
Poczytaj mi mamo! Poczytaj mi tato!

„ Bez względu na to, ile masz zajęć,  najważniejszą rzeczą , jaką możesz  
zrobić dla przyszłości swego dziecka  oprócz okazywania mu miłości 
przez przytulanie, jest  codzienne głośne czytanie oraz  radykalne 

ograniczenie telewizji".
JimTrelease

Szanowni Państwo! Kochani Rodzice!

Czytanie jest podstawą sukcesu w szkole i ….w życiu. Nic go nie zastąpi. Miłość 
do książek najskuteczniej rozwiniecie w dziecku Wy Rodzice, sami dużo czytając i 
rozmawiając o książkach. Najlepiej znacie swoje dziecko, wiecie, co go interesuje, 
więc najłatwiej Wam podsunąć odpowiednie książki. 

Pamiętajcie jednak, aby dostosować poziom lektur do wieku dziecka! Zachęcajcie 
je do czytania już od najwcześniejszych lat życia! Zapał do czytania należy 
rozwijać  w dzieciństwie!

Aby w przyszłości Wasze dziecko sięgało po książki czytajcie mu 20 minut 
dziennie, codziennie!

Rodzina odgrywa bardzo ważną rolę w kształtowaniu nawyku czytania. Pierwszy 
kontakt dziecka z książką ma miejsce w domu rodzinnym. Można już czytać 
maluchowi wykorzystując do tego różne okoliczności: czas jedzenia śniadania lub 
kąpieli, układanie dziecka do snu i.t.p. Nie ważna jest pora czytania, ważna jest 
systematyczność. Od dawna rodzice i dziadkowie czytali swoim dzieciom bajki. 
Postarajmy się, aby tak było nadal! 

Nie zapominajmy o korzyściach, które płyną z czytania dzieciom, a są to:  

• czytanie książek zacieśnia wieź między rodzicami a dzieckiem, daje mu 
poczucie bezpieczeństwa, 

• książki rozwijają wyobraźnię dziecka, 

• słuchanie bajek rozwija inteligencję, wzbogaca słownictwo, uczy 
poprawnego budowania zdań, zachęca do samodzielnej nauki czytania, 

• książki wychowują, wyrabiają wrażliwość, odprężają, pozwalają przyjemnie 
spędzić czas. 

    Dziecko najlepiej uczy się przez przykład. Jeśli widzi Was z książką lub gazetą w 
czasie wolnym, pokazujecie mu ,że czytanie sprawia Wam przyjemność. 
Najważniejszą rzeczą, jaką możecie zrobić, by zachęcić dziecko do samodzielnego 
czytania, jest wcześniejsze czytanie mu książeczek na głos.

10 rad  dla rodziców, którzy chcą , żeby ich dzieci czytały:

1. im wcześniej zaczniecie czytać dziecku tym lepiej 

2. podczas czytania usiądźcie obok dziecka 



3. pamiętaj, że sztuka czytania wyrabia się z czasem 

4. czytajcie dziecku książeczki, które Wam samym się podobają 

5. pozwólcie dziecku przerywać i zadawać pytania 

6. ułatwcie dziecku dostęp do książek, stwórzcie jego własna biblioteczkę 

7. pozwólcie dziecku wybierać książki, których chce słuchać 

8.  zacznijcie od 10 minut głośnego czytania ( dziecko lepiej je zapamięta niż 
dwie godziny oglądanego programu telewizyjnego) 

9. wybierzcie się ze swoim dzieckiem do biblioteki 

10.nie konkurujcie z telewizją – nie pytajcie, czy dziecko woli czytanie, czy 
oglądanie 

         Szanowni Państwo! 

      Pamiętajmy, że nie rodzimy się z potrzebą czytania, tę potrzebę się nabywa. 
Dlatego czytajmy dziecku od najmłodszych lat, a zaszczepimy w nich miłość do 
książki i na pewno będą czytać w przyszłości.                                                          


