
 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

Rodzina odgrywa ogromną rolę w kształtowaniu u dzieci nawyku czytania. To w domu 

dziecko po raz pierwszy ma kontakt z książką – od dawien dawna rodzice i dziadkowie czytali 

swoim dzieciom bajki. Postarajmy się, aby było tak nadal. Słuchanie bajek rozwija bowiem 

inteligencję dziecka, wzbogaca słownictwo, wyrabia także wrażliwość – dziecięce problemy 

poruszane w bajkach dają możliwość zrozumienia innych ludzi i otaczającego świata, a także 

uwrażliwiają społecznie. Wspólne czytanie książek zacieśnia więź uczuciową między 

rodzicami i dzieckiem, pozwala przyjemnie spędzić czas. Jest także zachętą dla dziecka do 

samodzielnej nauki czytania. Wraz z rozwojem dziecko przechodzi do coraz bardziej wnikliwej 

lektury, samodzielnego doboru książek. 

  Drodzy Rodzice! Bądźcie towarzyszami swoich dzieci w niezwykłej podróży po 

świecie literatury. Zachęcajcie je do częstego sięgania po książki, niech Internet nie będzie 

jedynym źródłem wiedzy i rozrywki. Niech młody człowiek wybiera książki, które go 

zainteresują, które sam lub wspólnie z dorosłym przeczyta. Przy codziennych rozmowach                    

o lekcjach nie pomijajcie Państwo tematów związanych z książką – zapytajcie dziecko, czy 

odwiedziło bibliotekę, jaką książkę wypożyczyło. Regularna lektura usprawnia bowiem 

myślenie, rozwija zasób słownictwa, korzystnie wpływa też na samopoczucie dziecka, gdyż 

znacząco obniża poziom stresu. Książki także wychowują – wiele dzieci utożsamia się                            

z bohaterami. Zbyt rzadkie sięganie przez dziecko po książkę oraz nie doskonalone 

umiejętności techniczne czytania (szybkość czytania, rozumienie tekstu), zabijają w nim 

przyjemność obcowania z literaturą i będzie miało negatywny wpływ na jego dalszą edukację.  

Szanowni Państwo! Czytanie i pisanie wspiera rozwój dziecka. Wyrobienie nawyku 

regularnego czytania może się udać tylko dzięki zgodnej współpracy domu i szkoły. My ze 

swojej strony staramy się motywować uczniów do kontaktu z literaturą, organizując wiele 

wydarzeń i akcji promujących czytelnictwo. Nasza szkoła przystąpiła w tym roku do 

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – Priorytet 3. 

Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 15 000 zł na zakup książek i elementów 

wyposażenia do biblioteki szkolnej.  Dzięki temu uczniowie będą mogli korzystać                               

z najnowszych propozycji wydawniczych. 

Pamiętajmy, że intelektualny rozwój dzieci, które mają kontakt z książką od 

najmłodszych lat jest znacznie szybszy niż dzieci, którym rodzice nie czytają. Czytajmy 

dzieciom i zachęcajmy, aby same sięgały po książki.  Czytelnikami nie rodzimy się, ale 

potrzebę czytania nabywamy. 

Z serdecznymi pozdrowieniami                                                                                   

nauczyciel bibliotekarz Marta Lubas 

  

 


