
Zachęcamy do czytania 

Wszyscy wiemy, jakie korzyści płyną z czytania. Często narzekamy na nasze pociechy, że    

kolejną godzinę spędzają przed telewizorem czy komputerem. Musimy zastanowić się jak 

najszybciej, co my sami 

zrobiliśmy, aby zachęcić dziecko 

do czytania. Może nie jest 

jeszcze za późno, żeby nadrobić 

zaległości sprzed lat. Bowiem 

przykład idzie z góry. 

Po pierwsze, jeśli chcemy, żeby nasze dzieci czytały, i to nie tylko z przymusu szkolnego, lecz 

z własnej potrzeby i dla własnej przyjemności, muszą mieć do tego odpowiednie wzorce. 

Widok, od najmłodszych lat, rodziców czytających książki, rozmawiających o nich, prowokuje 

dzieci do naśladownictwa: skoro mama i tata czytają to znaczy, że musi to być interesujące. 

I tak pojawia się pierwsze zainteresowanie książką.  

Musimy więc zdawać sobie sprawę, jak ważny jest nasz udział w tym procesie. 

 

Już kilkumiesięcznemu dziecku można, a nawet należy czytać. Szczególnie krótkie wierszyki, 



rymowanki oparte na rytmie i grze dźwięków. Nie wolno zmuszać dziecka do słuchania: jeśli 

widzimy, że przestaje się koncentrować, zaczynamy inną zabawę, a do książki wracamy za 

jakiś czas. Bardzo szybko dziecko samo zacznie przynosić książki i domagać się wspólnego 

czytania. 

Niezmiernie ważne jest, żebyśmy w odpowiedni sposób dopasowywali tematykę książek do 

zainteresowań dziecka. Dlatego musimy bacznie obserwować dziecko i dostarczać mu takie 

książki, które będą go ciekawiły. Jeśli zaniedbaliśmy rozwijanie zamiłowania do książek w 

najmłodszym wieku, możemy nadrobić to później poprzez wskazywanie dziecku możliwości 

rozwijania zainteresowań poprzez wspólne oglądanie i czytanie książek.  

A jeszcze lepiej, zabierzmy dziecko do księgarni i pozwólmy mu samemu wybrać książkę. 

Takie wyprawy powinny stać się swego rodzaju rytuałem, nie zawsze muszą kończyć się 

kupnem nowej pozycji, wystarczy pozwolić pooglądać książki, oswoić się z atmosferą 

księgarń.  

Korzystanie z biblioteki ma ważne znaczenia dla dziecka, czuje się ono wtedy bardziej 

dorosłe, dowartościowane możliwością wkroczenia w dorosły świat. Z bibliotekami wiąże 

się jeszcze jeden ważny aspekt zainteresowania dziecka czytaniem. W bibliotekach bardzo 

często organizowane są różnego rodzaju konkursy czytelnicze, konkursy na ilustracje do 



ulubionych książek, czy, dla starszych dzieci, np. pisania recenzji. Często też biblioteki czy 

księgarnie, organizują spotkania z autorami książek dla dzieci. Uczestnictwo w tego rodzaju 

imprezach pozwala na integrację z innymi dziećmi a także na "żywy" kontakt z książką 

poprzez opowiadania autora o jej powstawaniu.  

Wszystko to ma niewątpliwy wpływ na wzbudzenie i rozbudzenie zainteresowania 

czytaniem. Dlatego warto rozglądać się po najbliższej okolicy i wyszukiwać interesujące 

miejsca, interesujące spotkania i zachęcać dziecko do brania w nich udziału. 

 

 


