DLACZEGO WARTO DZIECIOM
CZYTAĆ KSIĄŻKI?
Chcemy zachęcić Państwa do czytania książek swoim dzieciom, wykazać zalety wspólnej lektury
i wpływu książki na rozwój i psychikę dziecka. Świat, w którym żyjemy jest coraz bardziej
skomplikowany, lawinowo narasta ilość informacji, następuje coraz szybszy przyrost wiedzy, a z tym
wiążą się zmiany na rynku pracy. Współczesna cywilizacja to ekspansja telewizji i innych multimediów.
Badania wykazały szkodliwość nadmiernego oglądania telewizji przez dzieci. Telewizja nie rozwija u
dzieci myślenia, wiele programów wywołuje lęk i niepokój oraz znieczula na przemoc. Aby dziecko
nauczyło się w sposób mądry korzystać z telewizji i komputera musi już w najmłodszym wieku otrzymać
alternatywę w postaci innej, atrakcyjnej formy spędzania czasu – czytania.
Proponujemy, więc Państwu częste, głośne czytanie jako szczepionkę przeciw wielu
niepożądanym wpływom i zagrożeniom dla umysłu i psychiki dziecka. Wszyscy powinniśmy zdać sobie
sprawę, że głośne czytanie ma ogromny wpływ na jego rozwój umysłowy i emocjonalny. Książka
dostarcza dzieciom nowych informacji o świecie. Na przykład: małe dziecko zamieszkałe w mieście
zanim zobaczy żywą kurę, kaczkę, krowę, konia dowiaduje się o nich z książki z obrazkami. Obrazek
i opis stają się więc źródłem wielu wiadomości. Im mniejsze dziecko, tym więcej ilustracji powinny
zawierać jego książeczki, dlatego dobieraj lekturę odpowiednią do wieku dziecka.
Głośne czytanie spełnia ważną rolę w kształtowaniu mowy dziecka. Nie tylko wzbogaca jego
słownictwo, lecz także uczy prawidłowego formułowania myśli, budowy zdań, posługiwania się słowem
zgodnie z gramatyką. Częste rozmowy z dzieckiem, a także głośne czytanie kształcą również podstawowe
funkcje słuchowe, które mają duże znaczenie w nauce czytania i pisania. Dziecko czytając musi
rozpoznać znaki graficzne (litery) następnie podporządkowuje je odpowiednim głoskom (analiza)
i łączy w całość (synteza). Przy pisaniu słyszane słowo musi rozłożyć na poszczególne głoski, aby móc
je zapisać. Te procesy słuchowe, czyli rozróżnianie głosek i łączenie ich w całość kształtowane są już od
chwili, gdy do niemowlęcia docierają słowa wypowiedziane przez matkę.
Głośne czytanie lub opowiadanie dostarcza dziecku wielu bodźców słuchowych pobudzających
wspomniane procesy analizy i syntezy słuchowej. Od poziomu ich rozwoju zależy
nie tylko powodzenie w nauce czytania i pisania, lecz także w nauce języków obcych i umiejętności
uważnego słuchania na lekcji. Należy również podkreślić bardzo istotną wartość głośnego czytania, jaką
jest rozwój uczuciowy. Czytając swojemu dziecku odpowiednio dobraną lekturę możesz wpłynąć
na pobudzenie lub uspokojenie jego emocji. Gdy Twoje dziecko jest rozżalone, czuje się nieszczęśliwe,
możesz zmienić ten nastrój czytając mu zabawną historyjkę. Możesz także wywołać uczucie radości
i dumy ze zwycięstwa bohatera bajki lub uczucie współczucia dla pokrzywdzonego.
Pamiętaj, że samo przebywanie u boku ojca lub matki, możliwość przytulenia się, kontaktu
psychicznego i fizycznego, wspólne przeżywanie tych samych treści są wielkimi wartościami
niezależnymi od treściowej zawartości opowiadania lub bajki.
Okazuje się, że komunikacja między dzieckiem a rodzicem podczas czytania jest bardzo ważna w
procesie nauki mowy . Udowodniły to matki z dziećmi, których zaproszono do udziału w prostym
eksperymencie. Mama i dziecko mieli bowiem razem czytać, bawić się zabawkami i oglądać telewizję.
Nie da się ukryć, że te trzy aktywności wymagają od rodzica pewnego zaangażowania. I to właśnie
oceniali badacze – komunikację między rodzicem a dzieckiem w czasie czytania, zabawy i oglądania tv.
Najpierw jednak oceniono aktualne umiejętności językowe dzieci, po to żeby sprawdzić jak ma się jedno
do drugiego. Ostatecznie stwierdzono, że aktywność matek podczas jednej z tych czynności wyróżnia się
spośród pozostałych i licuje z niektórym aspektami rozwoju dziecięcej mowy. Okazało się, że telewizja,

nawet tylko “w tle” zaburza komunikację na poziomie rodzic – dziecko, negatywnie rzutując nie tylko na
umiejętności językowe dzieci, ale także na sen czy zdolność do samodzielnej zabawy. Wiadomo, że
wspólna zabawa, aby mogła być uznaną za “dobrą” wymaga zaangażowania ze strony rodzica. W
badaniu zaobserwowano, że poziom komunikacji na linii mama- dziecko nie różnił się znacząco między
zabawą a czytaniem, ale za to jakość tej interakcji już tak. To znaczy, że mamy podczas czytania były
aktywniejsze językowo, używały bardziej wyszukanych słów i zwrotów takich których nie stosuje się na
co dzień mowie potocznej (jak np. ” Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu…”) Warto więc czytać,
nawet po sto razy jedną książeczkę. Warto tłumaczyć, objaśniać, opisywać, nazywać – przedmioty,
obrazki, zdarzenia, emocje. Warto też powtarzać słowa, wprowadzać nowe, tłumaczyć, objaśniać.
“Kwiecista” mowa i wyszukane słownictwo podczas czytania wpływają na kształtowanie się wczesnych
umiejętności językowych dzieci. A te jak wiadomo, wiążą się z późniejszą sztuką czytania, pisania.
Potwierdza się więc stara reguła, że nie tylko ilość ale też jakość ma znaczenie.

Jak rozwijać umiejętności językowe poprzez czytanie?
1.Czytaj często – ekspozycja na słowa i budowanie słownictwa.
Pomiędzy 1 a 5 rokiem życia dziecko poznaje kilka słów dziennie, średnio 3,5. Książki dają nam tą
wspaniałą możliwość, aby zapoznawać dziecko ze słowami, których nie słyszy na co dzień.
2.Wykorzystaj zainteresowania dziecka
Bogata w rysunki, wydarzenia i ciekawych bohaterów literatura dziecięca zachęca najmłodszych do
rozmowy. Zatem czytanie dziecku książek, które ono po prostu lubi to większe zaangażowanie z jego
strony i większa łatwość w przyswajaniu nowych słów. W codziennej komunikacji też sprawdza się
reguła podążania za zainteresowaniami dziecka.
3.Uwrażliwiaj się – obserwuj, słuchaj, rozmawiaj
Chodzi o to, aby dać dziecku prowadzić podczas czytania trzymając jednocześnie swoją żądzę
edukowania i opowiadania ze szczegółami o wszystkim co w książce piszczy. Książki akurat dają nam –
rodzicom, doskonałą okazję do nauki wrażliwości dziecka. Podczas czytania łatwo zauważyć czemu się
przygląda, co je interesuje, ciekawi, zachwyca i rozmawiać o tym.
4.Wyjaśniaj znaczenie słów
Dzieci uczą się nowych słów, kiedy rozumieją ich znaczenie. Nic prostszego więc jak nazywanie,
objaśnianie, pokazywanie, powtarzanie, gestykulowanie, artykułowanie dźwięków.
5.Buduj poprawne zdania
Książki w tej materii bywają bardzo pomocne. Sami wiecie, że w życiu nie łatwo jest się oprzeć pokusie
mówienia do dzieci w dziwaczny sposób, zmieniając szyk zdań, używając słów, które w przyrodzie nie
istnieją. Na szczęście w książkach słownictwo i gramatyka idą w parze. Mówiąc wprost – autorzy podają
nam gramatycznego gotowca na talerzu.
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