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Tak możesz czytać ze swoim niemowlęciem 
Wszyscy wiemy, że przygoda z czytaniem zaczyna się w domu. Ty też możesz czytać swojemu 
dziecku już od czasu, kiedy jest niemowlęciem. Jeżeli od narodzenia dziecka stworzysz z czytania 
codzienną i przyjemną rutynę, mimo że dziecko na początku nie rozumie twoich słów, będzie to w 
przyszłości dużym wsparciem dla jego rozwoju językowego. Kiedy czytasz, twoje dziecko odczuwa 
melodię i rytm języka, a twoja bliskość daje mu poczucie bezpieczeństwa. Kiedy twoje dziecko jest 
jeszcze zupełnie małe, czytanie i zabawa powinny się nawzajem przeplatać i uzupełniać. 
 
Nie musisz czytać całej książki „od deski do deski” – nie musisz nawet czytać tekstu w niej 
zawartego. Wystarczy, że będziesz przerzucać strony, opowiadać i pokazywać placem co jest na 
obrazkach. Używaj tego języka, który jest ci najbliższy. 
 

• Wybierz książki o największych kontrastach kolorów, np. papierowe albo szmaciane książeczki z 
ilustracjami. 

• Podążaj za zainteresowaniami swojego dziecka, daj mu czas na to, by zareagowało i słuchało 
dźwięków, jakie wydaje. Podtrzymuj waszą rozmowę poprzez zadawanie pytań i udzielanie 
odpowiedzi. 

• Pokazuj i nazywaj rzeczy i działania/relacje np.: „Widzisz, to jest duży kot. Ten kot je”. 

• Opowiadaj co robisz, kiedy sam/sama czytasz (otwierasz książkę, przerzucasz strony, wskazujesz 
na obrazki itp.). 

• Pokaż swoje zainteresowanie: „A tu? Co się stało?”. 

• Pozwól by twoje dziecko bawiło się książeczką – niech ją trzyma, śpi z nią, a nawet ją ugryzie. 

• Czytaj stosując dźwięki, które pasują do akcji książki np. wesołe i próbuj zmieniać głos 
odpowiadający różnym postaciom występującym w bajeczce. 

• Czytaj tą samą książeczkę wiele razy – dzieci UWIELBIAJĄ powtarzalność. 

• Czytaj dziecku tylko wtedy, kiedy ma on na to ochotę i ma to tego odpowiednie warunki (spokój). 

 
 

 
 

 
 

 
  

TO WIEMY:  
 

• Zdolność dziecka do czytania jako 11-12 latek 
zależy od słów które dziecko poznaje już jako 
…3 latek 

• Rozmowa stymuluje rozwój językowy 6 razy 
bardziej efektywnie niż tradycyjne czytanie na 
głos przez dorosłych 

• Czytanie i rozmowa nie są jedyna rzeczą ważną 
w rozwoju mowy ale również wspomagają 
umiejętności koncentracji, uczenia się i 
słuchania u dzieci.  

Pamiętaj! Im więcej rozmawiasz, bawisz się i czytasz ze swoim maluchem, tym lepsze  
umiejętności językowe nabędzie Twoje dziecko i będzie łatwiej mu uczyć się w szkole. 

Życzymy udanych rozmów, zabawy i czytania! 
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Kształtowanie języka zaczyna  
się w domu 

Zapewnij swojemu dziecku dobry start językowy 
poprzez rozmowę, zabawę i czytanie (0-3 lata) 

 
 

Hør folder som 
lydfil via QR 
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Język dziecka kształtuje się przed narodzinami 
Narodziny dziecka to jedna z najważniejszych, a może nawet najważniejsza rzecz, jakiej 
doświadczamy w naszym dorosłym życiu. Rozwój języka jest jedną z podstawowych umiejętności 
kształtowanych w trakcie życia dziecka. Język jest naszym kluczem do poznania świata, w którym 
żyjemy jak i zrozumienia interakcji, w jakie wchodzimy z innymi ludźmi.  
 
Twoje dziecko zaczęło uczyć się języka zanim przyszło na świat, będąc jeszcze w łonie i słuchając 
twojego głosu. Nie ma ważniejszego okresu niż ten między narodzinami a szóstym rokiem życia 
dziecka, kiedy jego mowa rozwija się szybko. Język nie pojawia się samoistnie, dzieci nabywają go w 
bliskiej interakcji z otoczeniem, tj. z ludźmi i z codziennymi czynnościami, które spotykają w domu i 
w przedszkolu. 
 
Wiemy, że predyspozycje dziecka do nauki czytania i pisania zależą od tego, jakie umiejętności 
językowe posiada zanim pójdzie do szkoły. Dlatego właśnie ty - rodzic odgrywasz znaczącą rolę w 
kształtowaniu rozwoju językowego twojego dziecka, począwszy od okresu, gdy jest niemowlęciem. 
 
Twoje dziecko uczy się języka gdy ty: 
 
• nazywasz te rzeczy, które dziecko próbuje wyrazić  

płaczem, kwękaniem; 
• rozmawiasz o tym, czego razem doświadczacie; 
• utrzymujesz kontakt wzrokowy, słuchasz,  

odpowiadasz i dajesz dziecku czas na odpowiedź; 
• śpiewasz i tworzysz rymowanki; 
• bawisz się ze swoim niemowlęciem; 
• czytasz mu książki. 
 
Dzieci, aby nauczyć się języka muszą go usłyszeć. Ale dzieci nie słuchają tylko naszych słów – one 
obserwują również mowę naszego ciała, wyraz twarzy, to że jesteśmy obecni, oraz wsłuchują się w 
dźwięk naszego głosu. 
 
Pomimo, że może wydawać się to dziwne, powinniśmy rozmawiać z niemowlęciem, które przecież 
nam nie odpowiada. Jednak niezwykle ważne jest to, że pokazujesz mu jak ludzie na przemian 
mówią i słuchają się. Uczysz swoje niemowlę komunikacji poprzez dialog, kontakt wzrokowy, wyraz 
twarzy, oraz kolejność (ludzie mówią na przemian), oraz wspólne dzielenie uwagi (kiedy wspólnie 
jesteście skupieni na tej samej rzeczy) – dlatego ważne jest by rozmawiać do niemowlęcia, a nie 
mówić za nie. 
Zwróć uwagę na to, czym zainteresowane jest twoje dziecko i wówczas zacznij rozmowę. Możesz 
sobie wyobrazić, że wasza relacja jest trochę jak rozmowa, w której chcecie „wtrącić słowo”. 
 
Rozmawiaj ze swoim niemowlęciem w języku, w którym czujesz się najlepiej i jest Ci bliższy. Jeżeli 
jesteście rodziną wielojęzyczną możecie rozmawiać z dzieckiem każde w swoim języku ojczystym – 
mimo że dziecko usłyszy trzeci język, gdy zacznie uczęszczać do żłobka. Najważniejsze, by dać 
dziecku jak najwięcej doświadczeń z rozmową w języku, który jest Ci najbliższy. Twoje dziecko 
zdobędzie w duńskim żłobku wiele doświadczeń językowych. 
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Tak, możesz rozmawiać ze swoim niemowlęciem. 
Najlepszą rzeczą w rozmowie jest to, że można prowadzić ją w czasie posiłków, kąpieli, spacerów, 
przewijania czy kładzenia spać. Wszystkie sytuacje, w których twoje dziecko jest wesołe i przyjemnie 
spędza z tobą czas są dobrym powodem do rozmowy. 
 
• Rozmawiaj o tym, co wspólnie doświadczyliście. Wasze codzienne czynności są zbudowane z 

wielu słów i zdań. 

• Niech ciekawość Twojego dziecka zainicjuje waszą rozmowę. Nazwij rzeczy, którymi twoje 
dziecko jest zainteresowane. 

• Dostosuj swój głos, tj. mów powoli, głośniej, z nadmierną wymową i wieloma powtórzeniami. 
Zwróci to uwagę twojego dziecka i ułatwi mu zrozumienie dźwięków języka. 

• Użyj fantomów w połączeniu ze słowami. To nie musi być specjalny znak. Wiele osób 
przykładając rękę do brzucha dziecka, mówi: "jesteś głodny". 

• Używaj wielu różnych słów. Im więcej słów dziecko słyszy, tym bardziej jego słownictwo się 
wzbogaca. Możesz użyć trudnych słów, tylko pamiętaj, by je wyjaśnić, kiedy uwaga dziecka jest 
skupiona na tobie. 

• Niech dźwięki dziecka będą częścią rozmowy. Zrób pauzę, aby 
zamienić się w "rozmowie" z dzieckiem. 

• Powtórz w razie potrzeby dźwięki, które twoje dziecko wydaje. 
Utrzymuj rozmowę, odpowiadając i pytając. 

 

W ten sposób możesz bawić się ze swoim niemowlęciem. 
Poza codziennym czynnościami zabawa jest niezwykle ważną częścią 
twojego obcowania z dzieckiem. Znajdź czas na zabawę, gdy twoje 
dziecko jest wypoczęte, najedzone i w dobrym humorze. 
 
• Wybierz zabawki o dużym kontraście kolorów np. lalki, klocki lub wiszące zabawki nad przewijakiem. 

• Unikaj wielu różnych zabawek w tym samym czasie. Lepiej jest mieć tylko kilka rzeczy, którym 
można poświęcić dużo czasu i słów. 

• Podążaj za zainteresowaniami twojego dziecka, daj dziecku czas, aby zareagowało i wsłuchaj się 
w dźwięki, jakie wydaje - gaworzenie i zaczątki słów. 

• Wskazuj i nazwij rzeczy oraz relacje: „Widzisz tą niebieską piłkę. Piłka toczy się”. 

• Powiedz co robisz, gdy się bawisz (toczysz, budujesz, rozsypujesz, potrząsasz itp.). 

• Wykaż zainteresowanie: „Co tu się stało?" oraz entuzjazm: "Uhh…upadło!”. 

• Wydawaj śmieszne dźwięki, które pasują do rzeczy oraz dostosuj w różny sposób swój głos do 
misiów i lalek. 

• Baw się w tą samą zabawę wiele razy – niemowlęta UWIELBIAJĄ powtórzenia. 
 
  
 

Śpiewaj ze swoim niemowlęciem 
Niezależnie od tego czy uważasz, że dobrze, czy źle śpiewasz, niemowlę uwielbia słuchać twojego śpiewu, a 
piosenki są dla niego ważnym sposobem nabywania mowy. Wybierz piosenki, które znasz i które 
sam/sama lubisz. Śpiewaj kołysanki, popularne piosenki, stare piosenki folkowe itp.  


