
„Czy warto czytać dziecku?” 

Wydawać by się mogło, iż postawione w tytule pytanie dla większości osób dorosłych jest 

pytaniem czysto retorycznym. Jednak jakoś łatwiej przychodzi wielu rodzicom obsługa komputera, 

pilota, czy tableta, na których to nośnikach włączają dzieciom - jak są przekonani - „edukacyjne 

programy”, ciekawe, rozwijające bajki.  

Nie nauczy, nie pomoże, nie wyciszy. Bodźcowanie układu nerwowego małego dziecka  

w ciągu kilkuminutowej bajki czy programu telewizyjnego jest tak intensywne, że trudno oczekiwać 

od niego później spokojnego zachowania. Włączona telewizja podczas zabawy powoduje  

jej nieustanne przerywanie, przez co ta umiejętność, czy nawiązywanie relacji z drugim człowiekiem 

są znacznie ograniczone. Dziecko nie koncentruje się na partnerze, nie nawiązuje z nim stałej relacji. 

Zabawa jest chwilowa, rwana, dziecko nie skupia się dłużej na swoim działaniu, często zmienia 

aktywność, zabawki, nie kreuje swoją zabawą konkretnej historii. Śledzenie programu z serii 

edukacyjnych, też wiele nie wniesie do rozwoju małego dziecka, gdyż biologicznie maluch  

nakierowany będzie na śledzenie samego ruchu, a dziecko aby zrozumieć musi poznać coś w sposób 

wielozmysłowy – poczuć, posmakować, dotknąć. Samo zobaczenie i to jeszcze bez możliwości 

spojrzenia trójwymiarowego buduje fałszywy, nieistniejący obraz świata. Wkrótce ze względu na brak 

wspólnego pola uwagi z rodzicem mogą pojawić się trudności wychowawcze, krzyk i złość, niepełne 

rozumienie poleceń, ograniczony rozwój mowy. Można by wymieniać wiele. Co więc zaproponować 

maluszkowi w zamian za bajkę na tablecie, czy wieczorynkę w telewizji? Oczywiście książkę. 

Czytać można już dziecku jeszcze przed jego narodzinami. Badania bowiem potwierdzają,  

iż już wówczas maluch odbiera i odróżnia głosy swoich rodziców. Można więc śmiało czytać  

do brzuszka bez obaw, iż ktoś popatrzy nas ze zdziwieniem. Mimo, że dziecko nie będzie jeszcze 

rozumiało, co się do niego mówi, odbierze towarzyszącą temu intonację, rytm i związane z mową 

emocje. W pierwszych miesiącach swojego życia będzie osłuchiwało się z mową i nabywało 

świadomości, że związana jest ona z działaniem. Pomoże mu to w nawiązywaniu kontaktu, będzie 

koncentrowało się na twarzy mamy, obserwowało jej ruchy warg i mimikę, podejmie próby 

naśladowania, co z czasem przyczyni się do pierwszych tworów sylabowych, onomatopeicznych  

i wyrazowych. Dzięki czytaniu będzie lepiej rozumiało świat, będzie bardziej zainteresowane, 

skoncentrowane na działaniu swoim i innych.  
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