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CZYTANIE  I  JEGO WPŁYW  NA  ZACHOWANIE 
I OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE UCZNIÓW

1. Czytanie książek redukuje stres. Kiedy czytamy przenosimy się w inny czas i miejsce, jest to 
odskocznia od codziennego życia. Czytanie jest najskuteczniejszą bronią w walce ze stresem.

2. Czytanie powoduje lepszy sen,  w przeciwieństwie do gier komputerowych albo telewizji, 
które mogą powodować zaburzenia snu.

3. Czytanie wpływa bardziej na poprawę zachowania chłopców niż dziewczynek. Powoduje, że 
stają  się  oni  bardziej  ułożeni,  pozwala  organizować,  analizować  i  uporządkować  ich 
wewnętrzny świat. 

4. Badania amerykańskie potwierdziły korzystny wpływ na sukcesy szkolne i przyszłą karierę 
zawodową u dzieci, które dużo czytają. 

5. Dzieci, którym się czyta na głos, uczą się wnioskowania jakie funkcje spełnia słowo pisane, 
uczą  się  tego,  że  słowo pisane  różni  się  od  mówionego.  Dzieci  te  dochodzą  szybciej  do 
wniosku,  że  to  właśnie  słowo  pisane,  a  nie  obrazki  -  jest  przekaźnikiem  informacji.  W 
związku z tym, dzieci czytające, szybciej uczą się wyciągać wnioski.

6. Edukacyjny  wpływ  każdego  z  rodziców  na  osiągnięcia  dziecka  w  czytaniu,  może 
spowodować różnicę około sześciu miesięcy w rozwoju intelektualnym dziecka.

7. Istnieje zależność pomiędzy podejściem dzieci do czytania a zachowaniem, które przenosi się 
na relacje z innymi ludźmi. To z kolei jest sterowane przez zachowanie i podejście rodziców 
do czytania. Pozytywny postęp jest obserwowany w dziecięcym podejściu do książek, zanim 
jeszcze zaczną czytać i pisać, więc rolą rodziców jest podtrzymywanie tej ciekawości.

8. Słowne  interakcje  pomiędzy  rodzicami  i  dziećmi  są  kluczowe  w  rozwoju  umiejętności 
czytania i pisania. Pozytywna reakcja zwrotna od rodziców w związku z czytaniem dzieci, 
wzmacnia ich motywację i stymuluje myślenie.

9. Rodzicielskie  podejście  do  czytania  wpływa  na  dziecięce  postrzeganie  ich  własnych 
możliwości w zakresie nauki, kreuje podejście do nauki i ich podejście do zadań w szkole.

10. Czytanie na głos dzieciom przyczynia się do ugruntowania ich umiejętności czytania i takie 
zachowanie  z  kolei  zachęca  do  klasowych  dyskusji,  które  to  wzmacniają  umiejętność 
czytania. 

11. Czytanie wspomaga ćwiczenie pamięci, gdyż dzieci uczą się i zapamiętują historie lub ich 
fragmenty, co umożliwia wzbogacenie ich języka oraz używanie go, gdy opowiadają historie i 
wyrażają siebie.   

12. Istnieje korelacja pomiędzy zachowaniem a czytaniem, kluczową rolę odgrywa tu podejście 
do czytania, które ma bezpośredni wpływ na zachowanie dzieci.

13. Agresywne treści mają negatywny wpływ na zachowanie, gdyż mogą powodować agresywne 
zachowania w przyszłości.



14. Czytanie  ma  niebagatelne  znaczenie  na kształtowanie  naszego  zachowania  czy  tego,  jak 
postrzegamy świat.  Badania prowadzone od wielu lat  na temat  aktywności  mózgu podczas 
czytania dowodzą, że od samego początku, gdy jako małe szkraby jesteśmy raczeni bajkami 
na dobranoc,  nasz  mózg  żywi  się  tymi  informacjami wpływając  na to,  jak  zachowa  się 
w przyszłości.  Okazało  się  na przykład,  że istnieje  silna  konotacja  między  słowami,  które 
czytamy, a reakcją mózgu na ich znaczenie.

15. Czytanie kreuje bardzo żywą symulację rzeczywistości. Działa na umysł czytającego tak, jak 
działają symulacje komputerowe.

16. Osoby czytające beletrystykę w przyszłości stają się bardziej empatyczne, zwracają większą 
uwagę na ludzi.

17. Dzieci  czytające  od najmłodszych  lat,  w przyszłości  lepiej  są  w stanie  wyciągać  wnioski 
z sytuacji, które obserwują. Tak samo jak książki, na mózg młodego człowieka działają filmy, 
ale  co  ciekawe,  telewizja  mózgu  nie  rozwija  choć  wpływa  na odbiorcę 
obrazem. Skomplikowane  relacje  między  bohaterami  powieści  pozwalają  nam  na lepsze 
zrozumienie  innych  ludzi  w prawdziwym  życiu.  Książki  tym  samym  stanowią  nie  tylko 
przyjemność, ale i swego rodzaju poradnik dla mózgu.

DLACZEGO WARTO CZYTAĆ?

• książki poszerzają zakres naszych doświadczeń
• wzbudzają empatię
• sprawiają, że nasz umysł pozostaje młody i nie poddaje się chorobom
• stanowią naszą łączność ze światem
• sprawiają, że jesteśmy otwarci na nowe rzeczy
• poprawiają rozumienie rzeczywistości
• poprzez czytanie zdobywamy doświadczenia innych ludzi
• czytanie wzmacnia wyobraźnię i kreatywność

Czytanie  jest  pierwszym  krokiem  -  prowadzącym  do  wielu  różnych  rzeczy  -  który 
buduje bardziej  solidne schody,  żeby móc się po nich wspinać,  aby osiągnąć w życiu 
rzeczy większe.

  

Bibliografia

S. Abu-Rabia, I. Yaari, Parent’s attitudes and behavior, the learning environment, and their influence on 
children’s early reading achievement, Open Journal of Modern Linguistics.

B. Rickman, The value of reading good books.
http://www.ehow.com/facts_6777763_value-reading-books.html

T. Jacobs, Reading fiction impacts aggressive behavior.
http://www.psmag.com/books-and-culture/reading-fiction-impacts-aggressive-behavior-35839

Jak czytanie książek wpływa na człowieka
http://lekturaobowiazkowa.pl/nie-na-temat/jak-czytanie-ksiazek-wplywa-na-czlowieka/

http://lekturaobowiazkowa.pl/nie-na-temat/jak-czytanie-ksiazek-wplywa-na-czlowieka/
http://www.psmag.com/books-and-culture/reading-fiction-impacts-aggressive-behavior-35839
http://www.ehow.com/facts_6777763_value-reading-books.html

