
Czytanie z dzieckiem daje wam wyjątkową 
możliwość wspólnego spędzania czasu, 
pomaga rozwijać umiejętności językowe i 
wyobraźnię dziecka, pozostawia szczęśliwe 
wspomnienia i trwającą całe życie miłość do 
czytania.

Jak mogę pomóc dziecku w czytaniu?

Dziecko zazwyczaj przynosi do domu dwie 
książki ze szkoły. Jedną z nich dziecko ma 
przeczytać Tobie. Została ona starannie 
dobrana przez nauczyciela, tak aby dziecko 
mogło poznać wszystkie słowa. Pomoże mu 
to w nauce czytania.

Druga książka do czytania na głos, zawiera 
słowa, których dziecko może jeszcze nie 
umieć przeczytać. Jest ona przeznaczona 
do wspólnego czytania, przeżywania i 
rozmawiania z dzieckiem.

Pomaganie 
dziecku w 
czytaniu
kilka wskazówek dla rodziców i opiekunów

Sposób, w jaki czytasz dziecku 
opowiadanie, naprawdę pomaga

Jeśli znajdziesz wcześniej czas, przeczytaj 
najpierw książkę na głos sobie, aby 
wyobrazić sobie, jak będziesz ją potem 
czytać z dzieckiem.

Czytaj i przeżywaj swoje ulubione 
opowiadania wciąż na nowo!

I.... nie zapomnij odwiedzić najbliższej 
biblioteki, w której znajdziesz mnóstwo 
książek dla dzieci oraz atrakcyjny program 
bezpłatnych wydarzeń i zajęć dla każdego. 
Usługi biblioteczne są bezpłatne; można się 
bezpłatnie zapisać, bezpłatnie wypożyczać 
książki i nie ma opłat za nieterminowy 
zwrot książek.



Niech wspólne czytanie książki będzie 
dla was wyjątkowym spędzaniem czasu; 
przytulcie się, aby oglądać ją razem.

Za pierwszym razem przeczytaj całe 
opowiadanie nie robiąc przerw. Pozwól, 
aby historia utkała swoją własną magię.

Wykaż zainteresowanie tym, co będziecie 
czytać: „Ta książka wygląda ciekawie. Jest 
o zapominalskim dziecku. Ciekawe, o czym 
zapomniało...”

Czytaj z przyjemnością. Jeśli Ty nie 
będziesz się dobrze bawić, Twoje 
dziecko też nie będzie.

Następnym razem, gdy będziecie czytać książkę...

Kiedy po raz pierwszy czytasz książkę z dzieckiem…

Pozwól dziecku zatrzymać się, zastanowić i 
skomentować obrazki.

Nawiąż do innych historii, które dziecko zna:  
„Ach! Czy pamiętasz smoka z bajki... ? 
Czy pamiętasz co się z nim stało?”

Rozmawiajcie o historii i obrazkach: 
„Ciekawe, dlaczego to zrobiła?”;  
„O nie, mam nadzieję, że nie zamierza...”; 
„Ja bym tak nie zrobił, a ty?”

Unikaj zadawania pytań sprawdzających, 
co dziecko zapamiętało.

Jeśli widzisz, że dziecko czegoś nie rozumie, 
spróbuj wyjaśnić: „Och! Myślę, że to, co się 
tutaj dzieje, to...”

Zachęcaj dziecko, aby przyłączyło się, 
mówiąc rzeczy, które zna.

Połącz historie z waszymi wspólnymi 
doświadczeniami: „To mi przypomina, 
kiedy my...”

Unikaj mówienia dzieciom, że czytanie 
bajek jest dla nich dobre.

Zeskanuj aby 
dowiedzieć się więcej!
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