
Rola książki w życiu małego dziecka 

                                                                                     

„Gdzie nie ma książki, tam w życiu człowieka czyni się zła pustka, której niczym wypełnić 

nie można(…). Człowiek więdnie bez dobrej książki, jak więdnie kwiat bez słońca…”                                       

K. Makuszyński 

 

Książka towarzyszy dziecku już od najmłodszych lat życia i trudno nie docenić jej bogatego i 

wszechstronnego oddziaływania na jego rozwój w niemalże wszystkich jego aspektach.                                 

O jej walorach w procesie wychowawczym pisze M. Gorki: „Kochajcie książkę, ona ułatwi 

wam życie, po przyjacielsku pomoże zorientować się w pstrej i burzliwej gmatwaninie myśli, 

uczuć, zdarzeń, ona nauczy was szanować człowieka i samych siebie, ona uskrzydla rozum i 

serce uczuciem miłości do świata, do człowieka”. 

  Warunki życia współczesnej rodziny sprawiają, że coraz mniej czasu rodzice i dzieci            

spędzają razem przy wspólnej zabawie. Wydaje się, że w wielu rodzinach telewizor i 

komputer zastąpił jeden z najbardziej cennych sposobów spędzania czasu, jakim jest czytanie 

dzieciom książek. Ładna, kolorowa książka, bogato ilustrowana przyciąga oko dziecka, 

zachęca do sięgnięcia po nią i przeczytania. Książka dostarcza wiedzy o świecie, 

systematyzuje i uczy myślenia. Prowadzi do pojawiania się twórczego stosunku do otoczenia. 

Dzieje się tak od najwcześniejszych lat życia dziecka dzięki rodzicom, którzy są łącznikiem 

między nim a książką. Rodzice dostarczają dziecku tworzywa, jakim jest odpowiednia do 

wieku lektura, zachęcają do czynnego oglądania (słuchania, nazywania), opowiadania. W 

miarę dorastania dziecka kształtują się coraz bardziej złożone formy poznania (myślenie 

przyczynowo-skutkowe, krytycyzm, twórcza wyobraźnia). Czytanie jest dla dziecka przede 

wszystkim źródłem przyjemności i formą rozrywki. Aktywność ta powoduje obniżenie 

napięcia mięśniowego i po prostu relaksuje. W szczególności wpływ taki ma bajka 

relaksacyjna, której fabuła jest pozbawiona wywołujących silne emocje nagłych zwrotów 

akcji. Jednocześnie, kontakt dziecka z książką wpływa stymulująco na jego sferę zmysłową. 

„Książka uruchamia przecież prawie wszystkie zmysły. Może cieszyć oko pięknymi 

ilustracjami i zdobieniami. Książka umożliwia dziecku poznawanie świata. Pomaga w 

kształtowaniu nowych wyobrażeń i pojęć, przekazuje wiedzę o świecie i ludziach. Dzięki 

książkom dzieci uczą się rozumieć znaczenie nazw, a przez to tworzyć bardziej ogólny obraz 

przedmiotów. Czytanie na głos sprawia również, iż osłuchując się z tekstem przyswajają 

sobie zwroty i określenia, ciesząc się jednocześnie z ich właściwego stosowania w mowie. 

Książka porządkuje wiedzę o dotychczasowych odkryciach dziecka i ukazuje je w 

najbliższym otoczeniu. Dzięki temu jest ona często drogą do poznania otaczającego dziecko 

środowiska przyrodniczego i społecznego. Przybliża również dziecku cechy środowiska, w 

którym na co dzień nie przebywa lub styka się z nim sporadycznie. 

            Wiek przedszkolny, to okres tworzenia się u dzieci trwałych nawyków, kształtowania 

procesów uczuciowych i umysłowych. Wychowanie dobrego i szczęśliwego dziecka wymaga 

osobistego zaangażowania rodziców, poświęcenia mu czasu. Czas ten można wykorzystać na 

wspólne zabawy i czytanie książek dzieciom. Dzięki czytaniu dziecko uczy się słuchać i 

naśladować dźwięki, a więc czytać należy dziecku już od urodzenia. Czytanie na głos 



niemowlęciu stymuluje rozwój jego mózgu i buduje trwałe skojarzenie czytania z 

przyjemnością, poczuciem bezpieczeństwa i więzi. Gdy dziecko jest nieco starsze, książka 

utrwala i porządkuje pojęcia o świecie, dostarcza nowych wiadomości, wzbogaca zasób 

pojęciowy, budzi zainteresowania poznawcze, rozbudza ciekawość świata i pomaga 

zrozumieć siebie i innych. Książka dostarcza informacji z rodzinnego życia, czy otoczenia.      

Typem lektury ważnym przede wszystkim dla rozwoju systemu wartości i kształtowania 

pojęć moralnych, jest tajemniczy świat baśni. Dzięki niemu dziecko odkrywa pojęcie dobra i 

zła, winy i kary oraz zadośćuczynienia i nagrody. Poprzez identyfikację z baśniowym 

bohaterem może zaspokajać własne potrzeby, doznawać różnych uczuć. Baśnie rozwijają 

wyobraźnię, umiejętności opowiadania i twórczość plastyczną.                                                                    

Bajkoterapia – tak w dzisiejszych czasach określa się działanie bajki i baśni. Bajki 

psychoterapeutyczne to najczęściej krótkie utwory poetyckie z dozą dowcipu. Są one 

przeznaczone dla przedszkolaków i klas początkowych. Wspólna lektura bajek i baśni 

przyczynia się do uspokojenia i zredukowania problemów emocjonalnych dzieci. Są one 

świadome fikcji, rozumieją bohaterów, wiedzą, że dobro zawsze zwycięży, dlatego czują się 

bezpiecznie. Oswajając się z zagrożeniami, wierzą, że pomimo przeciwności losy 

bohaterowie mogą zmieniać otaczającą rzeczywistość na lepszą. W ten sposób przyczyniają 

się również do redukcji lęków.                                                                                                         

Ważnym aspektem rozwoju dziecka, w którym pomaga kontakt z książką, jest rozwój 

społeczny. „We współczesnym świecie książka wobec dziecka spełnia rolę kontaktu z 

literaturą piękną : baśnią, poezją, prozą, uczy rozumieć znaczenie np. książki kucharskiej, 

telefonicznej, spełnia rolę kształcenia odbiorcy informacji. Taka ‘przygoda z książką sprawia, 

że dziecko może korzystać z szerszego znaczenia szerszego różnych  publikacji niż te, które 

są adresowane specjalnie dla niego:  sięgać do encyklopedii, czasopism, specjalistycznych i 

fachowych, korzystać z innych nośników, takich jak zapis magnetofonowy, czy kaseta video”. 

Książka pełni również  funkcję swoistego zwierciadła środowiska społecznego, otaczającego 

dziecko ,pokazującego właściwie dla niego normy i postawy. Dziecko uczy się więc 

powszechnie akceptowanych form zachowań. Dzięki książce dziecko chłonie niezbędną 

wiedzę, bez której kiedyś nie mogłoby sprawnie funkcjonować w społeczeństwie. 

Nieocenioną wartość w przybliżeniu dziecku kultury ojczystej i rozwijaniu poczucia 

tożsamości narodowej mają baśnie, legendy i podania ludowe. Książka udostępnia dorobek 

kulturowy i ukazuje bogactwo tradycji, odwołując się przy tym bardzo często do 

uniwersalnych wartości moralnych, cenionych od wieków przez przodków.Utwory baśniowe, 

fantastyka baśniowa, szczególnie oparta na treściach folkloru, mitów, a osadzona w realiach 

historycznych lub społecznych, przekazuje dzieciom porady moralne. 

Zdecydowanie najważniejszą płaszczyzną rozwoju dziecka, na którą ogromny wpływ 

wywiera książka, jest jego psychika. Czytanie nie tylko umożliwia zdobycie informacji, ale 

dostarcza różnorodnych emocji, przez co wzbogaca dziecko wewnętrznie. „Bajki i 

opowiadania dobrze dobrane rozszerzają niesłychanie zakres doświadczeń dziecka. 

Doświadczenia tego rodzaju są co prawda fikcyjne, ale nie mniej bardzo kształcące i 

potrzebne dla pełnego rozwoju duchowego dziecka”. Zdrowie psychiczne warunkuje dobry, 

serdeczny kontakt z rodzicami. Jednym z jego przejawów jest wspólne czytanie z dzieckiem. 

Umacnia ono więzy rodziny, a także pozwala rodzicowi aktywnie uczestniczyć w odkrywaniu 

przez dziecko nowych, interesujących zjawisk i problemów. Książka czytana w atmosferze 

rodzinnej, z bliską dziecku osobą jest lepiej odebrana, daje głębokie przeżycia magicznych 

przesłań. 

 



Oto kilka rad praktycznych dotyczących przybliżania dzieciom tekstów literackich: 

1. Od najmłodszych lat dziecka twórzmy dobrą atmosferę dla wspólnego czytania. Nawet jeśli 

nasze dziecko opanowało już umiejętność czytania, nie pozostawiajmy go samotnie z książką, 

gdy zgłasza potrzebę przeczytania mu czegoś. 

2. Oprócz czytania w dowolnym momencie dnia warto mieć stały czas przeznaczony na ten 

cel– np. przed snem. 

3. Czytajmy na raz niewielkie całości lub część większej całości. Pozwoli to dziecku na 

lepsze zrozumienie i przeżycie utworu. 

4.  Pozwólmy dziecku wielokrotnie wracać do tej samej książki. Zdobywa ono w ten sposób 

doświadczenie powtarzalności zdarzenia, treści, towarzyszące mu uczucia. Ćwiczy pamięć. 

5. Wyjaśniajmy znaczenie trudniejszych terminów. 

6.  Podtrzymujmy zapoczątkowany przez dziecko dialog na temat tego, o czym czytamy, 

pojedynczych wątków lub swobodnych skojarzeń. 

7. Jeśli dziecko przerywa nam czytanie, by porozmawiać na temat związany z lekturą, 

rozwijajmy temat rozmowy spokojnie i w miarę potrzeby powróćmy do czytania. 

8. Jeżeli dziecko przerywa nasze czytanie i zajmuje się czymś innym, ustalmy z nim czy 

rzeczywiście chce słuchać. 

9. Rozmawiajmy z dzieckiem o czytanym utworze, ale bez natrętnego dydaktyzmu. 

       Czytajmy dzieciom książki ,pokazujmy kolorowe ilustracje, rozmawiajmy o przeczytanej 

treści, tłumaczmy niezrozumiałe słowa, odpowiadajmy na nurtujące dziecko pytania. Dziecko 

siedzące obok lub na kolanach mamy czy taty czuje się kochane, potrzebne i ważne.              

Po prostu – szczęśliwe. 

         DLACZEGO TRZEBA CZYTAĆ DZIECIOM ? 

        Sukces jednostek i społeczeństw zależy od ich wiedzy. Kluczem do wiedzy wciąż jest 

czytanie. Wiele osób, choć umie czytać, nie czyta. Dlaczego? Ponieważ nawyk i potrzeba 

lektury muszą powstać w dzieciństwie. Wspólne czytanie jest formą mądrego kontaktu z 

dzieckiem i doskonałą metodą wychowawczą. 

     Współczesny świat jest dla dzieci często trudny i nieprzyjazny. Pośpiech i stres, brak czasu 

dla dziecka, ignorowanie ich potrzeb psychicznych, nadmiar mediów elektronicznych 

powodują, że coraz więcej dzieci ma problemy emocjonalne i coraz gorzej zna język. 

Dziecko, które nie rozumie języka i ma mały zasób słów nie jest w stanie samo czytać, gdyż 

jest to dla niego za trudne i zbyt nudne, zwłaszcza w dobie atrakcyjnej i nie wymagającej 

wysiłku telewizji. W ten sposób koło się zamyka – słabo czytające dzieci coraz mniej czytają 

i coraz gorzej się uczą.                                                                                                                               

Czytanie dziecku na głos uczy je języka i myślenia, rozwija pamięć i wyobraźnię, przynosi 

wiedzę i wzorce dobrych zachowań, wzmacnia samo uznanie. Czytanie niemowlęciu 

stymuluje jego umysł i buduje skojarzenie czytania z przyjemnością, czytanie na głos 



kilkulatkowi pozwala mu zrozumieć siebie i świat, wspólne czytanie z nastolatkiem pozwala 

zachować lub odbudować więź i pomaga mu w pokonaniu wielu problemów wieku 

dorastania. Także dzieci niepełnosprawne dzięki głośnemu czytaniu znacznie lepiej się 

rozwijają. Czytanie uczy dzieci odróżniania dobra od zła i zachęca do refleksji nad 

konsekwencjami własnych słów i czynów. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszym świecie, 

zdominowanym przez agresywne wzorce masowej kultury i pogoń za pieniądzem.                                          

* Zalety głośnego czytania: 

1. Buduje mocną więź między dorosłym a dzieckiem. 

2. Tworzy skojarzenie czytania z przyjemnością i poczuciem bezpieczeństwa. 

3. Niezwykle stymuluje rozwój mózgu. 

4. Przynosi ogromną wiedzę ogólną; rozbudowuje słownictwo. 

5. Uczy myślenia, pomaga w zrozumieniu ludzi, świata i siebie. 

6. Daje kontakt z bogactwem doświadczeń niemożliwych do zdobycia samemu. 

7. Rozbudza zainteresowania, rozwija wyobraźnię. 

8. Stymuluje rozwój emocjonalny, rozwija wrażliwość i empatię. 

9. Uczy wartości moralnych, wpływa na zmianę negatywnych postaw na pozytywne. 

10. Buduje samo uznanie – dziecko czuje się ważne, kochane i coraz bardziej 

kompetentne. 

11. Ułatwia samodzielne czytanie, daje podwaliny pod sukces w mówieniu i czytaniu. 

12. Chroni przed uzależnieniem od telewizji. 

13. Uczy nie agresywnych sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów. 

14. Kształtuje nawyk czytania na całe życie. 

15. Jest najlepszą inwestycją w pomyślną przyszłość dziecka. 

 * Kluczem do wiedzy i sprawności umysłu jest czytanie: 

 czytanie rozwija język, co stanowi podstawę do myślenia (w tym także 

matematycznego); 

 czytanie otwiera dostęp do ludzkiej myśli i wiedzy. 

 * Nawyk czytania i miłość do książek musi powstać w dzieciństwie: 

 uczymy dzieci czytania, ale nie dbamy o to, by lubiły czytać; 

 nie rozbudzamy w nich zapału do książek, nie dokładamy starań, by czytanie stało się 

ich przyjemnością i potrzebą; 

 wielu dzieciom doświadczenia z książką kojarzą się z przymusem, przykrością, nudą i 

dlatego porzucają czytanie na rzecz telewizji. 

 Najskuteczniejszym sposobem wychowania czytelnika na całe życie jest głośne czytanie 

dziecku dla przyjemności! 

 * Rodzice! Codziennie czytajcie dziecku głośno przez 20 minut: 

 to od Was w największym stopniu zależy pomyślna przyszłość Waszego dziecka; 

 czytajcie dziecku głośno bez względu na sytuację rodzinną, materialną czy własne 

wykształcenie, jeśli chcecie, by było mądre i odnosiło sukcesy w szkole i w życiu; 

 już w pierwszej klasie lepiej radzą sobie te dzieci, którym rodzice dużo czytają i z 

którymi dużo rozmawiają;  



* Codzienne głośne czytanie dziecku warto zacząć jak najwcześniej i nie odchodzić od tego 

nawet gdy dziecko samo już dobrze czyta: 

 gdy czytamy dziecku trzymając je w ramionach, przytulając się do niego i głosem 

wzbudzając zainteresowanie budujemy w ten sposób trwałe skojarzenie czytania z 

poczuciem bezpieczeństwa, przyjemności i więzi; 

 czytając stymulujemy rozwój umysłowy dziecka, gdyż dzięki czytaniu w mózgu 

dziecka powstają miliony połączeń neuronowych, które wpłyną na jego inteligencję; 

 warto utrzymać rytuał głośnego czytania nawet wtedy, gdy dziecko samo już dobrze 

czyta – poziom rozumienia tekstu czytanego na głos przekracza poziom rozumienia 

przy samodzielnym czytaniu; 

 czytajmy nastolatkom – wspólne czytanie w rodzinie zbliża emocjonalnie, otwiera 

drogę do trudnych rozmów, chroni przed wieloma problemami wieku dorastania. 

 * Głośne czytanie jest proste, bezpłatne i dzieci je uwielbiają! 

 nie potrzeba tytułów naukowych ani drogiego sprzętu, by czytać dzieciom; 

 książki można wypożyczać, wymieniać, kupować na przecenach; 

 nie trzeba dobrej dykcji, by być najlepszym nauczycielem czytania dla swego dziecka; 

 czytanie to doskonałe zajęcie dla rodziców, którzy mają mało czasu dla swych dzieci i 

nie zawsze wiedzą jak go wypełnić. 

* Czytanie jest dziś ważniejsze niż było kiedykolwiek w przeszłości: 

 świat jest coraz bardziej skomplikowany, lawinowo przyrasta ilość informacji, rozwój 

wiedzy i rynku pracy następują coraz szybciej – ludzie, którzy nie czytają, nie nadążą 

za tymi zmianami i zostaną zepchnięci na margines współczesnego życia; 

 żyjemy w cywilizacji telewizyjnej; badania naukowe wykazują: 

– szkodliwość zdrowotną nadmiernego oglądania telewizji przez dzieci, 

– telewizja nie rozwija u dzieci myślenia i skraca ich przedział uwagi, 

– wiele programów wywołuje lęki i niepokój oraz znieczula na przemoc. 

 Codzienne głośne czytanie jest szczepionką przeciwko wielu niepożądanym wpływom i 

zachowaniom dla umysłu i psychiki dziecka ze strony współczesnej cywilizacji. 

  

WSZYSCY CHCEMY, ABY NASZE DZIECI WYROSŁY NA MĄDRYCH, DOBRYCH I 

SZCZĘŚLIWYCH LUDZI. JEST NA TO SPOSÓB – CZYTAJMY DZIECIOM ! 

 

                                                                               

                                                                                        Opracowała Bożena Papierkiewicz 
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