CZY CZYTANIE
JEST DZIECIOM
POTRZEBNE?

OCZYWIŚCIE ŻE
TAK !!!

Książka dla dzieci to pierwsze spotkanie z
literaturą - nieograniczonym światem, z
którego możemy czerpać mądrości i wiedzę
przez całe nasze życie.

KIEDY ZACZĄĆ CZYTAĆ
DZIECKU ?
Pierwsze spotkanie z książką dziecko powinno mieć już od
urodzenia, kiedy uczy się poznawać otaczający go świat.
Codzienne, regularne czytanie dziecku dla przyjemności
jest najlepszą inwestycją w jego rozwój i przyszłość.

WPŁYW CZYTANIA NA
ROZWÓJ DZIECKA
Regularne czytanie pomaga w wychowaniu dziecka
W książkach często możemy znaleźć fragmenty, które mogą
posłużyć jako rozwiązania konkretnych sytuacji, z którymi
możemy się spotkać w życiu codziennym.
Dobra książka dla dzieci daje dobre wzorce do naśladowania.
Dla rodziców to bezcenna pomoc w kształtowaniu zachowań i
nawyków dziecka.
Czytanie uczy dzieci i pozwala im odróżniać dobro od zła.
Inspiruje do refleksji nad konsekwencjami własnych słów i
postępowania. W książkach odnajdujemy przykłady dobrych
wartości moralnych takich jak: uczciwość, szacunek,
odpowiedzialność, sprawiedliwość, odwaga wyrozumiałość etc…

Czytanie uczy myślenia – komunikacja międzyludzka jest oparta na
słowie. Uczucia i myśli docierające do naszej świadomości nie
mają odpowiednika w prostych symbolach wizualnych.
Czytanie rozwija i pobudza wyobraźnię – dobra i ciekawa książka
ożywia i porusza umysł ludzki.
Czytanie rozwija umiejętności swobodnego wysławiania się – czytanie
wymaga zdolności językowych i je rozwija dlatego, że powiązane
jest nierozłącznie z pisaniem i mówieniem.
Czytanie wyrabia cierpliwość i wytrwałość – w trakcie czytania
przetwarzanie informacji zachodzi w świadomości – przebiega
wolniej, zatem pozwala je przemyśleć i zapamiętać.
















Zaspokaja najważniejsze potrzeby emocjonalne dziecka – miłości, uwagi,
stymulacji, pogłębia więź między rodzicami a dzieckiem.
Wspiera rozwój psychiczny dziecka, wzmacnia poczucie własnej wartości.
Rozwija wyobraźnię, poprawia koncentrację, ćwiczy pamięć.
Uczy języka, rozwija słownictwo i swobodę w mówieniu.
Przygotowuje dziecko do sprawnego czytania i pisania.
Rozbudza ciekawość dziecka, przynosi ogromną wiedzę ogólną i rozwija
zainteresowania.
Ułatwia naukę i pomaga odnieść sukces w szkole.
Rozwija poczucie humoru i jest znakomitą rozrywką.
Jest swoistą odskocznią od problemów, niepowodzeń i nudy; przeciwdziała
postawie ciągłego znudzenia i braku zainteresowania.
Zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputera.
Buduje system wartości dziecka, uczy odróżniania dobra od zła, rozwija
wrażliwość moralną.













Staraj się czytać dziecku przez 20-30 min dziennie.
Dobieraj książki w zależności od zainteresowania i upodobań dziecka.
Zadbaj o to, aby książki przeznaczone dla dziecka były odpowiednie dla jego
wieku.
Wyjaśniaj na bieżąco niezrozumiałe słowa, zachęcaj dziecko do zadawania ci
pytań na temat przeczytanego teksu.
Inspiruj dziecko do czytania książek innym, młodszemu rodzeństwu czy ulubionej
zabawce, maskotce.
Własnym przykładem okazuj dziecku, że czytanie to czysta przyjemność.
Ucz dziecko szacunku do książek, choćby przez odkładanie na miejsce.
Wskazuj dziecku korzyści wynikające z czytania książek, zdobywanie wiedzy i
informacji, możliwość wyszukania czegoś interesującego, znalezienie na coś
przepisu, sposobu .










To od rodziców w największym stopni zależy rozwój oraz przyszłość dziecka.
Jeśli chcecie, aby wasze dziecko było mądre i odnosiło sukcesy w szkole
czytajcie mu na głos codziennie przez 20-30 minut.
Badania pokazują, że dzieci którym rodzicie dużo czytali i z nimi rozmawiali
lepiej radzą sobie już w pierwszej klasie.
Warto, aby książki dla dziecka były kolorowe i ciekawe, to zainteresuje dzieci
już od pierwszych dni życia.
Zadbanie o rozwój emocjonalny i intelektualny we wczesnym dzieciństwie
pozwoli uchronić dzieci przed kłopotami w szkole, na dalszych etapach ich
edukacji.

„ Nie mów dziecku jak
bardzo go kochasz,
pokaż to poświęcając
mu swój czas”
[U.Schaffer]

Dziękuję za uwagę.
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