
W roku 2015/2016 w przedszkolu przeprowadzono ewaluację dotyczącą wdrażania dzieci 

do czytelnictwa. 

Badanie obejmowało obserwacje cyklu 10 zajęć „głośnego czytania” oraz ankietę skierowaną 

do rodziców dzieci. 

 

W 30- minutowych zajęciach uczestniczyły wszystkie dzieci obecne w danym dniu  

w przedszkolu (od 31 do 68 dzieci).   Osobami czytającymi byli nauczyciele (6x), rodzice 

(2x), dziadkowie (1x) oraz zaproszeni goście (1x). 

Wybór tekstów został dokonany w drodze konsultacji przez nauczycieli; zależnie od pory 

roku, święta oraz ważnych wydarzeń. Były to: J.Sell, M. Starczewskiej-Fiedorow, D. 

Wojtkowiak „365 bajek na dobranoc”; T. Dziurzyńskiej, H. Ratyńskiej, E. Stójowej „Na 

słoneczne i deszczowe dni” oraz „Baśnie H. Ch. Andersena” w opracowaniu D. Skwark. 

Wskaźnikami rejestrowanymi w arkuszach obserwacji było zachowanie i umiejętności dzieci 

takie jak: koncentracja uwagi, umiejętność słuchania,  wyciszenie grupy, łatwość wypowiedzi 

na temat wysłuchanego utworu literackiego, wypowiedzi pełnym zdaniem. 

 

Treść ankiety skierowanej do rodziców: 

1. Czy czyta Pan/Pani swojemu dziecku książki? 

a. Ile razy w tygodniu czyta Pan/Pani swojemu dziecku książki? 

b. Ile minut czyta Pan/Pani swojemu dziecku? 

2.  Czy rozmawia Pan/Pani z dzieckiem na temat czytanego tekstu?   

3. Skąd Pan/Pani czerpie książki dla dzieci? 

a. książki własne   

b. książki wypożyczone z biblioteki   

c. książki pożyczone od znajomych   

d. inne źródło  

 

Ankieta była anonimowa, wzięło w niej udział 48 rodziców.  

Poniżej prezentowane są wyniki przeprowadzonego badania.  
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Czy czyta Pan/Pani swojemu dziecku książki?

 

 Zdecydowana większość rodziców - aż 46 osób co stanowi 96%, czyta dzieciom 

książki. Zaledwie 2 rodziców odpowiedziało, że nie czyta dzieciom, tak więc zdecydowana 

większość rodziców rozumie, iż głośne czytanie jest mądrym i dostępnym budowaniem więzi 

z dzieckiem, a także ubogaca zasób słów dziecka. 

 

 Wielu rodziców (19) odpowiedziało, że czyta dziecku codziennie. Przez 6 dni  

w tygodniu czytają dzieciom zaledwie 2 osoby, co stanowi 4%. Taką samą ilość głosów 

otrzymała odpowiedź „nie czytam w ogóle”. Pozostałe odpowiedzi, o czytaniu 5 razy 

w tygodniu zaznaczyło 10 rodziców, 4 razy w tygodniu - 6 rodziców, a 3 razy w tygodniu – 9 

rodziców. Odpowiedzi na to pytanie świadczą o tym, iż rodzice rozumieją jak ważna jest 

częstotliwość czytania. Jeśli odbywa się ono systematyczne stanowi element wychowania. 



 

      Większość, bo aż 39 rodziców czyli 81 % rozmawia  z dziećmi,  o bohaterach, 

zdarzeniach, zachowaniach. Dziecko ma możliwość doskonalenia swobodnej wypowiedzi 

oraz refleksji na temat usłyszanej bajki.  

 

      W odpowiedziach na to pytanie rodzice mogli zaznaczyć kilka opcji.  

 

Wnioski wynikające z analizy arkuszy obserwacji i ankiet wypełnionych przez 

rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. 

Zalety głośnego czytania: 

 buduje mocną więź między dorosłym i dzieckiem, 

 zapewnia emocjonalny rozwój dziecka, 

 rozwija język, pamięć i wyobraźnię, 



 uczy myślenia, poprawia koncentrację, 

 wzmacnia poczucie własnej wartości dziecka, 

 poszerza wiedzą ogólną, 

 uczy wartości moralnych, pomaga w wychowaniu, 

 zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputerów. 

Książki czytane dzieciom spełniały określone kryteria, były: 

• sensowne, 

• adresowane do dziecka, 

• ciekawe dla dziecka - o czymś istotnym dla niego, 

• napisane lub tłumaczone poprawną i ładną polszczyzną, 

• uczące racjonalnego myślenia, 

• uczące czegoś ważnego, 

• przynoszące wiedzę i/lub rozrywkę na wysokim poziomie, 

• rozwijające dobry smak i poczucie humoru dobrej próby, 

• niosące przesłanie szacunku wobec dziecka, ludzi, innych istot, zwierząt, 

przyrody, kraju, pozytywnych norm społecznych i sprawiedliwego prawa, 

• dostosowane do wieku i wrażliwości dziecka, nie wzbudzające lęków 

i niepokoju, 

• niosące pozytywny przekaz moralny, promujące wzorce właściwych postaw 

i zachowań, 

• rozwijające wrażliwość estetyczną, 

• kształtujące postawę optymizmu i wiary w siebie oraz pozytywne nastawienie 

do świata, 

• unikające przemocy nawet w zabawie, 

• unikające stereotypów, dyskryminacji. 

Podczas głośnego czytania, nauczyciele zadbali aby: 

• wszystkie dzieci siedziały wygodnie, 

• wszystkie dzieci mogły oglądać obrazki w książce, 

• książka była odpowiednia do wieku, 

• czytane książki dotyczyło różnorodnych tematów i poruszało kwestie, którymi 

dzieci się interesują, 

• dzieci mogły dokładnie obejrzeć okładkę, 

• stosować odpowiednią intonację, 

• zadawać pytania, dzięki którym dzieci lepiej rozumieją treść książki, 

• tłumaczyć niezrozumiałe słownictwo, 

• zaniechać czytania, gdy dzieci są zmęczone lub znudzone. 

 

Głośne czytanie jest bardzo ważne dla prawidłowego rozwoju dzieci. Uczy ono 

myślenia, przynosi wiedzę ogólną, rozwija pamięć i wyobraźnię, wzbogaca zasób słownictwa, 

daje kontakt z bogactwem doświadczeń niemożliwych do zdobycia samemu, oddziałuje na 



kształtowanie się poglądów i sposobów rozwiązywania problemów emocjonalnych poprzez 

analizę problemów bohaterów literackich. Czytanie na głos przede wszystkim kształtuje 

nawyk i gust czytelniczy, wdraża dziecko do samodzielnego sięgania po lekturę. Czytanie jest 

bardzo dobrym środkiem wychowawczym, ponieważ rozwija wrażliwość i empatię dziecka. 

Stwarza możliwość przeżycia różnych emocji. Głośne czytanie dzieciom buduje też więź 

między dorosłym i dzieckiem. 

 


