
Jak czytać żeby dzieci nas słuchały? 
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O zaletach i korzyściach wspólnego i regularnego czytania dziecku 

mówiono i pisano nie raz. Także na stronie naszej Poradni ukazał się artykuł 

podkreślający walory czytania dzieciom. Jednakże często problemem staje się, 

co zrobić żeby dziecko chciało słuchać to, co mu czytamy.  

Poniżej pragnę zaprezentować kilka ,,sztuczek”, wskazówek, co zrobić, by 

dziecko zainteresować książeczkami i sprawić, by polubiło regularne czytanie: 

1. Zacząć jak najwcześniej. Świadomość wśród rodziców jest coraz większa i 

wiadomo, że dziecko już w brzuchu mamy słyszy odgłosy dobiegające do niego z 

zewnątrz, po urodzeniu rozpoznaje i reaguje na głos mamy i taty. Wielu więc 

przyszłych świadomych rodziców zaczyna czytać dziecku ,,do brzucha”. Jest to 

piękny zwyczaj scalający rodzinę. Ale można zacząć troszkę później. Po 3, 6 

miesiącu życia. Kiedy dziecko jest już najedzone, wyspane, przewinięte można 

położyć się koło niego na macie, rozłożyć książkę, przykuć uwagę dziecka 

kolorowymi stronami, a samemu po prostu czytać. W tym wieku najlepiej proste 

rymowane wierszyki lub można odwołać się do klasyki: wierszy Brzechwy lub 

Tuwima. Klasyka jest zawsze w modzie;  



2.Kluczem jest regularność, systematyczność, stałość. Najlepiej wybrać 

odpowiednią porę dnia. Każdy rodzic najlepiej zna swoje dziecko i wie, kiedy ono 

jest spokojne, najbardziej skupione. Może to być czas po poobiedniej drzemce, 

może to być czas przed spaniem, po kolacji i kąpieli. Ważne jest, by czynność ta 

odbywała się regularnie. By powoli stało się to kolejnym elementem dnia, jak 

śniadanie, spacer czy drzemka. Stopniowo dziecko uzna wspólne czytanie, za coś 

naturalnego, oczywistego. Ważna jest także stała pora. Dziecko, któremu 

regularnie się czyta, o stałej porze, nie będzie zaskoczone, wyrywane od zabawy, 

ale z czasem samo zacznie przynosić ulubione lektury do czytania i przypominało 

rodzicom, że nadeszła pora czytania 

3. Wytrwałość. Nie wszystkie dzieci od razu polubią wspólny rytuał czytania 

książeczek. Często zdarza się tak, że dziecko sprawia wrażenie 

niezainteresowanego słuchaniem, szybko zamyka książkę, odchodzi, zaczyna się 

bawić zabawkami. Grunt to cierpliwość i wytrwałość. Nie można się poddać po 

kilku nieudanych próbach. Maluch nigdy nie będzie gotowe na rozpoczęcie 

wspólnej przygody czytelniczej, nigdy nie dojrzeje do tego sam, zawsze będzie 

wymagał treningu czytelniczego. Dlatego nie należy się poddawać, ulegać, 

rezygnować. Nawet jeżeli dziecko odchodzi należy codziennie o tej samej porze 

rozpoczynać czytanie. Na nabycie nowej umiejętności zawsze potrzebny jest 

czas. 

 

4. Dobór odpowiedniej lektury. Wiadomo, klasyka zawsze jest w modzie i w 

cenie, ale nie zawsze należy zaczynać przygodę z książką od niej. Należy bacznie 

przypatrywać się swojemu dziecku. Odkryć, co go interesuje, czym się bawi, jaki 

jest czas jego koncentracji. Rynek wydawniczy literatury dziecięcej jest teraz 

bardzo zróżnicowany i bogaty w liczne propozycje. Można zacząć od lektury z 

ulubionymi postaciami z bajek lub od tego co interesuje dziecko (są książki o 

maszynach budowlanych, pojazdach, zwierzętach, ale i o ekonomii, polityce i 

psychologii – wszystkie treści podane bardzo przystępnie dla odpowiedniego 

wieku dziecka, bogato ilustrowane, pięknie, estetyczne wydane);  

5. Intonacja ma znaczenie. Nie w każdym rodzicu drzemią zdolności aktorskie i 

oratorskie. Ale pamiętajmy, że jak chcemy przykuć uwagę dziecka należy czytać 

tekst z różnorodną intonacją, wzmacniając słowa klucze; robić pauzy przed 

ważnymi, emocjonującymi, ważnymi dla dalszej akcji momentami, stosować się 

do znaków interpunkcyjnych (tam, gdzie są okrzyki ach! Och! Ojej! – muszą one 

wybrzmieć odpowiednio); nuda i monotonia mogą zabić każdą przyjemność; 



6. Czytanie może być dobrą zabawą. Z młodszymi dziećmi w czasie czytania 

można wprowadzać wiele zabaw słownych, zagadek, które znacznie podniosą 

walory wspólnego czytania i sprawią, że dzieci będą się wręcz domagały dalszego 

czytania. Można np. w trakcie czytania nagle robić przerwę, a zadaniem dzieci 

jest dokańczanie zdania, zgadywanie, jakie słowo mogło by być następne. 

Zapewniam, że będzie z tego wiele śmiechu.  

7. Odpowiednie nastawienie rodzica. Nie czytajmy dziecku, kiedy jesteśmy 

bardzo zmęczeni, chorzy, zdenerwowani. Nie czytajmy z poczucia obowiązku. Bo 

muszę dziś przeczytać, bo tak trzeba. Świat się nie zawali, a dziecko jest 

doskonałym barometrem rodzicielskich uczuć i nastrojów. Kiedy rodzic będzie 

zdenerwowany – dziecko, także zacznie się denerwować, kiedy mama chwilę 

wcześniej płakała, jej pociecha także przejmie jej smutek. Lepiej wytłumaczyć 

dziecku, że dziś nie możecie czytać, bo jesteście zmęczeni / chorzy / 

zdenerwowani. To jest także przydatne doświadczenie dla dziecka. Uczy je 

elastyczności – plany się zmieniają i empatii – mama potrzebuje spokoju, tata też 

ma prawo czuć się źle lub być smutnym 

8. Bądźmy elastyczni. Jeżeli mamy dziecko tak zwane ,,żywe srebro”, które ma 

trudności z koncentracją uwagi, dziecko z ryzykiem zaburzeń przetwarzania 

słuchowego to zamiast czytania gotowych tekstów po prostu opowiadajmy 

dziecku to, co dzieje się na ilustracjach. Mówmy prostym językiem, bez zbędnych 

synonimów, powtarzajmy ważne słowa; słowa – klucze, z czasem dziecko 

zaczynie siedzieć koło rodzica, zacznie wsłuchiwać się w jego słowa, a potem 

zaczynie słuchać gotowych literackich tekstów 

9. Dajmy dzieciom dobry przykład. Drodzy rodzice nasze dzieci są bardzo 

dobrymi obserwatorami. Jeżeli w domu nie ma książek (nawet takich z 

biblioteki), jeżeli ono nie widzi czytających rodziców, samo nie nabierze 

właściwych nawyków.  


