
Długie, zimowe wieczory z książką... 

Czym wypełnić długi, zimowy wieczór? 

Jak spędzić czas z dzieckiem w sposób wartościowy? 

Może książka? 

Wspólne, głośne, rodzinne czytanie  wspiera rozwój naszych dzieci, rozwija ich 
wyobraźnię, wzbogaca język i wiedzę o otaczającym świecie, a przede wszystkim jest to czas 
tylko dla rodzica i dziecka. To często jedyna chwila w ciągu dnia, kiedy możemy pobyć tylko 
z dzieckiem, wysłuchać go w ciszy i bez pośpiechu. 

Drogi Rodzicu! Spraw aby głośne czytanie stało się codziennym domowym rytuałem.  

Dobra książka: 

� Uczy dzieci czegoś dobrego, objaśnia im świat. 
� Pobudza do refleksji, uśmiechu. 
� Odpowiada zainteresowaniom dziecka. 
� Wzbogaca, doskonali jego język. 
� Pobudza wyobraźnię. 
� Przynosi dobre wzorce zachowań i pozytywny przekaz moralny. 
� Nie wzbudza lęku i niepokoju u dziecka. 
� Dostarcza wiedzy i uczy myślenia. 
� Rozwija wrażliwość estetyczną. 
� Unika stereotypów i antywzorców. 

Oto kilka pomysłów, co zrobić aby wspólne czytanie nie było sposobem na usypianie dziecka, 
a dla nas nudnym obowiązkiem: 

1. Zorganizuj ten czas w sposób wyjątkowy – ustal stałą porę wspólnego czytania (może 
o tym przypominać budzik). 

2. Pozwól dziecku wybrać książkę. Nawet jeśli wybiera ciągle tę samą historię, a Ty 
znasz ją już na pamięć – przeczytaj ją po raz 101. Za parę dni nasza pociecha zmieni 
zdanie. 
Dla dzieci starszych (5+) polecam dłuższe historie, ponieważ to wydłuży ich czas 
skupienia uwagi, wzbudzi ciekawość i może sprawi, że dziecko samo upomni się o 
czytanie następnego dnia. 

3. Stwórz specjalną, „magiczną” atmosferę – wyłącz telewizor, włącz lampkę, może 
kolorowe światełka (wszechobecne w okresie świątecznym). 

4. Wybierz miejsce i postaraj się aby dziecko uwierzyło, że stary fotel to domek na 
drzewie, koc czy kanapa to tratwa lub wyspa, a koc rozłożony pomiędzy krzesłami to 
namiot na biwaku. 

5. Możesz zaopatrzyć się w rekwizyt, np. przepaskę na oko, gdy czytacie o piratach, 
różdżkę, gdy czytacie o wróżkach, papierowe miecz, gdy czytacie o rycerzach. 



To wszystko sprawi, że pobudzisz wyobraźnie dziecka zanim jeszcze w ogóle zaczniesz 
czytać. Możesz zmieniać głos, gestykulować. Nie przejmuj się jeśli uważasz, że nie masz 
do tego zdolności czy predyspozycji. Nikt poza twoim dzieckiem nie będzie cię wtedy 
oglądał ani słuchał, a dziecko będzie szczęśliwe, że poświęcasz mu swoją uwagę i 
zapamięta te wspólne chwile na długie lata. 

Aby dziecko często sięgało po książkę należy mu pokazać jej różne zastosowania. Zimowy 
wieczór z książką można spędzić gotując, majsterkując czy nawet oglądając film. 

� Książki kucharskie – ugotujcie coś wspólnie z dzieckiem według znalezionego w 
książce przepisu. Na runku literackim pojawia się coraz więcej propozycji o takiej 
tematyce skierowanych do dzieci. Np.: 
Herve This „Marcin i Stefcia wyruszają na podbój kuchni”. 
Grzegorz Kasdepke,  Gabriela Niechielska „Słodki rok Kuby i Buby”. 
Małgorzata Strzałkowska „Rymowane przepisy na kuchenne popisy” 
Friederum Reichenstetter Charlotte Panowsky „Noc pełna marzeń. Historyjki przy 
pełni księżyca” 

� Czytanie i eksperymentowanie – szczególnie lubiane przez dzieci. Np.: 
Georginia Andrews, Kate Knighton „ 100 eksperymentów naukowych”. 
Wyd. Jedność „101 eksperymentów z roślinami”. 
Barbel Merthan „Z wody, waty i kostek lodu”. 
Stephen Karmann „Rodzice i dzieci jako odkrywcy” 

� Podróżowanie – oglądajcie z dziećmi mapy, albumy z fotografiami z dalekich miejsc, 
opowiadajcie o miejscach, w których byliście, zaplanujcie wspólną podróż, 
wyszukajcie miejsca, które chcielibyście odwiedzić.  
Eliza Piotrowska „Książeczka – wycieczka”, „To miasto nazywa się Rzym”, 
„Legenda o założeniu Poznania” 
Grzegorz Kasdepke „Tu i tam z Kubą i Bubą” 
Jovanka Tomaszewska, Wojciech Kołyszko „Co zbroiła zbrojownia czyli zwariowany 
przewodnik po Gdańsku”, „Osiem spotów do Sopotu” 
Przewodnik wyd. Pascal „Polska z dzieckiem – przewodnik dla całej rodziny” 
Aleksandra i Daniel Mizielińscy „Mapy”. 

� Książki – łamigłówki to zbiory zadań do wykonania dla dzieci. Tu przydadzą się 
kredki, ołówek, nożyczki, klej. 

� Ponadczasowe i niezapomniane to książki, które pamiętamy z własnego dzieciństwa. 
Przekażmy je dzieciom tak jak sami je zapamiętaliśmy. Niech wspólne, głośne 
czytanie będzie dla nas przyjemnością i powrotem do lat dziecięcych. 

� Książki filmowe – Pamiętaj! Zanim obejrzycie ekranizację najpierw przeczytajcie 
książkę.  

Więcej informacji o wspólnym czytaniu znajdziecie Państwo na stronie 
www.Rodzinneczytanie.pl 

 


