
 

Czytaj dziecku 20 minut dziennie. 

Codziennie! 
„Nie mów dziecku, jak bardzo je kochasz, pokaż to, poświęcając mu czas.” 

Ulrich Schaffer 

WSZYSCY CHCEMY, ABY NASZE DZIECI WYROSŁY NA 

MĄDRYCH, DOBRYCH I SZCZĘŚLIWYCH LUDZI. 

JEST NA TO SPOSÓB - CZYTAJMY DZIECIOM! 

 

 
 

Drodzy Rodzice! Pragniemy zachęcić Państwa do głośnego czytania dzieciom.  

Od Was w największym stopniu zależy pomyślna przyszłość Waszego dziecka. 

Jeśli chcecie, by Wasze dziecko było mądre i odnosiło sukcesy w szkole oraz w 

życiu... 



 

CODZIENNIE CZYTAJCIE MU GŁOŚNO PRZEZ 20 MINUT! 

 

Głośne czytanie jest proste, bezpłatne i dzieci je uwielbiają! 

Spróbujmy  poświęcić trochę czasu naszym pociechom i książce. 

Bądźmy z nimi, poznawajmy je i razem odkrywajmy piękno literatury.. 

 

              
 

Badania naukowe potwierdzają, że głośne czytanie 

dziecku: 

 buduje mocną więź między dorosłym i dzieckiem;  
 zapewnia emocjonalny rozwój dziecka;  

 rozwija język, pamięć i wyobraźnię;  

 uczy myślenia, poprawia koncentrację;  

 wzmacnia poczucie własnej wartości dziecka;  

 poszerza wiedzę ogólną;  

 ułatwia naukę, pomaga odnieść sukces w szkole;  

 uczy wartości moralnych, pomaga w wychowaniu;  

 zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputerów;  

 chroni przed zagrożeniami ze strony masowej kultury; 

 kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe   

życie.  



 

           
 

TO NAJWAŻNIEJSZE 20 MINUT DNIA! 

 
 

NIKT NIE RODZI SIĘ CZYTELNIKIEM,  

CZYTELNIKA TRZEBA WYCHOWAĆ.  

JAK TO ZROBIĆ? 

 wprowadź rytuał głośnego czytania dziecku 20 minut   

dziennie; 

 jeśli dziecko o to prosi - wielokrotnie czytaj tę samą książkę lub 

wiersz;  

 pozwalaj na pytania, rozmowy, powrót do poprzedniej strony;  

 unikaj podziałów na książki dla chłopców i dla dziewcząt; 

 sam bądź przykładem - dzieci powinny widzieć dorosłych 

zagłębionych we własnych lekturach.  



 
 

CZYTANIE POWINNO SIĘ DZIECKU ZAWSZE KOJARZYĆ Z RADOŚCIĄ 

 I PRZYJEMNOŚCIĄ, NIGDY Z PRZYMUSEM, KARĄ CZY NUDĄ. 

Do czytania dziecku wybieraj odpowiednie książki: 

 ciekawe dla dziecka; 

 napisane lub tłumaczone poprawną i ładną polszczyzną;  

 uczące racjonalnego myślenia;   

 niosące przesłanie szacunku wobec dziecka, ludzi, zwierząt,    

prawa;  

 promujące pozytywne wzorce postępowania;  

 dostosowane do wrażliwości dziecka - nie wzbudzające lęków;  

 unikające stereotypów kulturowych związanych z rasą, płcią itp.  

 budujące pozytywny stosunek do świata i wiarę w siebie.  

Nie zmarnuj szansy swojego dziecka! 

 

 



 

 

    Czytanie dziecku jest dziś ważniejsze niż było 

kiedykolwiek: 

Lawinowo rośnie ilość informacji i wiedzy. Kto nie czyta, nie nadąży 

za zmianami we współczesnym świecie. Czytanie chroni dziecko 

przed uzależnieniem od telewizji i komputerów. Więź z rodzicami, 

wzmocniona czytaniem, daje dziecku siłę do pokonywania wielu 

pokus i zagrożeń. 

     Czytaj dziecku 20 minut dziennie.      

Codziennie! 

Wystarczy 20 minut czytania każdego dnia, by dziecko stało się 

bardziej pogodne i śmiałe, wrażliwe i ciekawe świata. Wspólne 

czytanie to także bliski kontakt z mamą i tatą, dający dziecku 

poczucie bezpieczeństwa. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


