Wpływ czytania na
rozwój dzieci
i młodzieży
Biblioteka szkolna ZSO nr 11 im. Jana Pawła II w Kielcach

Stan czytelnictwa w Polsce
• Najnowsze wyniki badań z 2017 roku opublikowane przez
Bibliotekę Narodową wskazują, że obecnie mamy do czynienia
ze stabilizacją poziomu czytelnictwa. 38% to czytelnicy co
najmniej jednej książki rocznie, natomiast 9% stanowią
czytający co najmniej siedmiu książek rocznie.
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Przyczyny zjawiska
• Spadek z poziomu około 22–24% w latach 2000–2004 do
około 8–12% w latach 2008–2016, a więc o około połowę,
pokazuje zmniejszenie społecznego zasięgu książki w Polsce.
• Wśród przyczyn tej zmiany należy wymienić m.in.: przemiany
technologii komunikacyjno-informacyjnych i podążające za
nimi zmiany form przekazu wiedzy i informacji; popularyzację
rozrywki cyfrowej; przemiany stylu życia i sposobów spędzania
czasu wolnego; niewielkie przełożenie praktyki czytania
książek w dorosłym życiu na powodzenie na rynku pracy.
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Przyczyny zjawiska
• Niewątpliwie jedną z przyczyn obserwowanego zjawiska jest
wypieranie przez media elektroniczne zainteresowania książką
i czytaniem zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.
• Powszechne przywrócenie obyczaju głośnego czytania
dzieciom w domach może skutecznie zapobiec regresowi
kulturalnemu naszego społeczeństwa.
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Kto czyta?
• Okazuje się, że kobiety są bardziej aktywnymi czytelniczkami
od mężczyzn. Skupiając uwagę na najmłodszej kategorii
badanych (osób od 15. do 24. roku życia), widać, że na
postawy czytelnicze w istotny sposób wpływa to, że jest się
uczniem lub studentem.
• Pobieranie nauki w szkole lub na uczelni wiąże się z tym, że
częściej sięga się po książkę. Wynika to z faktu, że edukacja
nadal jest silnie związana z linearną lekturą tekstu
stanowiącego samodzielną całość, a nie część
multimedialnego przekazu. Prawidłowość ta dotyczy zarówno
kobiet, jak i mężczyzn.
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20 minut czytania dziennie
• Czytanie dziecku wpływa bardzo korzystnie na jego rozwój:
• Rozwija wrażliwość estetyczną, co pozwala otworzyć się dziecku
na wartości, które niesie ze sobą literatura.
• Wpływa na rozwój intelektualny. Baśnie czy opowiadania
poszerzają możliwości poznania świata, doskonalą mowę, kształcą
myślenie oraz ćwiczą pamięć i uwagę.
• Kształtuje wyobraźnię i postawę twórczą dziecka uruchamiając
możliwości kreacyjne i interpretacyjne.
• Rozwija życie emocjonalne, sferę uczuć, która ulega wzbogacaniu
w kontakcie z książką.
• Ma doniosłe znaczenie w dziedzinie wychowania społecznego –
pozwala zrozumieć innych ludzi i zachodzące między nimi
interakcje, a także sprzyja procesowi utożsamiania z losami
bohaterów.
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20 minut czytania dziennie
• Czytanie ma znaczenie wychowawcze – literatura kształtuje
więzi rodzinne ukazując odpowiednie przykłady miłości i ciepła
w relacjach z rodzicami i dziećmi.
• W wychowaniu rodzinnym dziecko może też wykorzystać
wzory dobrze wykonanych obowiązków i postaw.
• Literatura ma możliwość pogłębiania wrażliwości moralnej
czytelnika niezależnie od wieku.
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20 minut czytania dziennie
• Literatura dla dzieci może też pełnić inne funkcje:
• Ukazywać piękno kraju,
• Wzbudzać zainteresowanie przyrodą,
• Wzbogacać zabawy i zajęcia mające na celu ukształtowanie pojęć
związanych z nauką szkolną.
• Pozwala dziecku na osiąganie lepszych wyników w szkole poprzez
wzbogacenie biernego i czynnego słownictwa dziecka, pomoc w
opanowaniu języka, podniesieniu poziomu kultury słowa,
wzbogacanie konstrukcji składniowo-stylistycznej wypowiedzi.
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20 minut czytania dziennie
• Według badań naukowych głośne czytanie dziecku:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Buduje mocną więź,
Zapewnia emocjonalny rozwój,
Rozwija język, pamięć i wyobraźnię,
Uczy myślenia, poprawia koncentrację,
Uczy wartości moralnych, pomaga w wychowaniu,
Poszerza wiedzę ogólną, rozbudza zainteresowania, ułatwia
naukę,
Rozwija wrażliwość i empatię,
Wspomaga działania wychowawcze ukazując ważne uczucia,
Zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputerów,
Chroni przed zagrożeniami ze strony masowej kultury.
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20 minut czytania dziennie
• Kształtuje na całe życie nawyk czytania i zdobywania wiedzy,
• Uczy poprawnego i zrozumiałego wyrażania swoich myśli,
• Oddziałuje na sferę emocjonalną – dziecko ocenia postępowanie
bohaterów i kształtuje własne, prawidłowe postawy,
• Książka uczy zasad życia w zespole – pokazuje jak rozwiązywać
konflikty, jak odróżnić dobro od zła.
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Dlaczego należy czytać dziecku baśnie?
• Szczególną rolę odgrywa baśń, gdyż przenosi dziecko w świat
fantazji, a przez to uczy przeżywać i reagować.
• Dziecko poznaje uczucia, o których samo nie potrafi mówić,
utożsamia się z baśniowym bohaterem i razem z nim przeżywa
wszystkie uczucia i emocje.
• Baśniowe krainy i legendarne postacie pobudzają dziecięcą
wyobraźnię i zachęcają do wejścia w niecodzienny świat, w
którym dziecko czuje się bezpiecznie.
• To bezpieczeństwo zapewnia również osoba czytająca, która
jest cały czas i wyjaśnia dziecko to czego nie rozumie.
• W baśni dobro zawsze zwycięża, a to uczy dziecko optymizmu i
zachęca do walki z przeciwnościami.
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Dlaczego warto czytać dzieciom?
• Dzieci uwielbiają czytanie. Od nas dorosłych zależy czy
zaspokoimy ich naturalną potrzebę i gotowość od słuchania
baśni i historii, czy też pozwolimy jej zniknąć w zgiełku reklam,
gier komputerowych, elektronicznych gadżetów i medialnego
szumu.
• Dzieci, którym czytamy wyrastają na czytelników – ludzi,
którzy żyją mądrzej i lepiej.
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Czytajmy dzieciom książki
• Wybierzmy czytanie dzieciom, wybierzmy dobrą, szczęśliwą
przyszłość naszych dzieci i społeczeństwa.
• Czytajmy dzieciom codziennie, od urodzenia po okres
nastoletni.
• Budujmy więzi, budujmy zasoby umysłowe naszych dzieci.

Zapraszamy do odwiedzenia strony:

www.calapolskaczytadzieciom.pl

Dziękuję za uwagę!
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