
„Wpływ czytania na rozwój dzieci” 

 

 
Wstęp 

 
Literatura, jest ważnym czynnikiem kształtującym osobowość człowieka. „Obcowanie 
z książką, to poszerzenie słownictwa, rozwój osobowości dziecka, nauka 
kulturalnego spędzania czasu, wyciszenie, rozwijanie zainteresowań, a przede 
wszystkim rozwijanie dziecięcej wyobraźni, przeżywanie fantastycznych 
przygód, tworzenie własnych obrazów czytanego słowa, czego nie może dać 
dziecku ani telewizja, ani komputer”. 
Literatura to niezwykły świat. Dziecko uczy się z niej reguł, jakie rządzą 
rzeczywistością i wzorów zachowań. Wartościowa, dobrze dobrana literatura może 
być dla dziecka źródłem wiedzy o świecie i ludziach, budzić w nich wrażliwość 
na sprawy innych 
Literatura dostarcza wielu głębokich przeżyć. Można ją również wykorzystać na 
zajęciach terapeutycznych. Z jej pomocą zmniejsza się strach, lęk, osamotnienie, 
przynosi ona uśmiech i radość. Słuchając pięknego literackiego języka dziecko 
szybciej bogaci swój język i czerpie wzory komunikowania się. Odpowiednio dobrane 
zabawy, wierszyki, opowiadania, zagadki, piosenki sprzyjają rozbudzeniu u dzieci 
różnych zainteresowań. 
 

 

 Wychowawcza rola książki 

Literatura dziecięca wywiera ogromny wpływ na rozwój emocjonalny i społeczno 
– moralny dziecka. Świadectwem wpływu na emocje są miedzy innymi jego 
niezmiernie żywa reakcja, kiedy słucha opowiadania, śmieje się, płacze                                 
i nieruchomieje w momentach napięcia.  
Wartości wychowawcze utworu mają związek jego myślą przewodnią. Oddziaływają 
silnie na uczucia dziecka, które bardzo przeżywają przygody bohaterów, często 
wzorując się na ich zachowaniach. 
Utwory literackie kształtują cechy społeczne dziecka, jego umiejętność życia  
w grupie rówieśniczej oraz wśród dorosłych. Książka może nam pomagać  
w przedstawianiu przykładów właściwego zachowania, likwidowania konfliktów, 
pomaganiu słabszym, poczucia odpowiedzialności za pracę oraz przywiązania     
i szacunku dla dorosłych. Utwory literackie dla najmłodszych zawierają treści 
związane z rodzinnym domem, jego klimatem oraz więziami rodzinnymi. Zachęcają do 
wykonywania prostych czynności domowych i samoobsługowych. Sprzyjają także 
nawiązywaniu kontaktów i przyjaźni.  
Wiele utworów rozwija uczucia przywiązania do ojczyzny, budzi świadomość 
narodową oraz wzbogaca język.  



Ogromny wpływ na rozwój społeczno - moralny mają bajki i baśnie. Bajki 
„najczęściej zakończone są morałem, dzięki któremu czytelnik jest jasno pouczony         
o pożądanych i szkodliwych sposobach zachowania”. 
Baśnie przedstawiają problemy dobra i zła w sposób uproszczony, zrozumiały dla 
dzieci – sierotka jest dobra i pracowita, czarownica – zła i podstępna, dobro jest 
nagradzane, zło karane. Zachęca to do wysuwania pewnych pytań, rozmów z dziećmi, 
prób oceny bohaterów. 
Bajki, baśnie i legendy mogą posłużyć także za narzędzie terapeutyczne. Pozwalają 
na dotarcie do istoty problemu dziecka w sposób subtelny i zawoalowany, zwłaszcza 
iż słuchacze bajek utożsamiają się z ich bohaterami. Stąd też we wczesnych okresach 
rozwoju dziecka ważną metodą wspierania i oddziaływania terapeutycznego jest 
bajkoterapia. Może ona pomóc w efektywnym radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi, 
które często wywołują lęk, a są nierozerwalne z nabywaniem przez dziecko 
doświadczeń (np. pierwsze dni pobytu dziecka w przedszkolu, sytuacje kompromitacji, 
pobyt w szpitalu, niepowodzenia, niezaspokojenie potrzeb bezpieczeństwa, miłości        
i wiele innych.)  

 

Wartości dydaktyczne tekstów literatury dla dzieci 
 

Utwory literackie mogą budzić zainteresowania poznawcze dzieci. Dziecko                   
w pewnym momencie spostrzega, że oprócz bliskiego otoczenia- domu, ulicy, 
przedszkola, szkoły- istnieje inny nieznany świat, a dowiedzieć się o nim może właśnie 
z książek. Z bohaterami literackimi można odkrywać na przykład tajemnice przyrody. 
Dzieci chętnie oglądają albumy z fotografiami ludzi, zwierząt, maszyn oraz książki 
związane z najnowszą techniką. Kontakt z literaturą poszerza możliwości 
poznawania świata, historii, innych lądów i krajów, pozwala na uczestnictwo        
w wydarzeniach niedostępnych własnym doznaniom i obserwacjom. 
W ten sposób obcowanie z książką zaspokaja potrzebę obserwacji i wzbogaca zasób 
wiadomości oraz utrwala te wiadomości, które dziecko już zdobyło. 
Czytając dzieciom wierszyki edukacyjne wyrabiamy w nich pewne nawyki, które 
przydadzą się w życiu np.: wiersze o tematyce dbania o czystość, zachowania się na 
jezdni. 
Literatura wprowadza również w świat fantazji, która staje się szkołą 
nierozwiniętego myślenia abstrakcyjnego. To właśnie baśnie i bajki, uczą dzieci 
dostrzegać takie związki, których istnienie było do tej pory zupełnie nieznane.  
Kontakt z literaturą wpływa również na rozwój mowy i myślenia. Dziecko słuchając 
tekst opowiadania poznaje nowe wyrazy i włącza je do swojego zasobu słownictwa. 
Dzieci słuchając utworów przeżywają je, starając się zapamiętać ich treść, wyrażenia 
i zwroty, przez co powiększają swój zasób słów. Składnia języka literackiego wpływa 
na składnię mowy dziecka.  
Starannie dobrane utwory literackie ukazują ich odbiorcom wzory pięknej polskiej 
mowy. Utrwalone w pamięci fragmenty tekstów stają się przykładem poprawnego 
języka i mogą mieć wpływa na doskonalenie mowy pod względem gramatycznym             
i dźwiękowym, na wzbogacenie zasobu pojęć i słów, na rozwój umiejętności 
komunikatywnej wypowiedzi i doskonalenie stylu. 
Literatura dziecięca jest również świetnym środkiem do ćwiczeń ortofonicznych 
utrwalających poprawną wymowę głosek. 

 
 
 



Utwory literackie inspiracją dziecięcej twórczości 
 
Pod wpływem wierszy, bajek, baśni i opowiadań powstają różnorodne prace 
plastyczne. Dzieci z radością rysują i malują swoich ulubionych bohaterów. Prace 
plastyczne wykonywane są najróżniejszymi technikami, a pomysłowość dzieci nie zna 
granic. Dziecko buduje, komponuje, organizuje oraz przeżywa radość tworzenia, która 
inspiruje je do dalszej zabawy formami i barwami.  
Przeżycia związane z utworem literackim dzieci mogą wyrażać też w ruchu, tańcu        
i śpiewie. Dzieci mogą inscenizować utwory i rozwiązywać zagadki związane                   
z utworami. W teatrzyku dzieci są reżyserami, scenografami i aktorami. Dziecko 
zachęcone i zainspirowane przez nas samo zacznie tworzyć opowiadania, piosenki       
i wiersze.  
 

Rola ilustracji w książce 
 
Ilustracja w książce jest równie ważna jak sam tekst. Dziecko bowiem myśli głównie 
obrazowo. Dlatego wizualizacja tekstu ma dla niego tak wielkie znaczenie. 
Ilustracje uściślają wiadomości dzieciom i pozwalają poznać rzeczy, z którymi nie 
mogą się zetknąć bezpośrednio. W pewnym stopniu rozwijają spostrzegawczość, 
pomagają w wyciąganiu wniosków oraz budzą zainteresowanie książką. Ilustracja         
w książce zwraca uwagę dziecka, zachęca je do oglądania a zarazem wywołuje 
zaciekawienie tekstem i chęcią dowiedzenia się co jest w niej napisane. Młodsze dzieci 
chętnie przeglądają książeczki przeznaczone do samodzielnego oglądania. 
Książeczka taka musi mieć ciekawą treść ilustracji, formę graficzną i być bogata 
kolorystycznie. Dzięki takim książeczkom można inspirować wypowiedzi dzieci                 
i wyzwalać ich ekspresję słowną. 
 

 

Podsumowanie 

 

Literatura dla dzieci oddziałuje na rozwój dziecka w sposób wszechstronny: 

 wpływa na kształtowanie postaw społeczno – moralnych dziecka 

 ukazuje podstawowe wartości moralne (dobroć, miłość, prawda, 

sprawiedliwość) 

 budzi umiejętność odczuwania piękna, kształtuje wrażliwość estetyczną 

 rozwija wyobraźnię  

 rozwija sferę intelektualną dziecka, utrwala dotychczas zdobyte wiadomości 

dotyczące otoczenia społecznego, przyrodniczego i technicznego; 

 rozwija mowę i myślenie 

 budzi aktywność dziecka i zachęca do działania 
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