„Czytanie książek to najlepsza zabawa, jaką ludzkość sobie wymyśliła”
Wisława Szymborska

Książka uczy , bawi, wychowuje - dlaczego warto czytać
dzieciom ?

Wiek przedszkolny to niepowtarzalny okres w życiu człowieka. Jest to czas,
w którym kształtują się nawyki dziecka, w tym czytelnicze. Skutecznym sposobem na ich
obudzenie jest głośne czytanie dziecku. Jest to jedno z wielu działań propagujących literaturę
i prowadzących w końcowym efekcie do wytworzenia potrzeby samodzielnego obcowania
z książką. Możliwość stworzenia takiej jednostkowej relacji między dzieckiem, a książką daje
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wspomagać rozumne i świadome oddziaływania wychowawcze i stać się w rękach rodziców
i wychowawców sprawnie działającym narzędziem.
Książka może odegrać ogromną rolę w kształtowaniu wartości, jakimi dziecko będzie
w przyszłości żyło. R.Klimas. uważa, że literatura: „Może rozbudzić i rozwijać zainteresowania
dziecka, kształcić jego wyobraźnię i umiejętność myślenia, wzbogacać jego społeczne
doświadczenia ,ułatwiać opanowanie podstawowych narzędzi międzyludzkiego kontaktu, jakim są
język i pojęcia społeczne, normy i zasady współżycia” .

Należy mocno podkreślić rolę dorosłych w nauce obcowania dziecka z książką.
Tę naukę należy rozpoczynać jak najwcześniej, żeby zetknięcie się dziecka z książką, nie było
przez nie utożsamiane z nieciekawym podręcznikiem szkolnym.
Umiejętnie dobrana do wieku dziecka lektura ma szansę, wpływając na indywidualny
rozwój, wzmocnić to, co w młodym człowieku najlepsze, może rozwinąć wyobraźnię, wewnętrzne
przeżycia i wzbogacić krąg doświadczeń życiowych. Teksty literackie, szczególnie te o walorach
społeczno - moralnych, spełniają w procesie wychowania niezmiernie ważną rolę. Książka- uczy,
bawi, wychowuje, przekazuje czytelnikowi to co piękne, ciekawe, fascynujące. Może także
wzmocnić działanie wielu metod wychowawczych stosowanych w domu rodzinnym w przedszkolu
czy w szkole. Literatura może być uznana za jedną z dziedzin sztuki, która oddziałuje
wszechstronnie na osobowość dziecka, z tego powodu książkę możemy postawić w rzędzie
środków wychowawczych, które pomagają w poznaniu świata, kształtują poglądy, zapatrywania,
wpływają na wybory form postępowania.
Głośne czytanie małym dzieciom przynosi im wiele korzyści na każdym etapie rozwoju.
Książki są dla najmłodszych źródłem nowych doświadczeń językowych –ubogacają tak bierny
(rozumienie) jak i czynny (mowa) słownik dziecka, poszerzając wiedzę o świecie i pomagając
w ten sposób odnosić sukcesy w przedszkolu i w szkole.

Głośne czytanie to najpiękniejszy czas, jaki możemy zaoferować dziecku
Korzyści głośnego czytania dzieciom:
·

-stymuluje rozwój mowy i usprawnia pamięć - dzieci szybko się uczą. Są
w stanie przyswoić wiele słów i zapamiętać nowe informacje. Czytanie to dobra okazja do
poznania m.in. nowych wyrazów.

·

rozbudza w dziecku ciekawość świata i pomaga mu zrozumieć siebie i innych Wzory
zachowań bohaterów bajkowych są przyjmowane przez najmłodszych bezkrytyczne-często
możemy zaobserwować, że maluch odtwarza zachowanie ulubionej postaci bajkowej.
Dzieci szybko uczą się poprzez przykład-naśladując.

·

kształtuje wrażliwość moralną dziecka - dzieci którym rodzice regularnie czytają
szybciej się rozwijają, łatwiej przyswajają wiedzę o świecie i ludziach, a także czują się
bezpieczne i kochane.

·

kształtuje pozytywny obraz siebie – dziecko czytając wraz z rodzicem może
wykorzystać swoją wiedzę, przekonać się, jak wiele już potrafi i tym chętniej będzie uczyło

się i poznawało nowe pojęcia
·

buduje szczególną więź emocjonalną pomiędzy rodzicami a dziećmi.
Wspólne czytanie jest formą spędzania czasu z dzieckiem. Co przynosi zarówno „korzyści
natychmiastowe” jak i procentuje na przyszłość. Dzięki czytaniu cała rodzina może
wspólnie spędzać czas, z korzyścią dla wszystkich.
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w bohaterze bajeczki samego siebie. Staje się wrażliwsze na krzywdę innych i potrafi darzyć
szacunkiem, ponieważ przeżywając emocje bohaterów, próbuje się z nimi utożsamiać.
Opracowała Joanna Bartula

Literatura :
·

H.Mystkowska, Książka w wychowaniu przedszkolnym, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne, 1983.

·

O.Katarzyńska, Artykuł -Dlaczego warto czytać dzieciom

·

www.edukacja.edux.pl

·

www.calapolskaczytadzieciom.pl

·

A.Pusz Artukuł- Dlaczego warto czytać

