Wpływ głośnego czytania na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym.
W obecnych czasach kultura telewizyjna i internetowa towarzyszy nam od najmłodszych lat.
Dziecko oglądając gotowe obrazy nie stymuluje lewej półkuli mózgowej odpowiedzialnej
min. za zdolności językowe i logiczne myślenie, czyli obszary bardzo istotne w funkcjonowaniu
przedszkolaków.
Na pomoc w rozwoju i uczeniu się może pojawić się książka. Dzieci słuchając tekstu
czytanego, mają szansę rozwijać swoją wyobraźnię , poszerzać słownictwo i twórcze myślenie.
Dodatkowo podczas głośnego czytania w domu, dzieci spędzają tak ważny dla nich wspólny czas
z rodzicem, zaspokajane są wtedy jego potrzeby emocjonalne. Ponadto czytanie przed spaniem,
może działać kojąco i relaksacyjnie na dziecko, tym samym wpływać na jakość jego snu.
Gorąco zachęcamy rodziców do zaangażowanie się w akcję „Cała polska czyta dzieciom”.
Korzyści ze wspólnego czytania :
• budowanie mocnej więzi między dorosłym i dzieckiem,
• zapewnienie emocjonalnego rozwoju dziecka, umożliwienie rozwoju uczuć wyższych,
• rozwijanie języka, pamięci i wyobraźni,
• uczenie myślenia
• poprawa koncentracji uwagi,
• wzmocnienie poczucia własnej wartości dziecka,
• poszerzenie wiedzy ogólnej,
• ułatwienie nauki,
• kształtowanie systemu wartości i postaw moralno – społecznych oraz etycznych,
• nauka tolerancji i wrażliwości na to co odmienne,

• ochrona przed zagrożeniami ze strony masowej kultury,
• ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu1.”
Jak możemy zauważyć głośne czytanie dzieciom, oprócz sfery emocjonalnej, rozwija również
zdolności intelektualne oraz społeczne. Przeczytane treści nie tylko wpływają na rozwijanie wyobraźni
przedszkolaka, ale również stanowią wspólne pole do dyskusji dla rodziców i dzieci.
Propozycje książek, które pomagają najmłodszym zrozumieć otaczający ich świat oraz podczas
wspólnego czytania , umocnić więź między dorosłym i dzieckiem.
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Anita Głowińska – „Kicia Kocia” (seria)
Paulette Bourgeois – „Franklin” (seria)
Marta Galewska – Kustra – „Pucio”(seria)
Liane Schneider – „Zuzia” (seria)
Eliza Piotrowska – „Tupcio, Chrupcio” (seria)
Zofia Stanecka – „Basia” (seria)
Katarzyna Kozłowska –„ Feluś i Gucio” (seria)
Wiola Wołoszyn – „Jano i Wito” (seria)
Barbara Supeł – „Staś Pętelka”(seria)
Wyd. Nasza Księgarnia – „Opowiem Ci mamo” (seria)

„Nie można przecenić roli głośnego czytania dziecku, zarówno dla rozwoju
mowy, jak i rozwoju w ogóle. To cenny dar, który każdy kochający mądrze
rodzic, może podarować swojej pociesze chcąc zapewnić jej lepsze
kontakty z innymi ludźmi”.2

Zachęcamy do wspólnego czytania!

Opracowała : mg Małgorzata Zarębska - neurologopeda.
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http://www.calapolskaczytadzieciom.pl
„Wpływ głośnego czytania na rozwój mowy dziecka” – Marta Grajnet-Łukawska

