
„Co zrobić, aby dziecko pokochało książki?” 

 

O zaletach czytania oraz pozytywnym wpływie książek na rozwój dziecka można pisać wiele. Ale 

co zrobić, aby rozbudzić w dziecku zainteresowanie książką? Jakie warunki stwarzać, by dziecko 

chętnie sięgało po książki w czasie wolnym? By chętnie słuchało czytanych mu bajek i wierszy? Co 

Ty, jako Rodzic, możesz zrobić, aby zaszczepić w dziecku zainteresowanie książką? Podsuwamy 

kilka rad dla rodziców, którzy chcą, aby ich dzieci polubiły słuchanie czytanych bajek, a w 

przyszłości same chętnie czytały: 

 

• jak mówi powiedzenie „im wcześniej, tym lepiej”, jednak jeśli jeszcze tego nie robicie – nic 

nie stoi na przeszkodzie, aby zacząć przygodę z książką właśnie dziś. Każdy moment jest 

dobry na rozpoczęcie przygody z książką; 

 

• w trakcie czytania usiądź blisko dziecka – wspólne czytanie buduje więź między rodzicem, a 

dzieckiem, tworzy poczucie bezpieczeństwa. Niech to będzie czas tylko dla Was, to 

dodatkowo zbuduje pozytywne skojarzenia u dziecka; 

 

• pozwól dziecku przerywać, zadawać pytania, wracać do poprzedniej strony – to doskonała 

okazja to rozbudzania zainteresowania dziecka światem, poszerzania jego wiedzy, 

poszukiwania odpowiedzi na nurtujące pytania, analizowania przeczytanego tekstu i 

obejrzanej ilustracji; 

 

• twórz interakcje – niech wspólne czytanie książek stanowi okazję do zadawania pytań 

dotyczących tego, co jest w nich przedstawione – pytaj dziecko co widzi na obrazku, 

zachęcaj do odgadywania emocji przedstawionych na ilustracjach bohaterów, snujcie 

przypuszczenia, co mogło wydarzyć się później, poszukujcie alternatyw dla zakończenia – 

możliwości zabawy z książką jest mnóstwo; 

 

• ułatw dziecku dostęp do książek - stwórzcie jego własną biblioteczkę, która będzie na 

wyciągnięcie jego ręki, a która stanowić będzie dla niego powód do dumy. Dzięki temu 

będzie sięgało po książki także w czasie zabawy swobodnej, oglądało ilustracje, tworzyło 

własne opowieści zainspirowane treścią książki. Pamiętaj jednak, że taką biblioteczkę co 

jakiś czas trzeba aktualizować; 

 

• stwarzaj okazje do poznania całych serii książek – jeśli dana książka przypadła dziecku do 

gustu, chętnie do niej wraca – pomóżmy dziecku znaleźć książkę tego samego autora lub 

kolejną książkę o ulubionym bohaterze. W obecnym czasie na rynku wydawniczym znajduje 

się wiele pozycji, które są jedynie elementem całej serii – jeśli dziecku podoba się jedna z 

nich, na pewno zapała sympatią i do kolejnych; 

 

• jeśli dostrzegasz, że dziecko po daną książkę sięga chętniej – uszanuj to. Dodatkowo 

podpytaj, co wzbudza jego szczególne zainteresowanie, co w tej akurat książce podoba mu 

się najbardziej i postaraj się zaproponować mu książkę/książki o podobnej tematyce, 

poruszającej podobne tematy. Jest duża szansa, że również przypadnie mu do gustu; 

 

• pozwól dziecku wybrać książkę, którą następnie będziecie czytać – pamiętajmy, że 

jakakolwiek forma przymusu może wywołać negatywne emocje, które będą kojarzyły się 

dziecku z książką; 

 

• pozwól dziecku na czytanie po raz kolejny tej samej książki – zapewne z punktu widzenia 

rodzica jest to mało atrakcyjne, o ile nie nużące – ale zupełnie inaczej sprawa wygląda od tej 

drugiej strony. Jak wskazują bowiem badania, wielokrotne czytanie tej samej książki jest 



znacznie bardziej rozwijające i kształcące niż za każdym razem innej. 

 

• wystarczy zacząć od 10 minut głośnego czytania – czas ten można oczywiście wydłużyć 

widząc zainteresowanie dziecka i niesłabnące skupienie się na słowie mówionym; 

 

• wybierzcie się wspólnie do biblioteki – niech dziecko pozna to miejsce, poczuje jego klimat, 

swobodnie poogląda książki na półkach i wybierze te, których chciałoby posłuchać. Dzięki 

temu poczuje jeszcze większą motywację do tego, aby poznać bliżej bohaterów wybranej 

pozycji. Ponadto jest to zdecydowanie oszczędniejsza forma kształcenia postaw 

czytelniczych niż regularny zakup książek; 

 

• nie twórz dla dziecka alternatywy – nie pytaj, czy dziecko woli czytanie, czy oglądanie 

telewizji. Niech czas z książką stanie się kolejnym elementem w rytmie Waszego dnia; 

• staraj się czytać dziecku książki regularnie – warto zadbać o codzienne głośne czytanie, 

gdyż po pewnym czasie wejdzie to w nawyk, a wytworzone w dzieciństwie nawyki mają 

szansę pozostać z dzieckiem na długo; 

• znajdźcie dogodną dla Was porę na czytanie książek – nie ma znaczenia, czy będzie to po 

obiedzie czy przed snem – natomiast ważne jest, aby odbywało się to systematycznie, 

najlepiej codziennie. Pozwoli to ukształtować u dziecka pewien rytm dnia, co wpływa na 

jego poczucie bezpieczeństwa; 

• bądź dla dziecka przykładem – nie od dziś wiadomo, że dziecko uczy się przez 

naśladownictwo. W dziecku łatwiej wykształci się nawyk czytania, jeśli będzie 

obserwowało swoich bliskich z książką w ręku; 

• rozmawiajcie w domu o książkach – niech dziecko będzie świadkiem rozmów 

poruszających temat książek, niech również samo o nich opowiada. Dzięki temu staną się 

one niejako częścią rodziny, częścią naszego domu; 

• szukaj książek, które rozwijają zainteresowania Twojego dziecka, będą ich 

odzwierciedleniem – książki dla dzieci to nie tylko bajki, opowiadania i wierszyki. Jeśli 

Twoje dziecko interesuje się kosmosem – sięgnijcie po pozycje poruszające ten temat; jeśli 

baletem – chętniej będzie sięgało po książki, których główną bohaterką jest baletnica, gdyż 

niejako będzie się z nią utożsamiało. 
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