
„Wkręć” siebie i swoje dziecko w czytanie 

 

obraz 1 http://party.pl/porady/dom/dziecko/jak-dobrac-ksiazke-do-wieku-dziecka-105827-r1/ 

23 kwietnia to Światowy Dzień Książki. 

 Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich został ustanowiony  w 1995 r. przez UNESCO.  

To doroczne święto mające na celu promocję czytelnictwa, edytorstwa i ochronę własności 

intelektualnej prawem autorskim. Data ta związana jest z rocznicą urodzin lub śmierci kilku wielkich 

pisarzy: Szekspira, Cervantesa, Druona, Nabokova. W związku z tym na całym świecie organizowane 

są konferencje, debaty związane z książkami i czytelnictwem, uroczystości wręczenia nagród 

literackich, spotkania autorskie. 

 W tym czasie warto zadać sobie kilka pytań dotyczących swojego czytelnictwa: Jak często 

czytasz książki, dłuższe artykuły? Ile czasu poświęcasz na czytanie dziennie, tygodniowo? Ile książek 

przeczytałeś w ostatnim miesiącu, roku? Kiedy ostatnio sięgnąłeś po książkę? Czy czytasz Twojemu 

dziecku? Czy Twoje dziecko czyta książki? A może czytacie całą rodziną? 

 Regularnie od 1992 roku co dwa lata, a od 2014 roku co rok przeprowadzane są badania 

stanu czytelnictwa w Polsce – Badanie TNS Polska dla Biblioteki Narodowej. 

Badanie czytelnictwa w Polsce w roku 2016 zostało przeprowadzone  na reprezentatywnej próbie 

3149 respondentów w wieku co najmniej 15 lat. Z raportu wynika, że 37% badanych osób sięgnęło  

po co najmniej jedną książkę, a 10% - po co najmniej siedem. Wynika z tego, że 63% osób  

nie przeczytało ani jednej książki.  Po jakikolwiek tekst dłuższy niż 3 strony sięgnęło 46% badanych.  

To 12% mniej niż w 2012 roku, ale tyle samo co w 2015 roku. 
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Coraz częściej respondenci podają, że brak czytelnictwa to postawa ugruntowana, czytali jedynie  

w szkole i na studiach. 18% Polaków nigdy nie czytało książek, 57% przestała po ukończeniu szkoły. 

Zaledwie 19% podaje, że przestało sięgać po książki stosunkowo niedawno. 

Polacy czytają książki wypożyczone  lub otrzymane w prezencie od znajomego, kupione, 

zgromadzone we własnym księgozbiorze domowym. Niekiedy sięgają po książkę w postaci 

elektronicznej, audiobooka, z internetu. 14% Polaków jest "poza kulturą pisma". Nie czytają książek, 

gazet, wiadomości. 

W 22% gospodarstw domowych nie ma żadnego księgozbioru. 64% Polaków ma w domu mniej niż 50 

książek, zaś jedynie 2% ma ich ponad 500 (w tym 1% - ponad 1000). W niektórych zbiorach znajdują 

się wyłącznie podręczniki i książki dla dzieci. 

Podsumowując można stwierdzić, że Polacy czytają mało, a z roku na rok coraz mniej. 

 A czytać warto! Dlaczego?  

 

obraz 2 http://babyonline.pl/jak-czytac-dziecku-wywiad-z-irena-kozminska,pielegnacja-niemowlaka-artykul,21497,r1p1.html 

 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.  
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 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 naszą 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. 

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

Warto pamiętać, że pismo jest podstawą cywilizacji… 

 

obraz 3 http://polki.pl/rodzina,czytajmy-z-mcdonalds,10041070,artykul.html 

 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, 
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 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. 

 

 
obraz 4 http://liczysiewynik.pl/dlaczego-warto-czytac-ksiazki/ 

 A co zrobić aby zachęcić  nasze dzieci do czytania? 

 Czytaj głośno dziecku od pierwszego dnia jego życia 

Im wcześniej przyzwyczaimy malucha do słuchania, tym chętniej będzie uczestniczył we 
wspólnych lekturach, a w przyszłości samodzielnie sięgać po książki. 

 Czytaj dziecku regularnie 

Zasadą powinno być, że czytamy dziecku codziennie. Jeśli zaczniemy uzależniać czytanie  
od ilości pracy, swojego samopoczucia, pory roku czy innych okoliczności, to wkrótce 
namnoży się tyle przeszkód, że całkiem uniemożliwią czytanie. W końcu dziecko przestawi się 
na czynności nie wymagające wysiłku, np. na telewizję i może być trudno odzyskać  
je dla książek. 

 Głośne czytanie dziecku może mieć miejsce o różnych porach dnia i w różnych 
okolicznościach, ważne jest jednak, by wypracować codzienny rytuał, ustalić stałą porę 
czytania 
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Bardzo dobrym czasem na czytanie jest pora przed spaniem. Chwile te wyciszają dziecko po 
całym dniu, zmywają z niego stres, pozwalają w poczuciu bezpieczeństwa pofrunąć 
wyobraźnią za słowami czytanej bajki  i w dobrym nastroju pożegnać dzień. 

 Czytaj dziecku z radością, interesująco, okazując entuzjazm dla wspólnej lektury 

Wybierajmy do głośnego czytania książki, które są dla dziecka ciekawe, które mu się 
podobają, które rozpalają jego emocje. Do każdego spotkania z dzieckiem i książką 
podchodźmy jak do przyjemności, na którą z góry się cieszymy. Wkładajmy w czytanie cały 
swój entuzjazm. 

 Ile czasu dziennie czytać? 

Propagatorzy głośnego czytania zachęcają, by czytać dzieciom przez 20 minut każdego dnia. 
Gdy dzieci są starsze, sesje z książką mogą być oczywiście dłuższe, jeśli nie kolidują z innymi 
ważnymi zajęciami obu stron. 

 Książki powinny być zawsze dostępne 

Powinny znajdować się w zasięgu wzroku i ręki dziecka, towarzyszyć im w samochodzie, 
podróży pociągiem czy w czasie wizyty u lekarza. Każde oczekiwanie, każda sytuacja, w której 
dziecko denerwuje się lub nudzi, może być wypełniona czytaniem, które uspokaja, łagodzi 
napięcie i przywraca dobry nastrój. 

 Kiedy zakończysz głośne czytanie… 

Kiedy starsze dziecko trwa w postanowieniu, że nie będzie dłużej słuchać głośnego czytania, 
„bo jest za duże”, warto od czasu do czasu przeczytać wspólnie jakiś ciekawy artykuł lub 
podrzucić go dziecku. Można podsuwać mu dobre książki i podpowiadać ciekawe tytuły. 
Warto rozmawiać o książkach, wymieniać się opiniami, interesować się tym, co dziecko czyta 
i czy mu się to podoba. 

 Zachęcaj do czytania, nie przymuszaj 

Warto zachęcać starsze dzieci do samodzielnego czytania pamiętając, by nie nakazywać, nie 
przymuszać i nie odsyłać go z książką do pokoju za karę. 

 Zadbaj o dobre warunki do czytania 

W budowaniu nawyków czytelniczych przeszkadzają sprawy przyziemne, takie jak włączony 
bez przerwy telewizor, brak fotela, kanapy czy stołu, przy którym można usiąść i poczytać, czy 
wreszcie brak książek. Zadbajmy zatem o to, by w domu było jak najwięcej materiałów do 
czytania. Postarajmy się o to, by dziecko miało swoje stałe, wygodne i ciche miejsce do 
czytania w ciągu dnia i lampkę przy łóżku do czytania przed snem. 

 Dawaj dobry przykład 

Trudno oczekiwać od dzieci nawyku czytania jeśli nie widzą one na co dzień czytających dla 
przyjemności rodziców. Obowiązkiem rodzica jest modelowanie właściwych postaw i 
zachowań. Widok pochłoniętego lekturą dorosłego sprzyja zainteresowaniom czytelniczym 
dzieci i młodzieży, prowokuje podejmowanie rozmów o czytanych przez siebie książkach czy 
publikacjach. 

Życzymy powodzenia! 
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