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Czytanie:
wspiera rozwój inteligencji emocjonalnej 
oraz uczuć wartościowych społecznie i etycznie,
trenuje umiejętność empatii,
pozwala zrozumieć siebie i innych,
rozwija umiejętności językowe, wyobraźnię,
kształtuje postawę refleksyjną,
konstruuje tożsamość kulturową,
sprawia, że więcej wiemy.

Świerczyńska-Jelonek Danuta, Walczewska-Klimczak Grażyna, Dziecko w dialogu z tekstem literackim, Warszawa, ORE, 
2015



„Czytanie wpływa na nasz mózg, zmieniając go w sposób, 
który jest bardzo korzystny dla rozwoju człowieka i cywilizacji.
(…)
Literatura jest swego rodzaju laboratorium moralnym. 
Czytelnicy w ślad za autorem uczestniczą w eksperymencie 
myślowym, wchodzą w osobowość bohatera z jego 
motywami, sposobem myślenia i odczuwania. Znajdują się 
w okolicznościach, których nie doświadczają w realnym życiu, 
przenoszą się w czasie i miejscu”.

Borgosz Ewa, Czytanie i mózg, „Meritum” 2016, nr 2 , s. 26-32



„Czytanie zmienia mózg, wzmacnia połączenia neuronalne, 
tworzy nowe ścieżki przepływu impulsów.
(…)
Kiedy czytamy, nie tylko chłoniemy informacje, lecz również 
przekształcamy nasz świat mentalny. (…) dotyczy to przede 
wszystkim tekstów literackich (…)”.

wg Maryanne Wolf – badaczki mózgu i literaturoznawcy z Tufts University

Borgosz Ewa, Czytanie i mózg, „Meritum” 2016, nr 2 , s. 26-32



Człowiek nie rodzi się czytelnikiem!

Potrzeba kontaktu z książką nie pojawia się samorzutnie i spontanicznie!

Rola domu, środowiska rodzinnego – kształtowanie pozytywnego 
stosunku do książek jako wyraz tradycji rodzinnych, wspólne 
czytanie, zabawy związane z lekturą, osobisty przykład.

Baranowska Lidia, Moja przyjaciółka książka – o edukacji czytelniczej dzieci, „Życie Szkoły” 2013, nr 9 s. 4-7



Człowiek nie rodzi się czytelnikiem!

Potrzeba kontaktu z książką nie pojawia się samorzutnie i spontanicznie!

Rola przedszkola i szkoły - rozwijanie świadomości czytelniczej -
kształtowanie umiejętności obcowania z książką, poszerzanie 
zainteresowań czytelniczych, budzenie zamiłowań czytelniczych.

Baranowska Lidia, Moja przyjaciółka książka – o edukacji czytelniczej dzieci, „Życie Szkoły” 2013, nr 9 s. 4-7



„Podczas czytania wartościowej literatury, wspieramy 
rozwój psychiczny, intelektualny i moralny dziecka, 
a i sami często doświadczamy radości, jaką daje kontakt 
z pięknym i mądrym tekstem literackim”.

http://www.rodzinneczytanie.pl/o-programie



„Książka działa tylko wtedy, gdy staje się przeżyciem, 
gdy odpowiada zainteresowaniom i potrzebom 
psychicznym uczniów”.

Baranowska Lidia, Moja przyjaciółka książka – o edukacji czytelniczej dzieci, „Życie Szkoły” 2013, 
nr 9 s. 4-7



Fundacja ABC XXI cała Polska czyta dzieciom

http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/

Misją Fundacji jest wspieranie zdrowia emocjonalnego - psychicznego, 
umysłowego i moralnego - dzieci i młodzieży poprzez działania oświatowe, 
edukacyjne, promocyjne i lobbingowe.

http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/


Biblioteki w Internecie

Biblioteka cyfrowa Wolne Lektury

https://wolnelektury.pl/

Lektury szkolne

http://lektury.gov.pl/

https://wolnelektury.pl/
http://lektury.gov.pl/


Przydatne linki
http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/ ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom

http://www.rodzinneczytanie.pl/biblioteka-rodzicow Program Rodzinne Czytanie

http://www.wyboryksiazek.pl/ Ogólnopolskie Wybory Książek

https://www.youtube.com/watch?v=VuOvRtm3HWU Prof. Grzegorz Leszczyński o czytaniu

https://www.youtube.com/watch?v=foB_xgPhm9c Prof. Grzegorz Leszczyński - Dlaczego warto 
czytać dzieciom?

https://wolnelektury.pl/ Biblioteka cyfrowa Wolne Lektury

http://lektury.gov.pl/ Lektury szkolne

http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/
http://www.rodzinneczytanie.pl/biblioteka-rodzicow
http://www.wyboryksiazek.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=VuOvRtm3HWU
https://www.youtube.com/watch?v=foB_xgPhm9c
https://wolnelektury.pl/
http://lektury.gov.pl/
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