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Czas kwarantanny to okres w którym nasze dzieci nie wychodzą z domu do przedszkola, szkoły. 

Starsze dzieci uczą się, lekcje odrabiają w domu, komunikują się z rówieśnikami korzystając z 

mediów elektronicznych. Młodsze, przedszkolaki nie mogą korzystać z zajęć organizowanych przez 

pedagogów, bawić się z innymi, poza rodzeństwem dziećmi. My pracujemy poza domem lub 

zdalnie. Dzieci pozostają w domu. Zadbajmy o nie, o ich rozwój. Jest to okres, w którym więcej 

czasu spędzamy wspólnie z rodziną. Dzieci potrzebują naszej uwagi. Potrzebują naszego wsparcia 

w zagospodarowaniu czasu. Zwłaszcza najmłodsze pociechy mogą mieć kłopot z organizowaniem 

sobie tak dużej ilości czasu. Mogą się nudzić. Spowoduje to u nich frustrację, rozdrażnienie. 

Efektem mogą być przejawiane przez nich nieprawidłowe zachowania wzmagające napięcia wśród 

członków rodziny. Chwila z nimi spędzona może owocować poczuciem bycia ważnym, 

zauważonym, a przez to spokojniejszym. To też pokazanie im, uczenie  jak mogą  efektywnie, 

atrakcyjnie spędzać czas. To ładunek dobrej energii, nowych umiejętności mogący skutkować 

chęcią do samodzielnego wynajdowania sobie zabaw. W natłoku zajęć, prac, które podejmujemy 

kwarantanna, to czas w którym możemy dłużej być razem, lepiej się poznać. 

Kochani Rodzice to też czas wyzwań dla nas. Często pracujemy w domu zdalnie. Stały kontakt z 

domownikami, ograniczona możliwość wyjścia z domu, rozwijania zainteresowań, lęk, obawy 

przed przyszłością mogą również obniżać nasz nastrój. Zaradźmy temu. Sprawmy aby czas bycia 

razem był przyjemny, dawał możliwości rozwoju, poznawania się i siebie nawzajem. Pozwólmy na 

to! 

W tym materiale chcemy zachęcić Was do jednej ze wspólnych aktywności jaką jest wspólne 

czytanie. Jest ono coraz mniej popularne, coraz mniej osób czyta książki. Z najnowszych badań 

stanu czytelnictwa w Polsce przeprowadzonych w 2018 roku, a opublikowanych w marcu 2019 

roku wiadomo, że jedną książkę w ciągu roku przeczytało w naszym kraju 37 proc. badanych 

(w wieku co najmniej 15 lat). 

Do wspólnego czytania zachęcamy cały rok. Teraz jest jednak szczególny czas, kiedy możemy je 

wykorzystać jako jedną ze wspólnych aktywności. 

 

Elżbieta Olszewska - Członek Zarządu i Dyrektorka Programowa Fundacji „ABCXXI - Cała Polska 

czyta dzieciom” opierając się na wynikach badań wskazuje 20 powodów dla których warto czytać 

dzieciom. Głośne czytanie dziecku: 

buduje więź pomiędzy rodzicem i dzieckiem, 

zaspokaja potrzeby emocjonalne, 

wspiera rozwój psychiczny dziecka i wzmacnia jego poczucie własnej wartości, 

uczy języka, rozwija słownictwo, daje swobodę w mówieniu, 

przygotowuje i motywuje do samodzielnego czytania, 



uczy myślenia, 

rozwija wyobraźnię, 

poprawia koncentrację, 

ćwiczy pamięć, 

przynosi wiedzę ogólną, 

ułatwia naukę, 

uczy odróżniania dobra od zła, rozwija wrażliwość moralną, 

rozwija poczucie humoru, 

jest znakomitą rozrywką, 

zapobiega uzależnieniu od mediów, 

chroni przed niepożądanymi wpływami ze strony otoczenia i kultury masowej, 

pomaga w rozwiązywaniu problemów, 

jest zdrową ucieczką od nudy, 

jest profilaktyką działań aspołecznych, 

kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy. 

 

Pamiętaj Rodzicu o korzyściach z czytania dla siebie. 

 Czytając książki kształtujemy nasz charakter niezależnie od wieku.  Czytając oceniamy 

pozytywne i negatywne zachowania oraz postępowania moralne, konfrontujemy działania 

bohaterów z własnym doświadczeniem, naszym własnym sumieniem. To sprawia, że częściej 

skłaniamy się do refleksji nad podejmowanymi przez nas decyzjami. 

 Czytając poszerzamy swój zasób słownictwa, co wspiera procesy myślowe, przekłada się 

bezpośrednio na działanie, wyrażanie myśli i uczuć. 

 Czytając poprawiamy pracę naszego mózgu, wyobraźnię i pamięć. Tworzymy obrazy 

w myślach, łączymy nową wiedzę z już posiadaną. Każda nowa informacja tworzy w mózgu nową 

synapsę, powtarzana wzmacnia działanie już istniejących spowalniając proces ich obumierania.   

 Czytając szybciej zapamiętujemy i uczmy się nowych rzeczy. Dzięki czytaniu zdobywamy 

wiele wartościowych wiadomości z różnych dziedzin życia i nauki, a przez to stajemy się mądrzejsi 

i inteligentniejsi. Pozwala to na widzenie świata w szerszej perspektywie, bardziej obiektywne, 

z dystansem odnoszenie się do problemów. Mózg wizualizuje przeczytane fragmenty tekstów przez 

co poprawia się nasza pamięć, szybciej i dłużej przechowujemy informacje i wspomnienia. 

 Czytając wspomagamy myślenie analityczne. Gdy czytając powieść  przewidujemy  jej 

zakończenie, angażujemy analityczne myślenie i wyobraźnię. Im więcej czytamy, tym więcej 

jesteśmy w stanie dostrzec. Poprzez czytanie kształtujemy i rozwijamy również  inne zdolności – 

sortowanie i przetwarzanie informacji, aktywizujemy zdolności logiczne, przydatne przy 

podejmowaniu decyzji, uczeniu się czy rozwiązywaniu problemów. 

 Czytając możemy uchronić się przed chorobą Alzheimera. Wyniki badań opisanych w PNAS 

(Amerykańskie czasopismo naukowe) wykazały, że prawdopodobieństwo zdiagnozowania choroby 

Alzheimera wśród regularnie czytających ludzi, jest dwa i pół razy mniejsze. Istnieje korelacja 

między czytaniem mającym istotny wpływ na funkcjonowanie mózgu, a ochroną przed chorobą 

Alzheimera. 

 Czytając wyrabiamy w sobie cierpliwość. W trakcie czytania przetwarzanie informacji 

zachodzące w świadomości przebiega wolniej niż na przykład podczas oglądania telewizji. Czytając 

wchodzimy stopniowo w mechanizm narracji, staramy się zrozumieć treść książki. Tempo zależy 



od nas. Do pewnych informacji można w każdej chwili wrócić, najistotniejsze  zaznaczyć. Przez co 

czytanie jednocześnie wymaga oraz uczy cierpliwości.   

  Czytając jesteśmy bardziej skłonni do wypowiadania się i uczestnictwa w życiu społecznym. 

Wyniki badań przeprowadzonych przez NEA (amerykańska agencja wspierająca sztukę) wskazują, 

że czytając poszerzamy zasób słownictwa, wiadomości. Wypowiadamy się swobodniej, a także 

bardziej elokwentnie. Przez to odnosimy sukcesy społeczne, zawodowe, podnosimy naszą 

samoocenę, pewność siebie, chęć angażowania się w życie obywatelskie 

i kulturalne.   

 Czytając zwiększamy swoje zdolności empatii. Poprzez fikcję literacką poznajemy nowe relacje 

międzyludzkie,  czasem nowe formy zachowań. Rozwijamy zdolność do rozpoznawania 

i zrozumienia ludzkich emocji. Świetną lekcją życia stają się dla nas doświadczenia i błędy 

popełniane przez bohaterów literackich. Dzięki temu nabywamy wiedzę na temat sposobów 

i możliwości zachowań w dotychczas nieznanych nam sytuacjach. 

 Czytając książki zmniejszamy swój stres i wprawiamy się w lepszy nastrój. Czytając 

przenosimy się w inne miejsce, zapominamy o natłoku trudów codziennego życia. Według 

wyników badań przeprowadzonych w  2009 roku wiadomo, że czytając zaledwie kilkanaście minut 

dziennie, zmniejszamy poziom hormonów stresu nawet do 70%. Dzięki temu poprawiamy swoje 

samopoczucie, a przez to łatwiej zasypiamy. 

 Czytając poprawiamy swoją atrakcyjność. Pomijając wygląd zewnętrzny, mądrość 

i inteligencja to jedne z najważniejszych cech, którymi kierujemy się przy wyborze partnera. 

Czytanie może zwiększyć je a przez to naszą atrakcyjność, a tym samym powodzenie u płci 

przeciwnej. 

 Czytając zwyczajnie miło spędzamy czas, robimy to co lubimy. 

Można by było zapewne znaleźć jeszcze niejeden powód, dla którego warto czytać książki. 

Warto pamiętać, że pismo jest podstawą cywilizacji… 

 

Więc czytajcie. Opowiadajcie, rysujcie o tym co przeczytaliście. Przebierajcie się, odgrywajcie 

scenki i teatrzyki na bazie poznanych przez siebie i dziecko treści. 

 

Dobrej zabawy  

 

I jeszcze jedna osobista refleksja. Pamiętam jak pewna starsza, bliska mi osoba z rozrzewnieniem 

opowiadała, że gdy była dzieckiem, wieczorem, po pracy na wsi, ojciec siadał i całej rodzinie czytał 

książki. Wszyscy słuchali, zapamiętywali… Ta osoba pamięta ich treść do dzisiaj. Te wspomnienia 

to jedne z najprzyjemniejszych z jej dzieciństwa. To wspomnienia wspólnie spędzonych chwil, 

bliskości, odpoczynku… 
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