
„Ważność czytania” i „Czytanie ze zrozumieniem”  

prelekcje dla rodziców  

 

w Szkole Podstawowej im. Kazimiera Janickiego w Cieninie Zabornym 

 

29 listopada 2016 r. w Szkole Podstawowej im. Kazimiera Janickiego w Cieninie Zabornym 

odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów, poświęcone zagadnieniom czytelnictwa dzieci. Miało to 

bezpośredni związek z realizacją jednego z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa 

w roku szkolnym 2016/2017 – „upowszechnianiem czytelnictwa, rozwijaniem kompetencji 

czytelniczych  wśród dzieci i młodzieży”. Na zaproszenie Pani Urszuli Szymańskiej nauczyciela 

bibliotekarza, Anna Chudzińska i Hanka Kasperska-Stróżyk z Biblioteki Pedagogicznej w Słupcy 

wygłosiły prelekcje dla rodziców na temat „Ważności czytania” i „Czytania ze zrozumieniem” .   

 

 
 

Anna Chudzińska i Hanka Kasperska-Stróżyk (CDN PBP Filia w Słupcy),  

Urszula Jantosz (dyrektor SP w Cieninie Zabornym) 

 

Prelekcja i prezentacja „Ważność czytania” 

 

1. Aktywność czytelnicza uczniów szkoły podstawowej – wnioski z badań czytelnictwa 

przeprowadzonych przez Bibliotekę Narodową w roku 2015: 

 czytanie dziedziczy się – nawyku czytania uczymy się w grupach, zwłaszcza w 

rodzinie i środowisku bliskich znajomych,  

 czytanie jest praktyką społeczną – czytający spotykają przede wszystkim osoby 

czytające, jeśli najbliżsi dziecka czytają, także i ono sięgnie po książkę.  

 

 



2. Czytanie kształtuje charakter. 

3. Czytanie wzbogaca słownictwo. 

4. Czytanie poprawia pamięć i wyobraźnię. 

5. Czytanie pomaga myśleć w sposób analityczny. 

6. Czytanie redukuje stres. 

7. Mole książkowe szybciej zapamiętują i uczą się nowych rzeczy. 

8. Fikcja literacka zwiększa zdolność empatii. 

9. Osoby czytające chętniej wypowiadają się i uczestniczą w życiu społecznym. 

 

Przypomniane zostały kampanie społeczne na rzecz promocji czytelnictwa: 

 

1. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 

2. Narodowe Czytanie 

3. Cała Polska Czyta Dzieciom 

4. Bookcrossing czyli uwolnij książkę 

5. Czytam wszędzie 

6. Wsiądź do pociągu i czytaj za darmo 

 

Uczniowie młodszych klas szkoły podstawowej to dzieci, które chętnie słuchają czytanych 

opowieści, ponieważ same nie potrafią jeszcze dobrze i płynnie czytać, dlatego rodzice powinni 

znaleźć czas na czytanie dziecku. Codzienne czytanie dzieciom jest skuteczną, tanią i przyjazną 

metodą wspomagania ich rozwoju. Przyczynia się do lepszych relacji rodzic – dziecko, buduje 

mocną więź pomiędzy nimi. Jest mądrym sposobem spędzania wolnego czasu. Będąc rodzicem 

czytającym dziecku, budujemy pozytywną postawę wobec czytania, sprzyjamy wytwarzaniu 

nawyków czytelniczych już w najwcześniejszym dzieciństwie.  

 

 

 
 

Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej im. Kazimiera Janickiego w Cieninie Zabornym 

 

 



Prelekcja „Czytanie ze zrozumieniem” 

 

Pierwszy krok 

Bardzo często w zeszytach uczniów edukacji wczesnoszkolnej pojawia się polecenie w pracy 

domowej: „nauczę się pięknie czytać”. Warto dostrzec, że jest to niezwykle ważne zadanie. Rozwój 

umiejętności czytania odbywa się stopniowo i wymaga treningu, dlatego poświęćmy czas na 

słuchanie, jak czytają nasze dzieci, a na pewno chętniej będą doskonaliły piękne czytanie na głos.   

W szkołach organizuje się często akcje głośnego czytania, szczególnie ostatnio w związku z 

realizacją programów rozwoju czytelnictwa. Uczniowie, którzy sprawnie czytają mogą brać udział 

w tych wydarzeniach. Będzie to dla nich wyróżnienie, a przede wszystkim radość i satysfakcja. 

Czytanie to jedna z najważniejszych umiejętności, jakie uczniowie zdobywają w szkole. Ale to 

dopiero początek do tego, żeby czytanie przynosiło korzyści i zaczęło sprawiać dziecku 

przyjemność.  

 

Drugi krok 

Zrozumienie tekstu pisanego jest najważniejszym elementem czytania. „Czytać ze 

zrozumieniem” to znaczy po prostu rozumieć treść, rozumieć informację zawartą w danym tekście. 

Czytanie "po literze" utrudnia proces rozumienia czytanego tekstu, dlatego tak ważne jest 

opanowanie sprawnego czytania. Zarówno czytanie ze zrozumieniem jak i technika czytania 

wzajemnie się łączą.  

 

Rozumienie tego, co się czyta jest procesem złożonym: 

 

1. Po pierwsze trzeba: 

 poprawnie rozumieć znaczenie poszczególnych wyrazów, 

 rozumieć treść w powiązaniu z już posiadaną wiedzą i doświadczeniem. 

 

2. Po drugie trzeba przetwarzać informację, co wymaga:  

 umiejętności myślenia na różnych poziomach, 

 wczucia się w to, co się czyta, 

 wyjaśniania i rozwiązywania opisanych zagadnień, 

 analizowania i interpretowania tekstu. 

  

Tylko takie czytanie, które prowadzi do rozumienia treści tekstu, jest czytaniem efektywnym, 

wzbogaca warsztat pracy ucznia, otwiera ogromne możliwości kształcenia się i może być 

spożytkowane przez niego dla rozwoju własnej osobowości.  

Czytanie ma także wiele walorów wychowawczych. Zaspakaja potrzeby dziecka w sferze 

fantazji, rozwijania gustu literackiego, poszerzania zainteresowań czytelniczych. Przygotowuje 

młodego człowieka do wytworzenia potrzeby samodzielnego czytania przez całe życie oraz 

traktowania tej czynności jako źródła przyjemności. 

Umiejętność czytania obok mówienia i pisania jest jednym z najważniejszych elementów 

komunikacji językowej i ma wielkie znaczenie w przyszłym życiu każdego dziecka. Z tych 

względów powinno być przemyślane i dokładnie zaplanowane. Starajmy się zatem możliwie często 

rozmawiać z dzieckiem o książkach. 

Warto pamiętać o roli biblioteki szkolnej w rozwoju czytelnictwa uczniów, dlatego zachęcajmy 

nasze dzieci do korzystania z jej zbiorów. Dzięki przystąpieniu szkół do projektu Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa, w bibliotekach szkolnych pojawią się nowości wydawnicze. 

Rodzice również mogą proponować zakup nowych tytułów do biblioteki szkolnej. 

 

Oprac. Hanka Kasperska-Stróżyk 

Fot. Paweł Barański 

 


