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Dziecko w przedszkolu
„ Poytaj mi mamo, tato…”

„Dzisiaj rodzice wolą dać dziecku smaona, 
żeby się ymś zajęło, niż poświęcić trochę asu 
na peytanie mu bajki. A to błąd, bo książki 
powinny być dla najmłodszych tak samo na-
turalne, jak bieganie y zabawa” – pekonują 
psycholog Agnieszka Carrasco-Żyli i pisarka 
oraz dziennikarka Paulina Wilk.

Agnieszka Carrasco-Żyli, psycholog dzie-
cięcy i psychoterapeuta twierdzi, że ytanie 
wpływa wszechstronnie, wypełnia wszystkie 
pestenie rozwoju dziecka: intelekt, emocje, 
także rozwój ołeny, ale i wiele innych, nie-
zdefiniowanych obszarów, bo każdy moment 
ytania i każdy tekst inaej działa na dziec-
ko. Czytanie na pewno stymuluje rozwój in-
telektualny, pyiesza rozwój mowy, rozwija 
umiejętności komunikacyjne, rozbudowuje 
pamięć dziecka, pobudza do kreatywności, 
twoenia eywistości popez słowa i różne 
pomysły działań - dziecko samo kreuje swoje 
zabawy na podstawie tego, co yta. 

Paulina Wilk- dziennikarka wypowiada 
się o ytaniu w ten osób: Czytanie buduje 
zdolności peżywania: dostegania, nazy-
wania emocji i oduwania ich, nawet tych 
najsilniejszych, w osób bezpieny. Peżycia 
są „ukryte” w bohatee bajki, historie i boha-
terowie budują w dzieciach odwagę do wyra-
żania uuć. Czytanie to ynność nieieszna 
– pozostawia pole i pesteń, by dziecko 
uyło się procesu pemyśliwania i rozumie-
nia raw. Czytając, nie tylko pyjmuje bodź-
ce i reaguje na nie – może je pepracować, 
ocenić, ustosunkować się do nich.

Drodzy rodzice, ytanie to aktywność, 
która powinna być obecna w wychowaniu, 
to znay powinna być jednym z elementów 
tego, co na co dzień robimy z dzieckiem. Ona 
pynosi świetne efekty później, na pykład 
w pygotowaniu dziecka do szkoły, w sfe-
e zdolności językowych. Myślę, że wao 
traktować ytanie ped snem jak element 
naturalnego i wszechstronnego ksztaowania 
osobowości. Jak jazdę na rowee, rysowanie 
y mycie rąk ped obiadem.

Pracuję yn-
nie z dziećmi 
w pedszkolu już 
osiem lat i z pe-
rażeniem stwier-
dzam, że nasze 
pociechy zostają 
p o z b a w i o n e 
ytania bajek 
pez rodziców. 
Oywiście są 
nieline jednost-
ki, które jak usły-
szą hasło ped 
podwieczorkiem 
„ Posłuchajcie bajki…” pędzą z entuzjazmem. 
Większość, niestety, potebuje mnóstwa 
impulsów, kolorowych ilustracji co chwila 
migających, aby móc choć pez chwilkę wy-
słuchać opowieści o zaarowanym świecie. 
Nie pozwólcie na to, aby szklany świat ekranu 
zawładnął umysłem waszych pociech. Tylko 
ytanie umożliwia „wejście” w historię i głę-
bokie peżywanie. Oglądając bajkę, dziecko 
jest odbiorcą gotowego zestawu skojaeń, 
estetynych wyobrażeń. Może na nie reago-
wać, ale nie ma szansy ich wówoyć.

Jakie bajki dobierać dziecku do ytania? 
Na pewno wao sięgać po teksty literacko 

waościowe, jeśli chodzi o ystość języka, ale 
też formę i pekaz dostosowany do wieku 
dziecka, treści, ilustracje. Wao sięgać po to, 
co polecają autorytety, w zależności od wie-
ku małego ytelnika. Jednym z bezpienych 
źródeł wiedzy jest akcja „Cała Polska yta 
dzieciom”. Wao też sięgać do tego, na ym 
my byliśmy wychowywani, to ważna rawa, 
żeby pokazać dziecku naszą historię życia po-
pez książki, bajki. Nawet jeśli nie będzie to 
wzbudzało zainteresowania, bo wiadomo, że 
wółeśnie dzieci żyją w stechnicyzowanej 
eywistości i może te historie z naszego 
dzieciństwa wydawały się asami zbyt pro-
ste, może nie było w nich aż tak wakiej akcji; 
jednak sam fakt, że tę samą bajkę ytała moja 
babcia mojej mamie, jest narracją, pekazem 
rodzinnym, który wao pielęgnować. 

Z maluszkami wao zaąć od pięknie wy-
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danych serii wydawnictwa OLEJSIUK y 
SOWA, które między barwnymi ilustracjami 
na twardych okładkach pekazują piękne hi-
storie o chłopięcych bohaterach y dziewę-
cych wróżkach lub księżnikach.

W miarę jak nasz pedszkolak dorasta, 
nie bójmy się sięgnąć po Bechwę, Tuwima 
y Wandę Chotomską. Dziecięca poezja y-
tana do snu pobudza wyobraźnię malucha, 
a jednoeśnie utrwala rymy i rytmy w ma-
łych głowach, ułatwiając językowe zabawy 
w pedszkolu. Z terolatkiem okojnie mo-
żemy wybrać się do pobliskiej biblioteki, aby 
mógł poszukać tego, co on uważa za ciekawe. 
Pamiętajmy, aby ustalić, że wybieramy jed-
norazowo góra dwie książki. Chodzi o to, aby 
zostały peytane wieorem y dla relaksu 
po obiedzie, a nie odłożone na półkę.

Z pięciolatkiem możemy udać się w pe-
piękny świat polskich baśni, powoli już za-
pominany nawet pez rodziców, y klasykę 
światową jak H. Ch. Andersen, bracia Grim, 
Afanasjew lub La Fontaine, Gozzi. Pamiętaj-
my, że im starsze dziecko i im bardziej uważnie 
słucha, tym ęściej mogą pojawić się  pytania. 

Nie denerwujmy się wtedy, tylko cierpliwie 
odpowiadajmy na każde, zaokajając dziecię-
cą ciekawość.

Sześcio -  i siedmiolatek chętnie już wysłucha 
serii opowiadań np. “A ja nie chcę być księżniką”
Gego Kasdepke, “Dokualska” Joanna Fa-
bicka, “Nowa w pedszkolu” Katayna Pruch-
nicka, „ Czy tata płae?” Hilde Ringen Kom-
medal. Książek z działu I, które mają krótkie 
rozdziały. Czytajmy po rozdziale, rozbudzając 
w dziecku ciekawość, co będzie dalej. Ped 
rozpoęciem ytania kolejnego rozdziału 
możemy zapytać naszego słuchaa, co wyda-
yło się ostatnio. Będzie uyło się streszać 
i swobodnie wypowiadać.

Moi drodzy rodzice, nie bójcie się y-
tać dzieciom, w dobie elektroniki, internetu 
i telewizji róbujcie pebić się pez świat 
migawek i znajdźcie chwilę na 
zatymanie. Czas dla siebie 
i dziecka. Uwiecie, będą to 
niezapomniane chwile dla was 
obojga.

Maa Zworska-Berek


