
Poczytaj mi, mamo, poczytaj, mi tato! 

 

 W dzisiejszych czasach nie można nie zauważyć jak wielki wpływ na nasze życie 

codzienne mają Intenet, telewizja czy telefony komórkowe. Coraz mniej dzieci w wolnym 

czasie sięga po książkę czy czasopismo. Nawyk i potrzeba lektury muszą powstać 

w dzieciństwie
1
. Biegłość w czytaniu czyni dziecko zdolnym do dalszego kształcenia. Dzieci 

mają kłopoty z nauką, gdyż nie potrafią czytać ze zrozumieniem. Stąd też wielkim zadaniem 

przedszkola/szkoły i domu jest wytworzenie silnej motywacji do czytania, sprawienie, aby 

czytanie było zajęciem atrakcyjnym, aby książka zaspokajała różnorodne pragnienia 

i potrzeby dziecka. Kampania „Cała Polska Czyta Dzieciom” Fundacji ABC XXI wymienia 

dwadzieścia głównych powodów, z których najważniejsze to: 

 zaspokajanie potrzeb emocjonalnych, miłości, uwagi, stymulacji, 

 budowanej mocnej więzi pomiędzy dzieckiem i rodzicem, 

 wspieranie rozwoju psychicznego dziecka, 

 wzmacnianie poczucia własnej wartości, 

 nauka poprawnego języka, rozwijanie zasobu słownictwa i swobody w mówieniu, 

 ćwiczenie pamięci, wyobraźni i koncentracji, 

 zdobywanie przez dziecko ogromnej wiedzy ogólnej i ułatwianie mu nauki, 

 nauka odróżniania dobra od zła, rozwijanie wrażliwości etycznej. 

 

Jak zaszczepić w dziecku miłość do książek? Czytaj, tak by stało się to dla niego atrakcyjną 

zabawą. Naśladujmy czynności wykonywane przez bohaterów, intonujmy i śpiewajmy 

fragmenty wierszy. Bawmy się ilustracjami, liczmy kwiatki, chmurki, nazywajmy 

przedmioty, zasłaniajmy szczegóły, a następnie pytajmy o nie. Stymulujmy aparat mowy, 

naśladujmy usłyszane dźwięki, nazywajmy pojedyncze litery, np. samogłoski. 

 

Poniżej przedstawię subiektywną listę książek stymulujących mowę dziecka: 

1) „Co robi Pucio” - Marta Galewska-Kustra, 

2) „Pucio. Zabawy gestem i dźwiękiem” - Marta Galewska-Kustra, 

3) „Pucio mówi pierwsze słowa” - Marta Galewska-Kustra, 

4) „Pucio i ćwiczenia z mówienia, czyli nowe słowa i zdania” - Marta Galewska-Kustra, 

5) „Śpij, króliczku” - Jörg Mühle, 

6) „Do kąpieli, króliczku” - Jörg Mühle, 

7) „Nie płacz, króliczku” - Jörg Mühle, 

8) Seria „Kicia Kocia” – Anita Głowińska, 
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9) „Idę lu-lu, to pa-pa! Wieczorny słownik malucha. Bobaski i miś” – Marcelina 

Przeździęk, 

10) „Pierwsze słowa. Na wsi” Akademia mądrego dziecka - Choux Nathalie.  

 

Miłego czytania ! 

 

Opracowała: 

Kinga Czerkies – logopeda 

PPPP w Tarnowie 

Filia w Żabnie 

 

 

https://www.empik.com/szukaj/produkt?author=choux+nathalie

