
 

 
 

 

 

 

 

 
  

Dlaczego warto czytać 

dziecku? 

Rola rodziców w wyrobieniu u 

dziecka zamiłowania do lektury. 

 

 



Jak dzieci spędzają wolny czas? 



Zagrożenia i ich rodzaje 

• Fizyczne 

 

- wady wzroku 

- skrzywienia kręgosłupa 

- problemy z nerkami 

- zanik komórek 

nerwowych w mózgu 

jak przy zatruciu 

alkoholowym 

- mniejsza sprawność 

systemu nerwowego 

 

 

• Psychiczne 

 

• uzależnienie 

• oderwanie od 

rzeczywistości 

• nieumiejętność nawiązania 

bezpośredniego  z ludźmi 

• nastawienie  wyłącznie na 

odbiór bodźców, zanik 

twórczości, wyobraźni 

• nadpobudliwość, agresja 

 



Książka nie uzależnia !!! 



Zalety czytania!!!! 

• Czytanie to świetne ćwiczenie dla naszego mózgu, 

• poszerza wiedzę, 

• wzbogaca słownictwo,  

• czyni człowieka lepszym rozmówcą, 

• poprawia koncentracje i pamięć, 

• rozwija wyobraźnię, 

• uczy lepiej wyrażać swoje myśli, 

• uczy nas etyki, skłania do refleksji, 

• pomaga zrozumieć świat, innych ludzi i siebie, 

• rozwija uczucie empatii. 

 

 

 



Czytanie buduje poczucie 

własnej wartości.  

Im więcej czytasz 

tym więcej wiesz. 

Im więcej wiesz, 

tym pewniej się 

czujesz w różnych 

sytuacjach. Im 

pewniej się czujesz, 

tym bardziej rośnie 

poczucie Twojej 

własnej wartości. 

Czy to nie 

wspaniałe? To jest 

reakcja 

łańcuchowa, która 

nie czyni żadnych 

szkód, a wręcz daje 

same korzyści. 



Powstawaniu bliskich relacji i więzi 

emocjonalnych między czytającymi 

nauczycielami  

i słuchającymi uczniami. 



Czytanie to świetne ćwiczenie dla 

naszego mózgu 

 W przeciwieństwie do 

bezmyślnego siedzenia 

przed telewizorem lub 

ekranem monitora 

czytanie wprawia w ruch 

nasz mózg i niejako 

karze mu myśleć, 

wysilać się. 

DLACZEGO?Oczy 

widzą litery, wyrazy, a 

mózg przemienia je w 

Twojej głowie na obraz. 

To niesamowicie 

pobudza mózg do 

działania. Dzięki temu 

więcej zapamiętujesz. 

Mózg wykorzystuje 

szare komórki, dzięki 

czemu osoby czytające 

zdają się mieć większą 

wiedzę, szybciej 

odnajdywać w różnych 

sytuacjach. 



Jak zachęcić dziecko do czytania? 

 

Czytanie  

w szkole. 

 

Robimy co  

w naszej mocy. 

POMÓŻCIE!!!! 

 



Ważny jest kontakt ze słowem i 

bliską osobą!!!! 

• Czytanie książeczki dla dzieci, 

• Opowiadanie bajki 

• Śpiewanie piosenki 

• Recytacja wierszyka  

lub rymowanki. 

 

• TO WSZYSTKO JEST LITERATURA !!!! 





 

Czytajmy dzieciom 20 minut dziennie.    

                      Codziennie! 


