
,,Zalety głośnego czytania dzieciom.’’ 
 

 

 

             Głośne czytanie to wspaniały wynalazek, jest proste, nie potrzebujemy tytułów naukowych, 

ani drogiego sprzętu. Książki można wypożyczyd, wymienid z innymi, kupid. Zawsze należy zwrócid 

uwagę na treśd książki, przyjrzed się jej walorom językowym oraz przesłaniom, jakie niesie. 

Pierwszy kontakt z książką jest podejmowany z inicjatywy dorosłych. Małe dziecko bawi się 

wszystkim: patykiem, kamykami. Jeśli nie podsuniemy mu książki, samo po nią nie sięgnie. To dorośli 

powinni rozbudzid w dziecku chęd sięgania po książkę.  

Pierwsze książki, to zabawki: do kąpieli, gryzaczki, książeczki piankowe. Potem pojawiają się 

harmonijki z ilustracjami. ,,Czytając” te książki, to my dorośli snujemy opowieści nawiązujące do 

obrazków, nadajemy im nazwy, wskazujemy przedmioty w rzeczywistości. Później wytwarza się więź 

z tekstem literackim, rozumienie następstw zdarzeo, relacji przyczynowo-skutkowych.                                                                                                   

Zadaniem rodziców- dorosłych jest wprowadzenie malucha w świat języka znaków. 

 

            Wiek przedszkolny- to okres słuchania bajek, legend. Z logiki przedstawionych tam zdarzeo 

dziecko uczy się wyciągania prawidłowych wniosków. W miarę dorastania zainteresowania 

czytelnicze dziecka stają się coraz rozleglejsze. Chętnie słucha ,,bajek łaocuszkowych”, łaocuszkowych 

wierszyków, doskonali umiejętnośd śledzenia losów bohatera, rozumie sens używanych zwrotów. 

Wielokrotnie przeżywa, potrafi słuchad ulubionych utworów codziennie, odkrywając wciąż na nowo 

zaskakujące historie. Równocześnie z procesem czytania, towarzyszy dzieciom fascynacja telewizyjna 

i filmowa. Dlatego nie jest obojętne, po jakie książki sięgamy, czy chcemy, aby książki kształtowały 

nasze dzieci, a nie agresywne filmy. Duże znaczenie ma wzorzec wyniesiony z domu,                

czy istnieje księgozbiór, nawet niezbyt bogaty w domu, który stanowi tradycję i kulturę domu. 

Dzieci uwielbiają baśnie i dlatego każdy kto zapoznaje z nimi dzieci, ma klucz do dziecięcych serc. 

     Dla tych , którzy nie zaznali w domu przyjemności czytania i słuchania bajek  na kolanach u 

rodziców, przedszkole stwarza możliwośd pierwszego kontaktu z książką   w warunkach gorszych, bo 

w grupie, często bez możliwości dokładnego obejrzenia ilustracji  i bez silnych kontaktów 

uczuciowych, które dominują przy lekturze domowej. Czytanie dzieciom to ważna inwestycja w 

dziecko. Dlatego warto przyłączyd się  do ogólnopolskiej akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom”, gdyż 

dzieci uczą się głównie przez przykład, naśladując dorosłych. Świadomie uczymy dzieci wartości 

moralnych czytając im mądre książki, rozmawiając o wartościach i samemu je praktykując. Wartości, 

tak jak języka, należy uczyd się od najmłodszych lat.Czytanie rozwija język, wzbogaca słownictwo, 

uczy umiejętności mówienia i słuchania, doskonali pamięd, uczy myślenia, jest drogą do wiedzy i 

wykształcenia, buduje więź  i zaufania, stwarza możliwośd pytao i rozmowy. Dzieci uwielbiają, gdy im 

się głośno czyta, czują się wtedy ważne, kochane i coraz mądrzejsze. 

 

 

 


