Dlaczego warto czytać dziecku?

Znalezienie dwudziestu minut dziennie na poczytanie dziecku książki na
przykład przed snem, rozwija poczucie bezpieczeństwa, więzi z opiekunem
i pozwala spędzić czas w ciekawy sposób. Nie bez znaczenia jest bardzo ważna
obecność codziennego rytuału, co jest dla dziecka elementem jego stałego,
bezpiecznego otoczenia. Czytanie dzieciom to dobry sposób na przybliżenie
dzieciom świata w formie, która jest dla nich przystępna i łatwa w odbiorze.
Czytanie dzieciom przynosi wielostronne korzyści. Otwiera przed dzieckiem
bardzo szeroką rzeczywistość, pozwala mu sobie z nią poradzić. Czytanie
wspólnie z opiekunem rozwija niezbędne przywiązanie i więź.
Czytanie dzieciom to ważna inwestycja w dziecko. Dlatego warto
przyłączyć się do ogólnopolskiej akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom”, gdyż
dzieci uczą się głównie przez przykład, naśladując dorosłych. Świadomie
uczymy dzieci wartości moralnych czytając im mądre książki, rozmawiając
o wartościach i samemu je praktykując. Wartości, tak jak języka, należy uczyć
się od najmłodszych lat.
Czytanie rozwija język, wzbogaca słownictwo, uczy umiejętności
mówienia i słuchania, doskonali pamięć, uczy myślenia, jest drogą do wiedzy
i wykształcenia, buduje więź i zaufania, stwarza możliwość pytań i rozmowy.
Dzieci uwielbiają, gdy im się głośno czyta, czują się wtedy ważne, kochane
i coraz mądrzejsze.
Powody dla których „WARTO DZIECIOM CZYTAĆ KSIĄŻKI”:
1. Czytanie kilkulatkowi rozbudza w nim ciekawość świata i pomaga
mu zrozumieć siebie i innych. Wzory zachowań bohaterów bajkowych
są przyjmowane przez najmłodszych bezkrytyczne – często możemy
zaobserwować, że maluch odtwarza zachowanie ulubionej postaci
bajkowej. Dzieci szybko uczą się poprzez przykład – naśladując.
Oczywiście ważne jest więc, aby mogły uczyć się na dobrych wzorcach.
2. Czytanie stymuluje rozwój mowy i usprawnia pamięć. Książki
ubogacają tak bierny (rozumienie) jak i czynny (mowa) słownik dziecka,
poszerzając wiedzę o świecie i pomagając w ten sposób odnosić sukcesy
w przedszkolu i w szkole. Czytanie pomaga także w przezwyciężaniu
dysleksji.

3. Czytanie kształtuje wrażliwość moralną dziecka. Jest to inwestycja
w moralny i intelektualny rozwój dziecka. Dzieci którym rodzice
regularnie czytają szybciej się rozwijają, łatwiej przyswajają wiedzę
o świecie i ludziach, a także czują się bezpieczne i kochane.
4. Książki kształtują pozytywny obraz siebie. Dziecko czytając wraz
z rodzicem może wykorzystać swoją wiedzę, przekonać się, jak wiele już
potrafi i tym chętniej będzie uczyło się i poznawało nowe pojęcia.
5. Czytanie odpowiada również za budowanie szczególnego rodzaju
więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami a dziećmi. Wspólne czytanie
jest formą spędzania czasu z dzieckiem. Co przynosi zarówno „korzyści
natychmiastowe” jak i procentuje na przyszłość. Dzięki czytaniu cała
rodzina może wspólnie spędzać czas, z korzyścią dla wszystkich.
6. Wspólne głośne czytanie z dzieckiem pomoże mu pokonać wiele
problemów wieku dorastania. W głośnym czytaniu chodzi tak naprawdę
o to, aby poświęcić dziecku swój czas, uwagę, a przy tym miłość.

Pamiętaj, że codzienne czytanie dziecku:











Zapewnia emocjonalny rozwój dziecka.
Rozwija język, pamięć i wyobraźnię.
Uczy myślenia, poprawia koncentrację.
Wzmacnia poczucie własnej wartości dziecka.
Poszerza wiedzę ogólną.
Ułatwia naukę, pomaga odnieść sukces w szkole.
Uczy wartości moralnych, pomaga w wychowaniu.
Zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputerów.
Chroni przed zagrożeniami ze strony masowej kultury.
Kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie.

Nawyk czytania i miłość do książek musi powstawać w dzieciństwie.

