
 

 



Zalety czytania książek: 

1. Większy zasób słownictwa  

Czytanie wzbogaca słownictwo, co znacznie pomaga w opisywaniu swoich uczuć i myśli. 

Ludziom często umyka jakiś wyraz lub chcą coś powiedzieć, ale nie potrafią ubrać tego w 

słowa. Na szczęście można nad tym pracować, a czytanie jest najlepszym ćwiczeniem . Warto 

czytać książki zarówno podczas nauki czytania, jak i wtedy, kiedy ta umiejętność została 

opanowana do perfekcji.  

2. Lepsza pamięć  

Czytanie książek to także doskonała stymulacja dla mózgu. Czytając, tworzymy w głowie 

obrazy, łączymy nową wiedzę z tym, co już jest nam znane. Podczas czytania lektury, 

neurony są nieustannie zmuszane do wysiłku, co przekłada się na lepszą pamięć.  

3. Redukcja stresu  

Dlaczego warto czytać książki? Czytanie działa uspokajająco. Jeżeli wybierzesz książkę, 

która naprawdę Cię interesuje, stres dnia codziennego odejdzie w zapomnienie. Książki 

biznesowe czy poradniki warto czytać rano, natomiast wieczorem, przed snem wybierać 

powieści — ułatwi nam to zasypianie.  

4. Pogłębianie wiedzy  

Ludzie, którzy czytają, są mądrzejsi. Nie bez powodu mówi się o kimś, kto posiada 

wartościową wiedzę, że jest „oczytany”. Książki pozwalają na poprawę wielu aspektów 

swojego życia — od biznesu, poprzez relacje z innymi, po psychologię. Warto czytać książki, 

ponieważ to właśnie lektura sprawia, że człowiek poszerza swoje horyzonty i staje się jeszcze 

bardziej inteligentny.  

5. Garść inspiracji  

Książki potrafią zainspirować. Czasami znajdujemy się w takim punkcie swojego życia, że 

nie wiemy, w którą stronę warto pójść. Dlaczego warto czytać książki? W lekturze może 

zainspirować wszystko — postawa głównego bohatera, odwiedzane miejsca, podejmowane 

decyzje, aktywności.  

6. Rozwijanie wrażliwości  

Czytanie książek rozwija wrażliwość na sztukę i na innych ludzi. Ludzie, którzy czytają, 3 

razy częściej odwiedzają muzea, a 2 razy częściej sami malują, piszą lub fotografują. Dzięki 

książkom rozwija się także empatia. Angażujemy się w fikcję literacką i potrafimy postawić 

się na miejscu drugiego człowieka, a także go zrozumieć.  

7. Zwiększenie zdolności analitycznych  

Książki wpływają także na większe zdolności analityczne. Osoby, które czytają kryminały, 

wymagające rozwiązywania zagadek, analizowania faktów, stawiania tez, rozwijają w sobie 
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zdolność krytycznego i analitycznego myśleni a. Warto czytać książki już od najmłodszych 

lat, aby zauważyć pozytywny wpływ czytania w dorosłym życiu.  

8. Poprawa pisania  

Częstsze sięganie po lekturę to także rozwijanie własnego stylu. Warto wybierać książki 

uznanych pisarzy, dzięki którym nauczymy się poprawności gramatycznej oraz 

ortograficznej. To jedna z najważniejszej korzyści, wynikającej z czytania książek, którą z 

pewnością doceni każdy dorosły, który już jako dziecko namiętnie czytał książki.  

9. Kształtowanie osobowości  

Dzięki czytaniu możemy postawić się w różnych sytuacjach i wyobrażać sobie, co 

zrobilibyśmy na miejscu bohatera. Otwieramy się tym samym na nowe doświadczenia czy 

wyzwania, rozszerzamy horyzonty, kształtując własną osobowość. Ponadto dziecko, czytające 

mądre powieści przygodowe, może nauczyć się pozytywnych zachowań, które w dorosłym 

życiu mogą nie raz uratować człowieka z opresji.  

10. Zaangażowanie w życie społeczne  

Ludzie, którzy regularnie czytają, znacznie bardziej angażują się obywatelsko oraz kulturowo. 

Co więcej, czytelnicy mają większą swobodę i łatwość wypowiedzi, robią to w sposób 

bardziej elokwentny. Przekłada się to na większe szanse na osiągnięcie sukcesu w życiu, a 

także podnosi samoocenę.  

 

 

Warto wspólnie czytać  książki: 

1. Wspólne czytanie książek zacieśnia więź uczuciową między rodzicami 

a dzieckiem. Dziecko wsłuchane jest w głos rodzica, a bliski kontakt daje mu poczucie 

bezpieczeństwa. 

2. Książki rozwijają wyobraźnię dziecka. Po zakończeniu czytania możemy zapytać: 

Czy wiesz, co wydarzyło się później? 

3. Słuchanie bajek rozwija inteligencję dziecka, wzbogaca słownictwo, uczy ładnego 

budowania zdań i zachęca do samodzielnej nauki czytania. 

4. Książki wychowują. Jeżeli dobierzemy odpowiednią lekturę, dzieci będą utożsamiały 

się z książkowym bohaterem. 

5. Książki wyrabiają wrażliwość. Dziecięce problemy opisane w bajkach na pewno 

poruszą niejedno serduszko. 

6. Słuchanie książek odpręża i pozwala przyjemnie spędzić czas. 

W dziecięcym życiu są momenty, które dobra bajka, przeczytana ciepłym, 

modulowanym głosem, jest niezastąpiona. 

7. Książki rozwijają pasję kolekcjonerską. Wiele wydawnictw proponuje serie 

książeczek. Czekając na kolejne odcinki przygód bohatera, dziecko rozbudza w sobie 

ciekawość. 
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8. Czytanie książek przekazuje nam wiele informacji o dziecku. Niektóre dzieci lubią 

słuchać ciągle tych samych bajek. Często może to być znak, że coś je nurtuje, 

niepokoi lub cieszy. 

9. Książki porządkują dziecięcy świat. Dzięki bajkowym postaciom dziecku łatwiej jest 

zrozumieć codzienne sprawy. 

10. Książki podpowiadają, jak porozumieć się z rówieśnikami 

i rodzeństwem. Kłótnia z kolegą, bratem czy siostrą to problem, ale 

w wielu książkach znajdują się opowieści, które pomogą dziecku sobie 

z nim poradzić. 

 

Rady dla rodziców, którzy chcą, żeby ich dzieci czytały: 

1. Rozmawiaj z dzieckiem. 

2. Zawsze słuchaj, co dziecko ma Ci do powiedzenia. 

3. Kup dziecku czasopismo przeznaczone dla jego wieku. 

4. W księgarni wybieraj książki wspólnie z dzieckiem. 

5. Wybierz się ze swoim dzieckiem do biblioteki. 

6. Kontroluj, ile czasu dziecko spędza przed telewizorem czy komputerem. 

7. Rozwiązuj z dzieckiem krzyżówki, rebusy, zagadki. 

8. Zorganizujcie  wspólnie z dzieckiem  jego własną biblioteczkę. 

9. Czytaj dziecku przynajmniej przez 10 minut dziennie np.  głośno na dobranoc. 

10.  Czytaj sam – czytanie jest zaraźliwe, a dobry przykład działa bardziej niż  słowa. 

11.  Komiksy, audiobooki i książki dostępne na stronach  Internetowych to również książki ( 

tylko w innej formie). 

 

 

 


