
 

 

 

 

 

Bajki 

POZYTYWNIE WPŁYWAJĄ 

NAROZWÓJ MOWY! 

 Stymulują rozwój mowy, 

 Wzbogacają zasób 

słownictwa, 

 Wspierają proces 

kształtowania się słuchu 

językowego, 

 Pobudzają do aktywności 

językowej, 

 Uczą przez naśladownictwo  

i doświadczenia, 

 Rozwijają zdolności 

komunikacyjne. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajki 
   SPRAWIAJĄ, ŻE JESTEM      

MĄDRZEJSZY! 

 Pomagają w rozpoznawaniu 

emocji, 

 Rozwijają wyobraźnie, 

 Rozwijają myślenie 

przyczynowo - skutkowe, 

 Rozwijają 

spostrzegawczość, 

 Kształtują pamięć 

słuchową, 

 Ułatwiają mówienie  

o problemach, 

 Uczą rozumieć świat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



„Czytanie dzieciom i ograniczenie korzystania z mediów elektronicznych to 

najlepsza inwestycja w ich przyszłość.” 

Jim Trelease 

 

 Czytając dziecku zaspokajamy jego potrzeby emocjonalne – czego nie 

zrobi za nas komputer ani telewizja. Podczas czytania jesteśmy blisko, 

przytulamy dziecko, patrzymy na nie z miłością, poświęcamy mu czas. To 

chwila, w której dziecko czuje się, że jest kochane i bardzo ważne dla 

rodzica. Dzięki takiemu poczuciu nasz maluch rozkwita, zaczyna budować 

wiarę w siebie, życzliwość, empatię, umiejętności społeczne. Zdobywa też 

fundamentalne kompetencje intelektualne czyli uczy się języka oraz 

myślenia. Książka powinna towarzyszyć dziecku na każdym etapie życia, 

już od najwcześniejszych jego momentów. Bardzo ważną rolę w rozwijaniu 

zainteresowań czytelniczych dziecka odgrywają właśnie rodzice. Czynność 

ta jest łatwa, nie wymaga od nas, dorosłych, szczególnego przygotowania, 

jest przyjemna i inspirująca także dla czytającego. 

 Badania potwierdzają, że czytanie głośne dziecku m.in.: 

 buduje więź pomiędzy rodzicem i dzieckiem, 

 zaspokaja potrzeby emocjonalne, 

 wspiera rozwój psychiczny dziecka i wzmacnia jego poczucie własnej 

wartości, 

 uczy języka, rozwija słownictwo, daje swobodę w mówieniu, 

 przygotowuje i motywuje do samodzielnego czytania, 

 uczy myślenia, 

 rozwija wyobraźnię, 

 poprawia koncentrację, 

 ćwiczy pamięć, 

 przynosi wiedzę ogólną, 



 ułatwia naukę, 

 uczy odróżniania dobra od zła, rozwija wrażliwość moralną, 

 rozwija poczucie humoru, 

 jest znakomitą rozrywką, 

 zapobiega uzależnieniu od mediów, 

 pomaga w rozwiązywaniu problemów, 

 jest zdrową ucieczką od nudy, 

 jest profilaktyką działań aspołecznych, 

 kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy. 

 Wychowanie dobrego i szczęśliwego dziecka wymaga osobistego 

zaangażowania rodziców, poświęcenia mu czasu. Czas ten można 

wykorzystać na wspólne zabawy i czytanie książek dzieciom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie: 

1) https://www.przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl/2018/03/rola-czytania-w-

rozwoju-dziecka/ 

2) https://sp1.turek.net.pl/images/Biblioteka/Znaczenie%20czytania%20w%

20zyciu%20dziecka.pdf 


