WPŁYW CZYTANIA KSIĄŻEK NA ROZWÓJ
DZIECI.
Współczesny świat jest dla dzieci bardzo trudny. Pośpiech jak i zarówno stres, brak czasu dla
dziecka, ignorowanie ich potrzeb, nadmiar mediów elektronicznych powodują, że coraz więcej dzieci
ma problemy emocjonalne i coraz gorzej zna podstawowy język jakim powinien się posługiwać.
Dziecko, które nie rozumie języka i ma mały zasób słów nie jest w stanie samodzielnie czytać, gdyż
jest to dla niego za trudne i często staje się po pewnym czasie nudne. Język jest przy tym narzędziem
myślenia, również matematycznego. W ten sposób koło się zamyka - słabo czytające dzieci coraz
mniej czytają i coraz gorzej się uczą. Stąd też wielkim zadaniem przedszkola, szkoły czy domu jest
wytworzenie większej a zarazem ciekawej motywacji do czytania, sprawienie, aby czytanie było
zajęciem atrakcyjnym. Istnieje wiele przyczyn, że dzieci nie chcą czytać książek. Tak naprawdę
najważniejszym z nich jest brak nawyku czytania.
DLACZEGO TRZEBA CZYTAĆ DZIECIOM ?
Wspólne czytanie jest formą mądrego kontaktu ze swoim dzieckiem i doskonałą metodą
wychowawczą.
Literatura wywiera ogromny wpływ na rozwój emocjonalny dziecka:
- wprowadza w świat fantazji,
- oddziaływając na uczucia
- wyrabia codzienne nawyki.
- czytanie pomaga nam rozwijać myślenie, język i słownictwo.
- odpowiednio dobrane utwory ukazują piękno polskiej mowy.
- właściwe teksty stają się przykładem poprawnego języka
- Wzrasta zasób słów i pojęć,
- ćwiczy się pamięć dziecka
- czytanie pozwala odnieść sukces nie tylko w szkole, ale pozwala odnieść sukces w dorosłym życiu
Czy książki mogą rozwiązać problemy?
Takimi szczególnymi książkami są bajki terapeutyczne, które opowiadają często problemy,
dotykające dzieci i ich rodziny. Bajki te mogą opowiadać historię, przenosząc ją często w świat
zwierząt, roślin itp. Zawierają możliwe rozwiązanie, pokazują utożsamiającemu się z bohaterami
czytelnikowi w jaki sposób należy postąpić aby wyjść z swoich kłopotów. Jednak nie tylko bajki
terapeutyczne, których celem jest terapia mogą spełniać taką rolę. Szczególnym przykładem będzie
tu np.: "Brzydkie kaczątko", które może pomóc dzieciom z niską samooceną czy postać Pippi
Langstrump, która pozwala wierzyć czytelnikowi, że świat należy do danej osobie. Myślę, że w
każdej bajce/książce dziecko może poszukiwać odpowiedzi na dręczące go pytania.

Rodzice! czytajcie dziecku głośno przez conajmniej 20 minut
To od Was zależy pomyślna przyszłość Waszego dziecka;
- czytajcie dziecku głośno bez względu na sytuację rodzinną
- już w pierwszej klasie te dzieci, którym rodzice dużo czytają i z którymi dużo rozmawiają lepiej
radzą sobie w życiu codziennym
- gdy czytamy dziecku trzymając je w ramionach, stważamy poczucie bezpieczeństwa,

przyjemności i więzi
- czytając stymulujemy rozwój umysłowy dziecka

Wspólne czytanie w rodzinie bardzo zbliża nas do swoich dzieci i dzięki temu
otwiera to nam drogę do często trudnych rozmów z nimi, a niekiedy chroni
przed wieloma problemami wieku dorastania.
Zachęcamy Państwa do czytania razem z dzieckiem.
Proszę stopniowo zachęcać dziecko do czytania. Na początku będzie czytać tylko tytuły
wierszyków, rozdziałów. Z biegiem czasu może to być cała linijka lub zdanie, aż dojdą po
pewnym czasie do całej strony. Nawet nie zauważymy się, a nasze dziecko z dnia na dzień
będzie chętniej i lepiej czytało.
Pokazujmy dzieciom czym ta naprawdę jest magia czytania.
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