
Czytanie kontra 
skrolowanie…



Czy i dlaczego warto czytać ? Zdecyduj 
samodzielnie.

CZYTANIE KSIĄŻEK:

1. Pozwala lepiej wypaść w testach na inteligencję.

2. Poprawia pamięć.

3. Wzbogaca słownictwo.

4. Rozwija myślenie logiczne – przewidywanie skutków, analiza sytuacji, podejmowanie decyzji.

5. Pogłębia wiedzę.

6. Rozwija wyobraźnię i zdolności twórcze.

7. Wpływa na łatwość, płynność i poprawność wypowiedzi ustnych i pisemnych.

8. Pozwala na oderwanie od problemów codzienności.

9. Umożliwia relaks i odprężenie.

10. Poprawia sen.



11. Opóźnia demencję i spowalnia rozwój choroby Alzheimera.

12. Rozwija empatię, rozumienie siebie i innych.

13. Dodaje atrakcyjności i pewności siebie. 

14. Poprawia nastrój, a nawet pomaga wyjść z depresji.

15. Podnosi kwalifikacje zawodowe.

16. Wzmacnia relacje (wspólne czytanie).



SMARTFON ZAMIAST KSIĄŻKI….

★ Spadek koncentracji, spowolnienie myślenia, FOMO, 

poczucie osamotnienia, spadek nastroju, uzależnienie…

https://psychoterapiacotam.pl/jak-social-media-wplywaja-na-ludzka-psychike/

★ Badania z Niemiec pokazały ubytek istoty szarej mózgu u osób uzależnionych 

od telefonów komórkowych.

★ Zachodzące u tych ludzi fizjologiczne zmiany były zbieżne z zaobserwowanymi 

wcześniej u narkomanów.

źródło: https://www.national-geographic.pl/artykul/przez-uzaleznienie-od-telefonu-

ubywa-mozgu

https://psychoterapiacotam.pl/jak-social-media-wplywaja-na-ludzka-psychike/
https://www.national-geographic.pl/artykul/przez-uzaleznienie-od-telefonu-ubywa-mozgu


- CZY ZMUSZAĆ DO CZYTANIA?

- Nie zmuszaj, zachęcaj!!!

Najlepiej:
- własnym przykładem,
- poprzez dostarczanie i wspieranie w zdobywaniu 

pozytywnych doświadczeń związanych 
z czytaniem.



Czas na czytanie czy skrolowanie?
❖ Rodzicu, porozmawiaj o tym ze swoim dzieckiem. Powiedz mu dlaczego czytasz i dlaczego zależy 

Ci na tym, aby ono czytało:
■ pokaż argumenty i korzyści,
■ zapytaj o trudności, jakie dostrzega Twoje dziecko i zastanówcie się, jak można sobie 

z nimi poradzić.
❖ Dla niektórych czytanie będzie proste, łatwe i przyjemne. Inni będą musieli włożyć w to więcej 

wysiłku, a może nawet będą potrzebowali “planu treningowego”- “ćwiczenie czyni mistrza”.
❖ Pamiętajcie o tym, że to co jest łatwe robimy chętniej, tego co wydaje się trudne i kojarzy                        

z niepowodzeniem unikamy.
❖ Jakie skojarzenie z czytaniem ma Twoje dziecko?

■ wspólne miłe wieczory
■ czas relaksu
■ najgorsza kara
■ wieczne zmuszanie



Wzmocnienia i zachęty

★ Wykorzystaj własne doświadczenia i podziel się nimi:
○ Jakie książki Ci się podobały kiedyś, jakie teraz i dlaczego?

○ Co Ciebie zachęcało/zachęca do czytania?

○ Opowiadaj o tym, co Cię zainteresowało.

★ Czytamy wspólnie.

★ Wykorzystaj doświadczenia innych.

https://youtu.be/0st6KDrRidw 

https://youtu.be/v1lzZ1FPI_E

https://youtu.be/v1lzZ1FPI_E
http://www.youtube.com/watch?v=v1lzZ1FPI_E
http://www.youtube.com/watch?v=0st6KDrRidw


Zarządzanie czasem
❖ Sprawdźcie wspólnie korzystając z aplikacji mierzących 

czas spędzany przed ekranem telefonu

➢ ile czasu poświęcacie, a może marnujecie?

❖ Umówcie się, że każdy codziennie połowę tego czasu 

wykorzysta na czytanie.

❖ Jeżeli nie macie pozytywnych doświadczeń i pomysłów                                             

na książkę, która będzie wystarczająco wciągająca, udajcie się                                           

do biblioteki, zapytajcie kogoś kto czyta, poszukajcie na forach dotyczących 

interesujących Was zagadnień.

❖ Jeżeli po 30 stronach książka Cię nie wciągnęła, ale za to bardzo zmęczyła, szukaj 

innej i tak do skutku, bo każdy znajdzie kilka, kilkanaście, kilkaset książek,                        

od których nie będzie mógł się oderwać.



Przełamać niechęć…

★ Nigdy nie jest za późno na wspólne czytanie                                                          

i niech to będzie książka wybrana przez dziecko.

★ Znajdź coś ciekawego, śmiesznego albo dziwnego i opowiedz o tym.

★ Zachęć dziecko, żeby dowiedziało się, co było dalej.

★ Zapytaj, jak rozwinął się dany wątek.

★ Idź za ciosem…może są inne książki z tej serii lub tego autora?



Doświadczenia własne..

● Czytaliśmy dzieciom książki najczęściej na dobranoc i często do tego 

wracamy wspomnieniami.
■ Nie każde dziecko od początku było zainteresowane i chętne,

jednak wspólne czytanie i słuchanie szybko stało się to codziennym rytuałem,  który: 

● wyciszał nas na koniec dnia, 

● umilał czas oczekiwania w kolejce do lekarza, czy w oczekiwaniu na posiłek      

w restauracji.

■ Nasze dzieci nadal bardzo często czytają przed zaśnięciem.

● Nigdy nie zmuszaliśmy dzieci do czytania, ale często czytanie było                           

i pozostaje najlepszą alternatywą, kiedy kończy się czas wyznaczony              

na korzystanie z elektroniki.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ! 

Lucyna Wołoch-Romańczyk

psycholog szkolny


