bardzo wolno, podczas czytania 

warto wspomóc się audiobookiem. 

7. Pokazujcie dziecku potrzebę czytania w codziennych sytuacjach, czytając: 

przepis na zrobienie budyniu, pizzy, przepis prania na metce bluzki, ciekawostki 

z kalendarza,  itp. 

9. Wizyta w bibliotece, księgarni.  To doskonały pomysł. Obecnie biblioteki, a 

także  księgarnie organizują spotkania autorskie, wspólne, głośnie czytanie bajek 

dla dzieci. Po takiej wizycie warto zachęcić dziecko, aby nie wyszło do domu z 

pustymi rękoma. 

11. Domowa biblioteczka. Powinna być w każdym domu, ważne, aby znalazły 

się w niej książki dla dzieci i dla rodziców. Oczywiście powinna być różna 

tematyka, aby każdy znalazł coś dla siebie.    
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