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Dzieci uczą się języka od urodzenia. Zanim same zaczną mówić, muszą się dobrze osłuchać
z językiem – mówionym i czytanym. Dlaczego czytanym? Ponieważ język literacki jest
bogatszy i bardziej poprawny od mówionego. Dzieci, którym regularnie czytamy, zaczynają
mówić pięknym i poprawnym językiem, a to procentuje później w ich nauce szkolnej i w życiu.
Najważniejszymi nauczycielami mowy są rodzice. Według badań ekonomistów
amerykańskich 1 dolar zainwestowany we wczesną edukację językową i czytelniczą
zwraca się 10-krotnie. Rodziców nie należy zastępować w ich roli pierwszych nauczycieli
języka, ale trzeba ich wspierać. Z tą myślą Fundacja „ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom”
stworzyła pomoc dla rodziców -PIERWSZĄ KSIĄŻKĘ MOJEGO DZIECKA (PKMD) do czytania
dzieciom od urodzenia.
O idei PIERWSZEJ KSIĄŻKI MOJEGO DZIECKA
Celem Fundacji „ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom” jest zdrowy rozwój psychiczny,
umysłowy i moralny dzieci i młodzieży. Najnowsze badania nad rozwojem i funkcjonowaniem
mózgu potwierdzają, że klucz do zdrowego rozwoju psychicznego i intelektualnego oraz
zdolności do nauki tkwi we wczesnym dzieciństwie. Warunkiem tego rozwoju jest mocna więź
dziecka z najbliższymi, budowana przez nich poprzez serdeczne, codzienne kontakty.
Jednocześnie jedną z najważniejszych umiejętności, które decydują o jakości życia, jest dobra
znajomość języka. Język jest podstawowym narzędziem myślenia, komunikacji z ludźmi,
zdobywania wiedzy oraz udziału w kulturze. Należy uczyć dziecko mowy od chwili
narodzin. Pierwsze dni, miesiące i lata życia to z punktu widzenia rozwoju mózgu okres
wrażliwy dla nauki języka, to czas, kiedy każde zdrowe dziecko jest w stanie nauczyć się
właściwego brzmienia i gramatyki dowolnego języka poprzez samo osłuchanie się
z nim i praktykowanie go w kontakcie z bliskimi osobami. Warunek – musi mieć liczne okazje,
by słyszeć poprawny język kierowany bezpośrednio do niego i aktywnie, emocjonalnie
uczestniczyć w komunikacji.
Młodzi rodzice często tego nie wiedzą. Nie tylko w naszym kraju. Problem coraz gorszego
przygotowania językowego współczesnych dzieci oraz narastającego braku ich kompetencji
językowych i czytelniczych dostrzegają kraje całego rozwiniętego świata. Współcześni rodzice
mają coraz mniej czasu dla dziecka, mało do niego mówią i mało mu czytają. Dziecko od
najmłodszego wieku otoczone jest mediami elektronicznymi, z których - co potwierdzają
badania - nie może nauczyć się języka, gdyż do tego potrzebny jest żywy kontakt dziecka
w relacji 1:1 z emocjonalnie zaangażowaną, bliską dorosłą osobą.
Wiele krajów rozwiniętych wprowadziło rozdawnictwo książek dla najmłodszych dzieci,
uważając to za niezwykle opłacalną inwestycję w przyszłość indywidualną i społeczną

(m.in. Wielka Brytania, Kanada, Szwajcaria, Japonia, Portugalia, Holandia, Włochy, Niemcy,
Francja, Dania, Chorwacja, Belgia, Austria, Australia). Angielski Bookstart działający od 20 lat
jest obecnie finansowany z pieniędzy publicznych. Także w innych krajach projekty te są
wspierane przez państwo lub władze lokalne.
W projekcie „Pierwsza Książka Mojego Dziecka” Fundacja „ABCXXI- Cała Polska czyta
dzieciom” uwzględniła najnowszą wiedzę nt. rozwoju mózgu i psychiki dziecka oraz wiedzę
dotyczącą etapów wychowania czytelnika. Celem projektu jest wsparcie rodziców w procesie
wychowania zdrowego emocjonalnie, wykształconego, moralnego i kulturalnego dziecka
poprzez budowanie ich świadomości i nawyków związanych z zaspokajaniem potrzeb
emocjonalnych dziecka i codziennym czytaniem mu od urodzenia. Książka i udostępniony na
www.calapolskaczytadzieciom.pl film edukacyjny „Jak kochać dziecko” przynoszą rodzicom
mocny przekaz o potrzebie spędzania z dzieckiem czasu, dania mu szansy na dobre osłuchanie
się z językiem, budowanie trwałego skojarzenia czytania z przyjemnością. Książka musi być
atrakcyjna dla rodziców, by chcieli po nią jak najczęściej sięgać – i tak jest według pozyskanych
przez Fundację licznych pozytywnych opinii, ankiet i przeprowadzonych badań. Książka ma się
też podobać niemowlętom w wieku od urodzenia do 18 miesięcy – i według rodziców bardzo się
podoba, czego dowodem jest m.in. to, że w domach, gdzie dzieci mają duży wybór książek,
Pierwsza Książka Mojego Dziecka staje się ich ulubioną. W dobie komputerów, smartfonów
i innych urządzeń komunikacji elektronicznej codzienne czytanie dziecku od urodzenia
jest najbardziej skuteczną strategią wychowania czytelnika oraz chronienia go przed
uzależnieniem od mediów wizualnych.
Projekt PKMD polegał początkowo na bezpłatnym przekazywaniu matkom noworodków pakietu
edukacyjno-kulturalnego złożonego z opracowanej przez Fundację książki z informacjami dla
rodziców i wierszami do czytania dzieciom od urodzenia oraz z płyty DVD z filmem
edukacyjnym na temat potrzeb emocjonalnych dzieci i kołysankami – śpiewankami dla
Najmłodszych. W latach 2013 - 2014 do rąk młodych rodziców trafiło 160 tysięcy egzemplarzy
PKMD, przekazanych świeżo upieczonym matkom w ponad 92% szpitali położniczych w całym
kraju. Jednak od kilku lat, pomimo znakomitych opinii nt. PIERWSZEJ KSIĄŻKI ze strony
psychologów, służby zdrowia, pedagogów i przede wszystkim rodziców, projekt ten nie
otrzymuje dofinansowania. W związku z ogromnym zapotrzebowaniem zgłaszanym przez
rodziców, Fundacja w 2017 roku rozpoczyna we współpracy z firmą International Paper – POL
Papiery biurowe oraz internetową księgarnią Bonito.pl produkcję i dystrybucję PKMD na
rynek.
Konieczność wczesnej edukacji językowej i czytelniczej dzieci staje się w Polsce nagląca.
60% ogółu społeczeństwa niczego nie czyta, spory odsetek 15-latków to funkcjonalni
analfabeci, kilkaset tysięcy dzieci w wieku 4 -14 lat ma tzw. specyficzne zaburzenia językowe
(SLI), nie wywołane przyczynami medycznymi ani dysleksją. Dzieci mają coraz większe
problemy z mówieniem i czytaniem. Fundacja od wielu lat stara się stawiać czoło problemowi
wtórnego analfabetyzmu i nieczytania, prowadząc kampanię społeczną „Cała Polska czyta
dzieciom” oraz wprowadzając sprawdzone w innych krajach rozwiązania. Mamy nadzieję,
że projekt „Czytanie od urodzenia” i Pierwsza Książka Mojego Dziecka, adresowane
do młodych rodziców, będą ważnym krokiem w systemowym przeciwdziałaniu spadkowi
umiejętności językowych młodego pokolenia oraz zapaści czytelniczej, co w efekcie przełoży się
na poprawę poziomu wykształcenia i kultury w naszym kraju.
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