
WARTO CZYTAĆ! 



„KTO  CZYTA  ŻYJE  PODWÓJNIE” 

                                                UMBERTO ECO 

 Czytanie należy do podstawowych warunków koniecznych do bycia 
aktywnym członkiem społeczeństwa.  

 Bez czytania niemożliwe jest funkcjonowanie we współczesnym 
społeczeństwie. 

                                                                                                UNESCO 

 



 

 

 

 

 

 

ROLA RODZICÓW 

 

 

 

 

 

 

 

W pierwszych kontaktach dziecka z książką 
szczególnie ważną rolę odgrywa środowisko 
domowe i zaangażowanie rodziców.  

Czynniki wpływające na wyrobienie w dziecku 
nawyku czytania: 

 Stworzenie odpowiedniego klimatu; 

 Wspólne czytanie; 

 Utworzenie biblioteczki domowej; 

 Kształtowanie pozytywnego nastawienia                   
do książek; 

 Pomoc w odnalezieniu przyjemności                         
z kontaktu ze słowem; 

 Pomoc w doborze odpowiedniej literatury 
związanej z zainteresowaniami dziecka; 

 Bycie wzorem; 

 Regularne sięganie po książki; 

 Wspólne rozmowy o przeczytanym tekście, 
wyjaśnianie pojęć niezrozumiałych. 

 



CODZIENNE CZYTANIE DZIECKU 

- zaspakaja  jego podstawowe 
potrzeby,  

- wpływa na rozwój intelektualny, 
emocjonalny i społeczny; 

- buduje poczucie własnej wartości; 

- wzbogaca język i poszerza zasób 
słownictwa; 

- buduje szczególną więź między 
rodzicem a dzieckiem; 

-rozbudza ciekawość świata; 

-stymuluje rozwój mowy i usprawnia 
pamięć; 

- Kształtuje wrażliwość moralną; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZALETY CZYTANIA KSIĄŻEK 

 Pomagają nam rozwijać język     
i wzbogaca słownictwo; 

 Dostarczają wiedzy o innych 
krajach i kulturach,                         
o przyrodzie, technice                 
i innych naukach; 

 Uczą poprawnej pisowni; 

 Wyrabiają w człowieku 
poczucie empatii, uczy nas 
wyrażać myśli i rozumieć ; 

 Rozwijają myślenie, dostarcza 
pojęć myślowych i nowych 
idei; 

 

 

 



 Pobudzają fantazję, uczą budować obrazy                   

w wyobraźni; 

 Dostarczają rozrywki; 

 Pomagają zrozumieć siebie i innych; 

 



 Uczą etyki, kultury, 
szacunku i tolerancji wobec 
innych; 

 Wprowadzają w świat 
wartości uniwersalnych; 

 Pomagają odkrywać                     
i rozwijać zainteresowania; 

 Ułatwiają naukę; 

 Pobudzają do większej 
sprawności w działaniach 
społecznych; 

 Wspomagają lepszą 
koncentrację; 



 Uczą rozwiązywania 

problemów (w każdej bajce 

dziecko może szukać 

odpowiedzi na nurtujące 

pytania); 

 Pomagają odnieść sukces; 

 Zapobiega uzależnieniu od 

telewizji i komputerów; 

 



 Książka jest naszym 
towarzyszem                                
w samotności, odpręża, 
uspokaja.     

 Buduje pomost między 
pokoleniami. 

 Książka jest częścią 
naszego dziedzictwa 
kulturowego. Dzięki niej 
mamy wspólne 
doświadczenia i punkty 
odniesień. 

 



 Uczeń, który ma stały kontakt z żywym słowem nie 
ma problemów z wysławianiem się, pisaniem prac                   
i nawiązywaniem kontaktów z innymi, nie będzie 
obawiał się ośmieszenia prowadząc dyskusje na 
różne tematy; osiąga lepsze wyniki w nauce; wie jak 
zachować się w różnych sytuacjach życiowych. 

  Czytanie pozwala mu odnieść sukces nie tylko                      
w szkole, ale procentuje również w dorosłym życiu. 



DRODZY RODZICE!  

 
 

 

 Codzienne czytanie dla 

przyjemności jest 

najskuteczniejszą metodą 

wychowania  – człowieka 

samodzielnie myślącego, 

posiadającego wiedzę                  

i umiejętność jej 

poszerzania. 

 



  WSZYSCY CHCEMY, ABY DZIECI WYROSŁY NA 

MĄDRYCH, DOBRYCH I SZCZĘŚLIWYCH LUDZI.  JEST 

NA TO SPOSÓB – CZYTAJMY DZIECIOM !  

 I ZACHĘCAJMY DO CZYTANIA. 

 



DRODZY RODZICE! 

             Biblioteka w Szkole Podstawowej nr 3 dziękuje wszystkim 
rodzicom, którzy podejmują  starania, aby ich dzieci czytały.        
Cieszymy się, że niektórzy z  Państwa sami przyprowadzają dzieci do 
biblioteki. Pragniemy poinformować, że nasza biblioteka  przystąpiła do 
programu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Książki naszych marzeń”                 
i otrzymała 2700 zł na zakup literatury dla dzieci. W doborze książek 
braliśmy pod uwagę dobro i opinie Państwa dzieci. Zakupione pozycje 
są już dostępne w bibliotece.  

           Liczymy na dalszą współpracę z Państwem i zachęcenie dzieci do 
korzystania z „największego cudu cywilizacji”, jakim jest książka.  

Wyrobienie nawyku czytania książek i sprawienie, aby były one dla 
dziecka ważne może się udać tylko dzięki zgodnej współpracy domu                        
i szkoły.  

Drodzy Rodzice, zachęcamy Was gorąco, abyście rozbudzali                                   
i podtrzymywali zainteresowania czytelnicze Waszych pociech.  

Książka jest dobra na wszystko! 


