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CO ZYSKUJEMY CZYTAJĄC DZIECIOM? 

 zaspakajamy ich ciekawość świata; 

 uczymy słuchania; 

 pobudzamy ich wyobraźnię; 

 rozszerzamy zasób słownictwa; 

 ćwiczymy koncentrację; 

 trenujemy pamięć; 

 pomagamy zrozumieć fabułę i specyficzny język „książkowy”; 

 stajemy się wzorem do naśladowania, pokazując, że czytanie to przyjemna i ważna umiejętność; 

 tworzymy szczególną więź, która będzie procentowała na całe życie;   

 oddajemy swój cenny czas naszym dzieciom i w ten sposób sprawiamy, że czują, jak są dla nas ważne; 

 budujemy i zapewniamy im poczucie własnej wartości. 

RODZICU, ZACHĘCAJĄC I MOTYWUJĄC  DZIECKO DO WSPÓLNEGO  CZYTANIA, PAMIĘTAJ, ŻEBY:  

 czytanie książki dziecku było codziennym rytuałem (najlepiej ustalić konkretną porę dnia); 

 czytać w sposób ekspresyjny (głosem charakterystycznym dla książkowej postaci, silnie zaznaczając rytm 
zdania, rymy); modulować głosem (ciszej, głośniej, wolniej, szybciej – w zależności od fabuły); 

 rozmawiać z dzieckiem o przeczytanym tekście, zadawać pytania i jednocześnie prowokować  
do zadawania pytań, do dyskusji; 

 zachęcać dziecko do przewidywania dalszego ciągu czytanej historii, wymyślania swojego zakończenia 
tej samej książki; 

 uważnie obserwować swojego słuchacza i nie dopuścić do znudzenia słuchaniem; 

 przerwać czytanie w chwili największego zainteresowania treścią i pozostawić dziecko z poczuciem 
„tęsknoty” za dalszym ciągiem; 

 od czasu do czasu inscenizować dzieciom to, co czytamy, wykorzystując zabawki czy proponując 
przygotowanie zabawek z papieru, plasteliny, modeliny; 

 pozwolić dzieciom na włączanie się do czytania, zaproponować naśladowanie głosów zwierząt, odgłosu 
wiatru, burzy, samochodu… 

CZYTAJĄC DZIECIOM W DOMU, WARTO PAMIĘTAĆ  O TYM, ŻE:  

 dobrą porą na czytanie dziecku jest czas przed zaśnięciem; 

 trzeba zadbać o wygodę zarówno czytającego, jak i słuchacza; 

 czasem dzieci wolą słuchać, będąc w ruchu (lepiej się koncentrują); zdarzyć się może, że zechcą skakać, 
machać nogami, nawet biegać po pokoju – możemy pozwolić na to swoim dzieciom; 

 dzieci mające problem z koncentracją powinno się przyzwyczaić do skupienia uwagi, stopniowo 
wydłużając czas czytania; 

 w tekście mogą pojawić się trudne słowa, niezrozumiałe dla dziecka, trzeba wówczas przerwać czytanie 
i wyjaśnić je; 

 dziecko może wielokrotnie prosić o przeczytanie ulubionej książeczki i taką prośbę trzeba spełnić. 
Czasem  czytając po raz kolejny tę bajkę można zmieniać nieco fabułę, co pozwoli dziecku zareagować  
i dokonać korekty tekstu. 

JAKĄ KSIĄŻKĘ WYBRAĆ DO CZYTANIA? 

Wybierając książkę, „przekartkujmy” ją w bibliotece czy w księgarni, przeczytajmy recenzje na forach 
internetowych. Zwróćmy uwagę na to, czy książka: 

 ma wyrazistą fabułę, sympatycznych bohaterów; 
 zawiera elementy humoru; 
 styl wypowiedzi jest jasny i odpowiedni dla naszego dziecka. 

Proponując dziecku lekturę, nie narzucajmy wprost konkretnej książki. Pozwólmy, aby dziecko było przekonane, 
że samo dokonało wyboru. W razie trudności z wyborem adekwatnej lektury poszukajmy w necie bajek 
terapeutycznych lub przejrzyjmy propozycje literatury wymienione na stronie akcji Cała Polska Czyta Dzieciom.  


