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Z czytaniem książek 
jest jak ze spotkaniem 
z przyjaciółmi:
Zawsze jest ekscytujące 
i każde pozostawia 
niedosyt.

Zadajesz sobie pytanie, czy dzieciom warto czytać, 
skoro się kręcą, szturchają i  bez przerwy rozma-
wiają. Do tego zachowują się tak, jakby nie miały 

najmniejszej ochoty rezygnować z zabawy i przez chwilę 
posłuchać, o czym czytasz. 

Na początku przyjrzyjmy się korzyściom, jakie płyną 
z codziennego czytania: czytamy, aby zachwycić otacza-
jącym światem, opowiadając baśniowe historie, uczymy 
radzić sobie z  emocjami, rozwijamy umiejętność odróż-
niania dobra od zła. Doskonale wiemy, jak trudno zdobyć 
uwagę przedszkolaków, one potrzebują nowych bodź-
ców, eksplorują rzeczywistość nieustannie, często pytają 
i każdego dnia uczą się czegoś nowego. Wykorzystajmy 
mądrze te największe w  ciągu całego życia pragnienie 
odkrywania, potęgę i  siłę dziecięcej wyobraźni. Pomóż-
my przedszkolakom uwierzyć w siebie i wyjaśniajmy, że 
przeżywając – stajemy się wewnętrznie bogatymi ludźmi. 

Ważne pytanie: czy Ty lubisz czytać? Jeśli tak, bez 
trudu przekonasz dzieci, że ciekawe i mądre historie kryją 
się w książkach. Gdy połączysz radość z czytaniem, przed-
szkolaki będą Cię słuchać z wypiekami na twarzy. Zarażaj 
pasją czytania! Udowodnij, że książki podobnie jak tele-
wizja w ekscytujący sposób potrafi ą przenieść do innego 
świata. Spróbuj zainteresować małych odbiorców poezją, 
czyniąc świat bardziej dostępnym i przyjaznym. Dobieraj 
książki bogate w ilustracje, pisane pięknym, zrozumiałym 
językiem, aby rozsmakować w  mowie ojczystej, prowo-
kować do zadawania pytań, zaprosić do dialogu. Gdy 
czytasz, prowokujesz do twórczego myślenia, a  to waż-
na lekcja o  tym, że kreatywność wzbogaca nasze życie. 
O wiele łatwiej jest puścić bajkę na ekranie. O wiele trud-
niej zmotywować wyobraźnię do twórczej pracy – uznaj 
to za wyzwanie dla siebie. Pamiętaj, że dzieci chcą Cię na-
śladować. Masz więc szansę przed sobą: bądź niczym ak-
tor, zachwycaj swoich małych widzów, przeżywaj razem 
z  dziećmi, wzruszaj się i  baw. Nikt na Ciebie nie patrzy, 
prócz dzieci. One potrafi ą wybaczać potknięcia, przy 
nich możesz cieszyć się prawdziwie i głośno, przyjmować 
role bohaterów. Dzięki Tobie wychowankowie doświad-
czą nowych, pięknych wrażeń. Niech czytanie stanie się 
jednym z  najważniejszych wspomnień, jakie pozostanie 
w Twoich podopiecznych, gdy już opuszczą przedszkole. 

Inspirujmy się dziećmi. „Wsłuchajmy” się w  nie – 
czego teraz potrzebują? Nieśmiałe bierzmy pod swoje 
skrzydła. A jeśli grupa jest żywiołowa, dzieci pełne ener-
gii, wymagające, głodne wiedzy, pomysłów, to doskonałą 
okazją do wyciszenia „młodych gniewnych” będą książki 
z  morałem, opisujące prawdziwe historie, refl eksyjne. 

Dlaczego 
warto 
czytać?

Karolina Turek
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Dzieci doświadczą relaksu, wytchnienia. To ważne umiejętno-
ści dla ambitnych, energicznych przedszkolaków. Przekonuj-
my, że warto inwestować w takie chwile, bo życie nie polega 
na nieustannym biegu. Na pośpiech zawsze jest jeszcze czas…

Czytajmy codziennie. Bo rytuały są w przedszkolu potrzeb-
ne, czynią je miejscem bezpiecznym, uczą dobrych nawyków, 
porządkują dzień. Niech dzieci czekają na ten moment w  ryt-
mie dnia. Moment, kiedy siadacie do czytania, niech będzie cele-
browany, a wkrótce stanie się wyczekiwany.

Kolejne ważne pytanie: jak czytamy? Jeśli czytać, to tylko 
z  zaangażowaniem wszystkich zmysłów. Przyłóżmy rękę do 
ucha, by usłyszeć odgłosy lasu, wciągnijmy powietrze i poczuj-
my zapach jagód, wolno odwracajmy ilustracje, aby budować 
napięcie podczas odkrywania sekretów leśnego świata, poczuj-
my na skórze brylantowy deszcz… Zabierzmy przedszkolaki 
do świata baśni, bajek, niesamowitych opowieści, w  których 
wszystkie emocje mieszają się ze sobą i  powodują, że dzieci 
zaczynają kochać Cię coraz mocniej. One uwielbiają Twoje 
zaangażowanie. Czytanie na głos buduje więzi pomiędzy na-
uczycielem a  dziećmi, dlatego czytajmy wyniośle, przesadnie, 
aktorsko, zabawnie. Dzieciństwo to „moment”, w którym budzi 
się wyobraźnia. Wtedy przedszkolaki chcą być bliżej bohaterów, 
chcą być bliżej swojej pani. 

Zadbaj o ciszę. I bądź przygotowana na emocje, o których 
dzieci nie mają odwagi mówić na głos. Bohaterowie wyjaśniają, 
mają podobne kłopoty. Mów, że warto ich naśladować, bo do-
szli do swoich celów. Twoim zadaniem jest uczyć dzieci, jak być 
szczęśliwymi ludźmi, pewnie stąpającymi po ziemi, którzy będą 
odważnie dokonywać mądrych wyborów. Czytając, kształtujesz 
w dziecku poczucie wartości, uczysz je, jak podejmować wybory 
zgodne ze swoimi odczuciami, osobowością i potencjałem. Czy-
tanie to doskonała inwestycja w dziecięcą przyszłość.

Kiedy czytasz dzieciom – uczysz. Nauczycielko – „zatrzy-
mujesz czas”, głaszczesz po małej głowie, splatasz małe ręce 
ze swoimi, zwalniasz… Ty też. Dlatego czas wyznaczony na 
czytanie uczyńcie mądrym rytuałem, niemal wewnętrznym 
świętem. Pracuj nad tym, aby w  dorosłym życiu Twoi pod-
opieczni potrafi li docenić ciszę, czerpać radość z  czytania 
i przekazywać tę wiedzę swoim dzieciom. Przysłoń żaluzje, za-
suń zasłony, zamknij drzwi, usiądź blisko dzieci. To Wasz czas. 
Niech nikt się nie odważy Wam go zakłócać. �

Karolina Turek – nauczycielka jednego z krakowskich przedszkoli. W celu 
pokonywania nieśmiałości dziecka wykorzystuje muzykę, zabawy rozwija-
jące i pobudzające wyobraźnię, a  także proste formy teatralne. Prowadzi 
także koło taneczne dla dzieci uzdolnionych muzycznie i tanecznie.
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JUŻ JEST!
Kontynuacja pierwszej części książki  
„Nauczycielka przedszkola...” 
Izabela wraca do Was, abyście nie zostawały same  
w podróży pomiędzy pasją a zagubieniem...

zamów na www.blizejprzedszkola.pl/wydawnictwo
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