
Czytanie to zdrowie 

Czy wiecie, że regularne czytanie książek może wydłużyć życie człowieka o 2 lata? 
Czytając systematycznie wzmacniamy pamięć, ćwiczymy mózg i sprawiamy, że wolniej się 
on starzeje. Naukowcy twierdzą również, że codzienne 6 minut z książką pozwala obniżyć 
ciśnienie tętnicze krwi i o 68 % obniżyć poziom hormonu stresu w naszym organizmie. W 
pozbyciu się napięcia i lęków najlepiej pomaga beletrystyka. No i nie należy zapominać, że 
pół godziny czytania pozwala spalić około 40 kcal 

„Eksperci przekonują, że już nawet jedna przeczytana powieść może przyczynić się do 
powstania nowych połączeń pomiędzy neuronami w mózgu”. 

A to z kolei pozwala mu lepiej pracować i rozwijać się. Ma to szczególne znaczenie 
dla dzieci, które dzięki czytaniu nie tylko lepiej myślą, ale stają się bardziej kreatywne, 
pobudzają wyobraźnię i inteligencję, rozwijają w sobie empatię. 

Książki działają na mózg jak symulator rzeczywistości, który poprzez systematyczne 
odrywanie nas od bieżących zdarzeń i przenoszenie w świat fikcji, trenuje nasz mózg. Dzięki 
temu wczuwamy się w to, co przeżywają bohaterowie czytanych książek, utożsamiamy się z 
nimi przechodząc od porażki do sukcesu. Razem z nimi się wzruszamy, razem się weselimy. 

„Im częściej czytamy i im bardziej jesteśmy w stanie wciągnąć się w fabułę lektury, tym lepiej 
utrwalamy połączenia pomiędzy neuronami”. 

Sprawdzają się tutaj zwłaszcza historie fikcyjne - bajki, baśnie i wszelkie fantastyczne 
opowieści dla dzieci, ponieważ przenoszą dziecko w nierealny, magiczny świat, co pozwala 
mu szybko oderwać się od rzeczywistości i zaktywizować neurony, które mają kluczowe 
znaczenie dla rozwoju zdolności empatii i rozumienia emocji, jakimi kierują się inni ludzie. 

Nie tylko samodzielne czytanie, ale także słuchanie tego, jak ktoś czyta, ułatwia 
najmłodszym rozwijanie kompetencji językowych, komunikacyjnych i społecznych, pozwala 
rozwijać wyobraźnię i na dodatek dobrze wpływa na rozwój inteligencji ogólnej i 
emocjonalnej. 

Eksperci potwierdzają, że im większa różnorodność tego, co czytamy, tym lepiej dla 
naszego mózgu. Aby poprawić zdolność koncentracji, należy regularnie sięgać po różne 
gatunki literackie.  
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