
 



Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato, czyli Międzynarodowy Dzień 

Książki dla Dzieci 

Narodziny najbardziej znanego Duńczyka, Hansa Christiana Andersena od pięćdziesięciu czterech lat znane są na całym świecie także jako 

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci.  

Nie bez powodu wybrano tę datę, wszak baśnie autorstwa Andersena są poznawane przez dzieci z całego świata od wielu pokoleń. To także dobry 

moment, by przypomnieć sobie, jak ważna jest literatura w rozwoju każdego małego człowieka i czas, w którym przypominać powinniśmy o roli 

książki w życiu każdego dziecka. 

Co ciekawe, co roku święto organizuje inny kraj i nadaje mu inne hasło. Polska organizowała Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci w roku 

1979r. pod hasłem „Książka moim oknem na świat”. 

Aby propagować czytelnictwo wśród najmłodszych organizowana jest corocznie akcja społeczna Cała Polska Czyta Dzieciom, która uświadomić 

ma, jak ważne jest, by każdego dnia co najmniej dwadzieścia minut wygospodarować na tę czynność. 

1.Badania naukowe jasno dowodzą, że wspólne czytanie nie tylko rozwija wyobraźnię malucha, ale przede wszystkim uczy je myślenia, pozwala 

na wzbogacanie słownictwa, buduje więź między dzieckiem a rodzicem. 

Książki pozwalają lepiej rozwijać się – szczególnie w sferze emocjonalnej, mają działanie terapeutyczne, a zatem pełnią istotną funkcję w 

wychowaniu. Samo kształtowanie nawyku czytania jest także niezwykle ważne, by przygotować dziecko do późniejszej nauki w szkole i 

zdobywania wiedzy. 



Baśnie, także te autorstwa Andersena uwrażliwiają na piękno, pozwalają przeżyć niezwykłe przygody, uczą empatii wobec drugiego człowieka.  

2.Ludzie, którzy czytają, nie tylko są lepiej wykształceni, są zdrowsi emocjonalnie, mają większy zasób słownictwa, niczym nie ograniczoną 

wyobraźnię, a przede wszystkim uczą się swobodnego wypowiadania się i wyrażania własnego zdania, a nie oddania własnego umysłu w 

posiadanie tym, którzy zarabiają na jego bierności czy lenistwie. 

Dlatego tak ważne jest, aby Rodzice mądrze i rozsądnie wspierali swoje dzieci w korzystaniu z dóbr cywilizacji, ale i zachęcali je do korzystania 

z innych źródeł, z których można czerpać przyjemności. 

3.Jak zachęcić dzieci do czytania? – najlepiej na swoim przykładzie! Od najmłodszych lat dzieci podpatrują dorosłych, ich zachowania, ich relacje 

z innymi. Uczą się od nas, dorosłych… jeżeli My sami nie przekażemy, a co najważniejsze, nie pokażemy im, że czas poświęcony na czytanie 

książki jest przyjemnością, to Oni tego nie przyjmą do wiadomości. 

Najlepszą rzeczą, jaką Rodzice mogą zrobić dla swoich dzieci, jest codzienne głośne czytanie im. Naprawdę wystarczy 15-20 minut dziennie. 

Wyrobienie tego nawyku nie jest trudne, wymaga tylko chęci ze strony rodzica. Jeżeli poświęcimy trochę naszego czasu na wspólne, wieczorne 

czytanie, to nie tylko nie będzie to czas stracony, ale zaowocuje, tym, że nasze dziecko będzie szczęśliwe, radosne i z chęcią w przyszłości będzie 

sięgać po coś do czytania. 

4.Szanowni Państwo, czytajmy dzieciom to, co sami z chęcią przeczytamy…. jeśli wybierzemy książkę, którą z trudem czytamy, to nie będzie to 

czas przyjemny dla Nas, a tym bardziej dla Dziecka. 

Dzieci bardzo dobrze wyczuwają nasze emocje i nasze zaangażowanie… zauważą, jak nam nie będzie sprawiać przyjemności czytanie czegoś co 

nas męczy…Powiedzmy sobie szczerze… to My też, a nie tylko nasze dzieci, mamy mieć radość z tego, co czytamy… Bo czytanie to najlepsza 



inwestycja w jego przyszłość. A regularność to jedna z najważniejszych zasad czytania, bo buduje jego człowieczeństwo i pomaga w budowaniu 

pozytywnych relacji między dziećmi i rodzicami. 

Zatem, zanim wybierzemy książkę z myślą o dziecku, zapoznajmy się z tym, co oferuje rynek wydawniczy. Bo to My jesteśmy kreatorami 

dzieciństwa naszych pociech i to My jesteśmy najlepszą zachętą do sięgania po książki. Niech zobaczą nas z książką. 

W obecnym czasie, czasie pandemii, gdzie częściej pozostajemy w domu, możemy częściej proponować dzieciom poczytanie lub posłuchanie 

książki w formie audiobooka lub e-booka, nawet jeśli mu się nie spodoba to porozmawiajmy o tym: Nie podoba Ci się? Ale dlaczego? Konkretnie 

co? 

5.Niezależnie od tego, jaką książkę wybierzemy my, czy nasze dziecko, pamiętajmy o tym, że wspólna lektura może stać się lekcją  wartości, które 

my zaszczepiamy naszym dzieciom. 

Bo dzieci tak naprawdę, jeżeli pokażemy im, że warto sięgnąć po książkę i spróbować ją przeczytać, to to zrobią. Nie można w pewnym 

uproszczeniu zakładać, że dzieci ograniczają się tylko i wyłącznie do czytania lektur, owszem czytają je, bo „muszą”, abo i nie… , ale sięgają po 

inne….może przy wyborze kierują się okładką, kolorowymi ilustracjami, czy opinią rówieśników, ale czytają… 



6.Może jest to niewielki odsetek, ale jest i to powinno napawać nas optymizmem i nadzieją, że umiejętność czytania nie zaniknie… W czym 

pomagają nam także instytucje, fundacje czy inne inicjatywy upowszechniające czytelnictwo, takie jak: Biblioteka Narodowa „Instytut książki”, 

„Aktywne czytanie.pl” oraz wspomniana już Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”. 
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