
Dlaczego warto czytać dziecku? 

 Czytając dziecku – poszerzamy tematykę jego zainteresowań, używamy języka 

literackiego: poprawnego i bogatego, rozwijamy jego wyobraźnię, wiedzę i 

wrażliwość moralną. 

 Czytając dziecku zaspokajamy jego potrzeby emocjonalne – czego nie zrobi za nas 

komputer ani telewizja. Podczas czytania jesteśmy blisko, przytulamy dziecko, 

patrzymy na nie z miłością, poświęcamy mu czas. W zrozumiały dla niego sposób 

rodzic swoim zachowaniem przekazuje mu: „Kocham Cię i jesteś dla mnie bardzo 

ważny”. To właśnie dzięki poczuciu, że jest ważne i kochane, dziecko rozkwita, 

zaczyna budować wiarę w siebie, życzliwość, empatię, umiejętności społeczne. 

Dobrze dobrane książki pomagają w rozwijaniu słownictwa, wiedzy i nauczaniu 

 wartości.  

Badania potwierdzają, że głośne czytanie dziecku: 

1. buduje więź pomiędzy rodzicem i dzieckiem, 

2. zaspokaja potrzeby emocjonalne, 

3. wspiera rozwój psychiczny dziecka i wzmacnia jego poczucie własnej wartości, 

4. uczy języka, rozwija słownictwo, daje swobodę w mówieniu, 

5. przygotowuje i motywuje do samodzielnego czytania, 

6. uczy myślenia, 

7. rozwija wyobraźnię, 

8. poprawia koncentrację, 

9. ćwiczy pamięć, 

10. przynosi wiedzę ogólną, 

11. ułatwia naukę, 

12. uczy odróżniania dobra od zła, rozwija wrażliwość moralną, 

13. rozwija poczucie humoru, 

14. jest znakomitą rozrywką, 

15. zapobiega uzależnieniu od mediów, 

16. chroni przed kwestionowalnymi wpływami ze strony otoczenia i kultury masowej, 

17. pomaga w rozwiązywaniu problemów, 

18. jest zdrową ucieczką od nudy, 

19. jest profilaktyką działań aspołecznych, 

20. kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy. 

„Czytanie dzieciom i ograniczenie korzystania z mediów elektronicznych to najlepsza 

inwestycja w ich przyszłość.”  Jim Trelease  

Polecam książki dla dzieci Ulfa Starka . 

Ulf Stark (1944-2017) – w swoich książkach często powraca do własnego dzieciństwa. 

Niejednokrotnie bohaterem jego opowieści jest mały Ulf otoczony rodziną złożoną z taty – 

dentysty, mamy – gospodyni domowej, trudnego w pożyciu starszego brata oraz 

mieszkających na wyspie: dziadka, który zawzięcie wykopuje kamienie w ogródku, i babci, 

która przesiaduje w fotelu, patrząc w dal. 



Siłą książek Ulfa Starka jest trudne do podrobienia połączenie powagi i humoru oraz 

umiejętność opisania najgłębszych emocji przy pomocy pozornie błahych gestów czy słów . 

Książki Ulfa Starka, które ukazały się w Wydawnictwie Zakamarki: 

Jak mama została Indianką 

Jak tata pokazał mi wszechświat 

Jak tata się z nami bawił 

Czy umiesz gwizdać, Joanno? 

Chłopiec, dziewczynka i mur 

Magiczne tenisówki mojego przyjaciela Percy’ego 

Mój przyjaciel szejk w Stureby 

Mój przyjaciel Percy, Buffalo Bill i ja (nowość marzec 2020) 

Cynamon i Trusia. Wierszyki od stóp do głów 

Cynamon i Trusia. Wierszyki na okrągły rok 

Cynamon i Trusia. Wierszyki o złości i radości 

Siostrzyczka 

Tej nocy Miś chce być duży 
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