
Książka i możliwość czytania  to jeden 
z największych cudów ludzkiej cywilizacji. 

Maria Dąbrowska

Wpływ czytania na rozwój dziecka 

Czytanie rozwija język, który stanowi podstawę dla myślenia, jest kluczem dla skarbnicy 

ludzkiej myśli i wiedzy.  Dlaczego więc tak  wielu ludzi, choć  potrafi czytać – nie czyta? 

Prawdopodobnie w dużej mierze dlatego, że nawyk czytania i miłość do książek musi powstać

w dzieciństwie,  a  niestety  coraz  rzadziej  tak  się  dzieje.  Stajemy się  bowiem społeczeństwem 

żyjącym coraz bardziej w cywilizacji telewizyjnej i komputerowej.  

Rodzicom  -  w  ich  codziennej  gonitwie  –  często  łatwiej  jest  włączyć  dziecku  telewizor  czy 

komputer niż poświęcić czas na wspólne czytanie.  Tymczasem dziecko wychowane jedynie przez 

"szklany ekran" funkcjonuje zupełnie inaczej, niż ktoś komu się  czyta, ponieważ – jak twierdzi 

wielu  psychologów  –  nic  tak  nie  rozwija  możliwości  ludzkiego  mózgu  jak  właśnie  czytanie 

książek. 

Warto więc ponownie przypomnieć  sobie choć niektóre pozytywne aspekty wpływu czytania  na 

rozwój dziecka, świadczące również  o jego przewadze  nad telewizorem czy komputerem.

1. Stymulacja mózgu

Czytanie  niezwykle  stymuluje  mózg  dziecka.  Uczy   je  myślenia  -  podstawowy  kanon 

komunikacji międzyludzkiej oparty jest na słowie, które poprzez odwołanie się do świadomości jest 

właśnie  podstawą naszego myślenia.  Ludzie  są istotami myślącymi,   nie dlatego,  że  widzą,  ale 

dlatego, że operują słowem. W związku z powyższym konfrontacja książki - opartej na słowie -  z 

przekazem telewizyjnym - bazującym na obrazie - wypada korzystniej dla książki, gdyż język jest 

bardziej uniwersalny niż obraz. Dzięki niemu możemy wyrazić zarówno wydarzenia zewnętrzne, 

jak  również  przeżycia  wewnętrzne,  zjawiska  świata  materialnego,  jak   i  niematerialnego. 

Uczucia i myśli docierające do naszej świadomości za pomocą słów nie zawsze mają odpowiednika 

w prostych symbolach wizualnych. Obserwuje się, że osoby, które zerwały z cywilizacją słowa, 

rzadko mają swoje zdanie i często idą za tłumem. Powinniśmy więc starać się uchronić przed tym 

nasze dzieci. 

2. Rozwijanie kompetencji językowych

Czytanie  rozbudowuje  słownictwo  dziecka,  rozwija  jego  umiejętność  wysławiania  się, 

ułatwia wyrażenie uczuć i myśli. Dziecko, któremu czyta się bajki, lepiej rozumie ich przesłania, 

używa większej  ilości  określeń  charakteryzujących bohaterów,  niż  dziecko,  które  ogląda bajki 

telewizyjne.  Dziecko, któremu się czyta  w momencie samodzielnego streszczania  treści   bajki 

częściej mówi o zachowaniu i usposobieniu postaci. Natomiast dziecko wychowywane głównie na 

bajkach  telewizyjnych  streszczając  je,  ma  nie  tylko  uboższe  słownictwo,  ale  bardziej  zwraca 

uwagę  na  opis  zewnętrzny,  cechy fizyczne  bohatera  i  niejednokrotnie  używa  więcej  określeń 

agresywnych.  Przyczyn  tych  różnic  można  prawdopodobnie  upatrywać  w  fakcie,  że  czytanie 



rozwija  umiejętności empatyczne, zdolności do przeżywania losów innych ludzi. Pomaga więc 

w zrozumieniu ludzi, świata i siebie. Tymczasem oglądanie bajek często nie wymaga większego 

wysiłku  intelektualnego.  Bajka na  ekranie  zwykle  dzieje  się  zbyt  szybko,  aby dziecko mogło 

zrozumieć całą akcję, zastanowić się nad treścią, wysnuć własne wnioski. 

Można  stwierdzić,  że  czytanie  wymaga   zdolności  językowych,  ale  jednocześnie  je  rozwija. 

Łatwo jest rozpoznać młodzież czy osoby dorosłe, które nie czytają lub czytają niewiele. 

Często  mają  one  skłonność  do  tzw.  „stękania”  w  mówieniu,  zastępowania  słowa  gestami, 

oceniania ludzi i przedmiotów ograniczając się do pojedynczego przymiotnika np. „super” czy 

nadużywania zwrotów typu:  „No... tego..."

3. Wyrabianie cierpliwość

Telewizja przekazuje  bardzo dużo informacji  w niezwykle krótkim czasie, co nie pozwala 

na zapamiętanie czy choćby przemyślenie ich. W ten sposób odbiorca  uczy się skupiania uwagi 

na  krótką  chwilę,  a  jego  myśl  staje  się  bardziej  impulsywna  niż  refleksyjna.  Inaczej  jest 

z  czytaniem,  w  trakcie  którego  przetwarzanie  informacji  zachodzi  w  świadomości,   a  więc 

przebiega wolniej. Odwracając kartki, wchodzimy stopniowo  w mechanizm narracji, staramy się 

zrozumieć książkę. Tempo zależy od nas,  a do pewnych treści  możemy w każdej chwili wrócić. 

Tak więc  czytanie  wymaga,  a jednocześnie uczy cierpliwości. 

4. Więź z rodzicami

Głośne czytanie dzieciom buduje mocną więź między dorosłym i dzieckiem. Dzieciom jak 

tlen  potrzebna  jest  uwaga,  czułość  i  bliskość  rodziców.  Nie  wystarczy  puszczanie  bajek 

na  DVD  czy  włączenie  telewizora  lub  komputera.  Czytając  dziecku  w  serdecznej  atmosferze 

zaspokajamy jego potrzebę bezpieczeństwa i  miłości  Dziecko, którego potrzeby emocjonalne są 

ignorowane,   którego  uczucia  są  ranione,  nie  tylko  samo  czuje  się  źle,  ale  także  często  źle 

postępuje.  Niewątpliwie czytanie nie rozwiąże wszystkich problemów, ale może wielu zapobiec. 

Dziecko, któremu codziennie czytamy, ma poczucie, że jest ważne dla swoich rodziców. Poznaje 

pozytywne  wzorce zachowań, rozbudza swoją empatię. 

Warto więc traktować wspólne czytanie  jako ważną inwestycję w zdrowy rozwój  dziecka, a nie 

jako nudny obowiązek.  Warto uświadomić sobie, że zaniedbując czytanie i rozmowy dzieckiem, 

tak  naprawdę zaniedbujemy ważną część  jego wychowania,  co  w przyszłości  może  się  na  nas 

zemścić. Może okazać się, że kiedy nasze dziecko stanie się nastolatkiem, będzie miało system 

wartości i obyczaje ukształtowane wyłącznie przez telewizję, internet  i rówieśników. Z powodu 

braku więzi rodzinnej może być podatniejsze na wpływ niewłaściwych środowisk czy też  chętniej 

sięgać po używki.              

Często rodzice  zastanawiają się, dlaczego ich dzieci odsuwają się od nich, dlaczego nie 

mają z nimi wspólnych tematów ? Nierzadko odpowiedzią może być uświadomienie sobie, iż  nie 

dbali  od  najwcześniejszych  lat  życia  dziecka  o  pielęgnowanie  więzi  rodzinnych.  Tymczasem 

wspólne czytanie buduje taką więź. 



4. Pobudzenie wyobraźni

Czytając  mamy  dużo  więcej  swobody,  niż  w  przypadku  oglądania  np.  telewizji. 

Sami obsadzamy role, obmyślamy tło i kierujemy akcją. Możemy sobie pewne rzeczy wyobrażać, 

dochodzić  do  czegoś  poprzez  refleksję,  nadawać  szczegółom  taki  wygląd  jaki  sami  chcemy. 

Dlatego  dobra  książka   porusza  i  ożywia  umysł  dziecka,  wpływa  na  rozwój  jego  wyobraźni. 

Potwierdza myśl Umberto Eco „Kto czyta książki żyje podwójnie”.

5. Sukces edukacyjny

Głośne czytanie dziecku od najmłodszych lat jego życie ułatwia mu później samodzielne 

czytanie. Daje podwaliny pod sukces w edukacji szkolnej.

Już kilkumiesięczne dziecko jest w stanie skupić uwagę na kolorowej ilustracji w książce, natomiast 

szybko migające na ekranie obrazy  nie są dla niego zrozumiałe.  Dziecko przyzwyczajone tylko do 

oglądania bez zrozumienie treści ruszających się obrazów,  może w przyszłości mieć problemy 

z koncentracją, skupieniem uwagi i nadpobudliwością. 

Nawet  zafascynowani  multimedialnymi   źródłami  informacji  rodzice  powinny  pamiętać,  że  to 

właśnie  czytanie  ze  zrozumieniem  często  warunkuje  efektywne  korzystanie  z  elektronicznych 

mediów. Bez prawidłowego czytania  dziecko w posługiwaniu się komputerem nie wyjdzie poza 

granice korzystania z gier.  Będzie miało w przyszłości nie tylko kłopoty z nauką, ale także 

z uzyskaniem dobrego zawodu. Dlatego więc czytanie  można uznać za najlepszą inwestycją 

w pomyślną przyszłość naszego dziecka.

Często też uczymy  dzieci czytać, ale nie dbamy by to lubiły. Nie staramy się, aby czytanie 

stało  się  dla  nich  przyjemnością  i  potrzebą.  Tymczasem  najskuteczniejszym  sposobem 

wychowania czytelnika na całe życie jest właśnie  głośne czytanie dziecku dla przyjemności. 

Warto więc  zacząć rytuał codziennego głośnego czytania dziecku jak najwcześniej i kontynuować 

go nawet wtedy, gdy  czyta ono już samodzielnie. Wpłynie to na pewno pozytywnie nie tylko na 

wspomnianą  wcześniej  więź  z  rodzicami,  ale  także  na  doskonalenie   jego  koncentracji   na 

bodźcach słuchowych czy pamięci słuchowej. 

Na pewno  można znaleźć jeszcze niejeden powód, dla którego warto czytać dziecku książki, 

dlatego też dbając o jego wszechstronny rozwój – każdego dnia czytajmy mu na głos. 
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