
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

Czytelnictwo dzieci i młodzieży 

– wpływ rodziców  

na zainteresowania 

czytelnicze uczniów. 
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Szkoła Podstawowa  

z Oddziałami Integracyjnymi  

im. ks. Jana Twardowskiego w Turośli 



Czytelnictwo dzieci i młodzieży - 

badania 
 

W roku 2013 w Polsce przeprowadzono 

badania dotyczące stanu czytelnictwa 

wśród dzieci i młodzieży.   

Wyniki badań opracowane przez dr Zofię 

Zasacką miały na celu przedstawienie 

społecznego zasięgu książki wśród uczniów 

kończących szkołę podstawową i gimnazjum 

(12 i 15 lat). 



Czynniki wpływające na 

czytelnictwo uczniów: 
 głośne czytanie małym dzieciom przez 

rodziców lub opiekunów, 

 środowisko (wykształcenie rodziców, miejsce 
zamieszkania), 

 obszerne księgozbiory domowe, 

 wzory rodzicielskie – czytelnictwo rodziców, 

 zakładanie księgozbiorów przez dzieci          
i młodzież – książka jako prezent, nagroda 
(wraz z przyrostem własnego księgozbioru szansa na 
aktywność czytelniczą co najmniej raz w tygodniu wzrasta o 
ok. 400%). 



Czy warto czytać dziecku 

 od urodzenia?  

  



Czy warto czytać dziecku 

 od urodzenia?  
Fundacja  

„ABCXXI - Cała Polska 

czyta dzieciom”  

przeprowadziła projekt  

„Pierwsza Książka Mojego Dziecka” 

(PKMD), który polegał na bezpłatnym 

przekazaniu rodzicom nowonarodzonych 

dzieci pakietów PKMD 

(grudzień 2013 r. – marzec 2014 r. ) 



Czy warto czytać dziecku 

 od urodzenia? – wyniki badań 

Rozwój większości dzieci, które pośrednio 

 były objęte badaniem, przebiega prawidłowo 

 we wszystkich obszarach:  

fizycznym, psychicznym,  

społecznym, czy językowym. 

Dzieci stopniowo osiągają teoretycznie ustalone etapy 

rozwoju. 30% rodziców uważa, że ich dzieci rozwijają 

się szybciej niż inne, pozostali są zdania, że rozwój 

przebiega w podobnym tempie,                                  

jak u innych dzieci. 



Czy warto czytać dziecku 

 od urodzenia? – wyniki badań 

 

Matki objęte badaniem wskazywały,  

iż poza wspieraniem 

rozwoju języka i mowy dziecka, 

równie ważnym efektem czytania dziecku 

było budowanie relacji z dzieckiem 

oraz atmosfery pełnej miłości. 

 



Czy warto czytać dziecku 

 od urodzenia? 

 



Głośne czytanie małym dzieciom przez 

rodziców lub opiekunów … 

 

Badania wskazują,  iż dzieje się tak  

w większości polskich domów,  

ale niestety dość rzadko występuje 

 w domach wiejskich,  

gdzie obowiązki w gospodarstwie 

 uniemożliwiają kontynuowanie tego 

 zwyczaju.  



Głośne czytanie małym dzieciom przez 

rodziców lub opiekunów … 

 

Człowiek nie rodzi się czytelnikiem,  

staje się nim dopiero na wskutek  

wrastania w konkretną kulturę.  

We wczesnym okresie życia dziecko  

nie przejawia samoistnych  

potrzeb czytelniczych.  

W zależności od warunków kulturowych  

książka może się pojawić w jego życiu 

 wcześniej lub później 

 albo nawet nie pojawić wcale.  



Głośne czytanie małym dzieciom przez 

rodziców lub opiekunów … 

Rodzice kupując pierwsze  

książki, wiersze, bajki i baśnie 

- tworzą u swoich dzieci smak literacki, uczą 
przeżyć towarzyszących w lekturze, 

-  wychowują początkującego czytelnika  

- zanim samo nauczy się czytać. 

Jeśli nie zetkniemy dziecka z literaturą 
dziecięcą w okresie wczesnego 
dzieciństwa, nie musi ono wcale 

odczuwać jej braku.  



Głośne czytanie małym dzieciom przez 

rodziców lub opiekunów … 

Dziecko oglądając wspólnie z rodzicami ilustracje nadaje 
im tytuły, opowiada o tym, co przedstawiają, snuje 

historyjki, wymyśla różne zakończenia.  

 

Pierwsze wierszyki: 

 pobudzają wyobraźnię dziecka, myślenie, pamięć, 

 pomagają w rozwoju mowy.  

 

W tych pierwszych kontaktach z tekstem literackim, 
ważne jest głośne, piękne czytanie dziecku lub 

recytowanie np. wiersza.  

 
 



Głośne czytanie małym dzieciom przez 

rodziców lub opiekunów … 

Już wtedy, właśnie w domu rodzinnym,  

jest okazja, aby nauczyć dziecko 

poszanowania książki, 

 mycia rąk przed jej oglądaniem, 

prawidłowego trzymania jej w ręku. 

 



Głośne czytanie małym dzieciom 

przez rodziców lub opiekunów … 
Tam, gdzie głośne czytanie przez rodziców, 

opiekunów jest codzienną praktyką,     

dzieci odnajdują przyjemność                    

w kontakcie z książką. 

W ten sposób już we wczesnym 

dzieciństwie budują  

 pierwsze 

 motywacje  

 czytelnicze. 

 

 

 



Obszerne księgozbiory domowe… 

Aktywność czytelnicza dzieci i młodzieży 

 związana jest z zasobnością  

domowych księgozbiorów. 



Obszerne księgozbiory domowe… 

Badacze wyróżnili trzy grupy domów: 

 

o ubogich zasobach książkowych (do 50 

egzemplarzy - bez podręczników), 

o średnich zasobach (50 – 200 

egzemplarzy), 

o bogatych księgozbiorach (powyżej 200). 



Obszerne księgozbiory domowe… 

Badani uczniowie ze środowisk wiejskich 

wskazują na 

 brak książek w domu (ok. 9 % badanych) 

 oraz zasobność do 10 książek (ok. 12 %). 

 

Bogate księgozbiory uczniowskie w dużych 

miastach są spotykane prawie trzykrotnie 

częściej niż na wsi. 



Zakładanie księgozbiorów przez dzieci… 

Własne księgozbiory nastolatków mają 

duże znaczenie dla praktyk czytelniczych. 

 

Własne książki ma 

 87 % dwunastolatków  

oraz 83 % piętnastolatków. 

 

Dziewczęta mają ich więcej niż chłopcy. 



Zakładanie księgozbiorów przez dzieci… 

Na ilość zgromadzonych przez młodzież 
szkolną książek ma wpływ  

wykształcenie rodziców.  

30 książek zgromadził co trzeci 12-latek, 
którego ojciec miał wykształcenie wyższe  

i tylko co dziesiąty, którego ojciec miał 
wykształcenie zasadnicze zawodowe. 

Najbardziej zasobne księgozbiory często są 
efektem zbierania książek  

przez kolejne pokolenia. 



Zakładanie księgozbiorów przez dzieci… 

Prezenty i nagrody książkowe 

odgrywają ważną rolę  

w gromadzeniu książek. 

Często są zalążkiem  

młodzieżowego księgozbioru. 



Zakładanie księgozbiorów przez dzieci… 

Dobrą okazją  

do zaprzyjaźnienia się 

z książką są rodzinne 

wycieczki  

do księgarni,  

biblioteki  

czy na kiermasze. 

 



Wzory rodzicielskie –czytelnictwo rodziców… 

Wzory rodzicielskie  

są kolejnym źródłem 

 zaangażowania czytelniczego dzieci. 

 

Te domy, gdzie są bogate księgozbiory,  

a rodzice dużo  

czytają, kupują, pożyczają książki, 

 inspirują młodych ludzi do czytania. 



Wzory rodzicielskie –czytelnictwo rodziców… 

      Czytający rodzic, prenumerujący prasę, 

dyskutujący na temat nowości literatury 

pięknej, popularnonaukowej, jest dla dziecka 

godny naśladowania. 

 

Odpowiedne wzorce są dla dziecka bardziej 

przekonywujące niż długie tyrady  

w domu czy w szkole na temat 

konieczności czytania.  



Wzory rodzicielskie –czytelnictwo rodziców… 

We współczesnej rodzinie obserwuje się 

wiele niekorzystnych układów rodzinnych.  

Praca na zmiany, zmęczenie rodziców, 

wyręczanie się telewizorem, komputerem 

wpływają niekorzystnie na rozbudzenie 

zamiłowania do książki.  

Dzieci, które dopiero w szkole zaczynają 

obcować z książką na ogół  

napotykają na trudności. 



Czas wolny 

dwunastolatków 

Oglądanie TV 

 

76 % 
(środowisko wiejskie 

ok. 80 %, 

wielkomiejskie 60%) 

Korzystanie z 

komputera 

65 % 

Słuchanie muzyki 

 

60%   

Oglądanie filmów 

 

19 % 

 

Czytanie książek 

 

22 %  

 

(według deklaracji uczniów) 
 



Czytelnictwo 

dwunastolatków 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codziennie 

Ogółem: 22 % 

Dziewczynki: 28 % 

Chłopcy: 16 % 

 

Przynajmniej  

raz w tygodniu 

 

 

Ogółem: 28 % 

Dziewczynki: 30 % 

Chłopcy: 26 % 

 

 

Rzadziej niż 

raz w roku 

 

 

Ogółem: 9 % 

Dziewczynki: 4 % 

Chłopcy: 12 % 

(według deklaracji uczniów) 
 



Dlaczego warto  

„zainwestować” w czytanie? 
 

 czytanie to świetne ćwiczenie dla mózgu 

   dziecka, 

wzbogaca słownictwo, 

 rozwija umiejętność pisania, 

 poszerza wiedzę, 

 poprawia koncentrację i pamięć, 

 rozwija wyobraźnię, 

 buduje poczucie własnej wartości, 

 czyni dziecko świetnym rozmówcą, 

 daje satysfakcję i zabija nudę. 

 



Jak rozkochać dziecko w książkach? 

Kilka praktycznych pomysłów: 

 od najmłodszych lat otaczaj dziecko 
książkami, zabierz do biblioteki i czytelni, 
odwiedzajcie księgarnie i antykwariaty. 
Nawet jeśli dziecko jeszcze nie potrafi 
czytać, pomóż mu zrozumieć, że zapisane na 
papierze znaki odpowiadają wypowiadanym 
słowom. Niech obserwuje sposób czytania – 
od lewej do prawej, linijka po linijce, strona 
po stronie. Niech razem z Tobą śledzi palcem 
tekst; 



Jak rozkochać dziecko w książkach? 

 zadawaj dziecku zagadki: Gdzie jest 

początek książki? Od którego miejsca 

zaczniemy czytanie? Co mam przeczytać, 

gdy skończę pierwszą linijkę? Co zrobić, 

kiedy skończyła się strona? 

 wracaj do znanych tekstów; zachęcaj 

dziecko do uczenia się na pamięć             

i cytowania określeń, zwrotów, 

fragmentów (zwłaszcza rymowanych); 



Jak rozkochać dziecko w książkach? 

 namów dziecko do odgadywania, o czym 
będzie mowa na następnej stronie. Kiedy 
opowie dalszy ciąg historii, sprawdź, czy 
odgadło pomysł autora.  A może pomysły 
dziecka są ciekawsze? 

 pamiętaj o książkach spoza literatury pięknej. 
Dzieci mogą przecież interesować zwierzę- 
ta, kosmos, dinozaury lub piłka nożna. 
Możecie razem obejrzeć Ilustrowany 
Słownik Języka Polskiego lub inne słowniki 
dla dzieci; 



Jak rozkochać dziecko w książkach? 

 nie przymuszaj dziecka do słuchania i 
rozmowy o książce, jeśli straciło na to 
ochotę; 

 nie ustalaj z góry czasu na pracę nad książką. 
Dzieci wyczują przymus i zamiast polubić 
czytanie, mogą je znienawidzić. Pokaż 
dziecku, że czytanie jest także Twoją 
przyjemnością i jest dla Ciebie ważne. 
Możecie ustalić czas ciszy – indywidualnej 
lektury – lub czas na wspólne czytanie jednej 
książki; 



Jak rozkochać dziecko w książkach? 

 nie marnuj żadnej okazji, aby pokazać, że 

dzięki czytaniu rozwiązujesz codzienne 

problemy. Razem z dziećmi: sprawdźcie    

w rozkładzie, o której odjeżdża autobus; 

przeczytajcie, jaki można dziś zobaczyć 

film; poszukajcie adresu najbliższego 

sklepu z rowerami, zróbcie sałatkę według 

przepisu; 



Jak rozkochać dziecko w książkach? 

 naucz dzieci dobrze traktować książki: 

brać czystymi rękami, ostrożnie 

przewracać strony, odkładać na specjalną 

półkę (nie wrzucać do pojemników         

z innymi zabawkami); 

 znajdź czas na czytanie ze starszymi 

dziećmi szkolnych lektur i rozmowę        

o nich; 



Jak rozkochać dziecko w książkach? 

 postaraj się jak najwcześniej przygotować dzieci 
do lektury różnych tekstów: literackich, 
informacyjnych, książek, czasopism, itp. Pokaż 
dzieciom, że czasem tylko wyszukujemy 
informacje, a czasem czytamy dokładnie, aby nie 
uronić żadnego słowa; 

 pobaw się encyklopedią; poszukajcie np. czegoś 
ciekawego o życiu starożytnych Greków, możecie 
wymienić informacje; 

 pobawcie się słownikiem, np. wyrazów obcych: 
„Znajdź jakieś bardzo długie słowo na „a”. Co 
ono oznacza?”.  



 
 
 
 

„... wyobraźnia nie może żywić się tylko 
samą sobą, a więc umysł dziecięcy pragnie 

nowego pokarmu, bo przecież trudno jest żyć 
samym chlebem".  

 
Paul Hazard  



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ  
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