
Dlaczego warto czytać głośno dzieciom i młodzieży? 

 
„Nie mów dziecku, jak bardzo je kochasz,  

pokaż to, poświęcając mu czas.” Ulrich Schaffer 
 

Nasze życie jest coraz szybsze,  pędzimy do pracy, do sklepu, do domu. 
Śniadanie, obiad, kolacja… i znów do pracy. Zapętlamy się w kole dnia 
codziennego. Wydaje nam się, że czas nas goni, że wciąż mamy go za mało.  

Kultura żywego słowa zeszła na drugi plan.  Na „salony” wkroczyła 
telewizja, której głównym narzędziem jest obraz. To na nim się skupiamy.  W 
mniemaniu wielu to jest bardziej atrakcyjne niż czytanie.  Efektem tego jest  to, 
że dzieci i młodzież coraz mniej czytają, gorzej znają język, brakuje im słów, 
nie rozumieją ich znaczeń, co wpływa na rozumienie poleceń i tekstów. A 
przecież niemalże lawinowo rośnie ilość informacji, które otrzymujemy, 
którymi wręcz jesteśmy zasypywani. Ten, kto nie czyta, nie nadąży za zmianami 
zachodzącymi w otaczającym nas świecie. 

 

„Bez względu na to ile masz zajęć, najważniejszą rzeczą, jaką możesz 
zrobić dla przyszłości swego dziecka, oprócz okazywania mu miłości 

przez przytulanie, jest codzienne głośne czytanie oraz radykalne 
ograniczenie telewizji". Jim Trelease 

 
 

Badania naukowe potwierdzają, że głośne czytanie dziecku: 

 rozbudowuje jego słownictwo; 
 rozwija jego wyobraźnię i kształci umiejętności rozumienia i analizowania 

tekstu; 
 buduje mocną więź między rodzicem, a dzieckiem; 
 zapewnia pozytywne emocje związane z czytaniem i książkami – stąd 

większe prawdopodobieństwo, że dziecko, gdy dorośnie, będzie chciało 
czytać książki; 

 rozwija empatię i pomaga w rozróżnianiu, rozumieniu i wyrażaniu swoich 
emocji; dlatego dzieci, dla których czyta się na głos, są mniej podatne na 
problemy związane z nadpobudliwością, agresją lub koncentracją; 



 buduje ogólne zrozumienie świata i postaw wobec konkretnych problemów; 
 niesie ze sobą lekcje życia, kształci moralny barometr dziecka, postawy i 

wartości; 
 buduje poczucie wartości i pomaga w zdarzeniach z trudnymi sytuacjami 

(problemy w szkole) 
 rozwija pamięć, uczy myślenia i poprawia koncentrację; 
 zapobiega uzależnieniu od komputera i telewizji; 
 chroni przed zagrożeniami ze strony masowej kultury. 

Czytanie na głos niemowlęciu stymuluje rozwój jego mózgu i buduje 
trwałe skojarzenie czytania z poczuciem bezpieczeństwa i więzi 

Czytanie kilkulatkowi rozbudza w nim ciekawość świata i pomaga mu 
zrozumieć siebie i innych 

Wspólne głośne czytanie z nastolatkiem pomoże mu pokonać wiele 
problemów wieku dorastania 

Pamiętajmy o tym, że wspólne czytanie z rodzicami daje poczucie 
bezpieczeństwa. To czas, który zawsze będzie kojarzył się dzieciom z czymś 
dobrym i przyjemnym. Czas, do którego będą wracały we wspomnieniach. 

Czytajmy dzieciom, bo to jest dzisiaj ważniejsze, niż kiedykolwiek. 
Wychowujmy je w szacunku do książek, do słów, do wiedzy, do uczuć. 
Zachęcajmy do przeżywania radości, zachwytu, złości, fascynacji, 
rozczarowania i lęku z książkami, bo one są pokarmem dla duszy i umysłu. 
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