
Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży. 

Drodzy Rodzice! 

Czytanie książek sprawia wiele przyjemności. Wie to każdy, kto nie wyobraża sobie choćby 

dnia bez lektury. Czytanie ma wiele zalet.  Książki mogą znacząco zmienić życie i nas samych, 

oczywiście na lepsze. 

Czytać powinny nie tylko dzieci, ale to właśnie w pierwszych latach życia najlepiej jest 

wyrabiać w sobie nawyki, w tym nawyk czytania. Jeśli  sami jesteśmy przekonani o zaletach 

czytelnictwa, uświadommy też o tym swoje dzieci. Jeśli natomiast sami bardzo rzadko 

sięgamy po jakąkolwiek książkę, zapoznajmy się  argumentami za tym, że czytanie 

faktycznie ma sens.  

Zalety czytania książek: 

1. Wzbogacanie słownictwa i sprawności językowej 

2. Poszerzanie świadomości o świecie  

3. Rozwijanie fantazji 

4. Zdobywanie wiedzy 

5. Wpływ na umiejętność precyzyjnego wyrażania uczuć  

6. Relaks - książka bawi, motywuje, uświadamia 

7. Pobudza do myślenia 

8. Poznanie dobra i zła, moralności 

9. Lepsze zrozumienie zawiłej, nie zawsze jednoznacznej rzeczywistości 

10. Uświadomienie sobie złożoności wielu kwestii  

11. Wzmocnienie poczucia własnej wartości 

12. Uczenie się tolerowania odmienności 

13. Przezwyciężanie trudów samotności - książka może być naszym przyjacielem                        

w smutku 

14. Poznawanie swojego dziedzictwa kulturowego 

15. Budowanie silnych więzi miedzy pokoleniami  

16. Lepsza pamięć w sędziwym wieku 

17. Zachowanie mózgu w dobrej kondycji przez długie lata 

Pragniemy zachęcić Państwa do głośnego czytania młodszym dzieciom. Od Was                   

w największym stopniu zależy pomyślna przyszłość Waszego dziecka. Jeśli chcecie, by Wasze 

dziecko było mądre i odnosiło sukcesy w szkole oraz w życiu, codziennie czytajcie mu głośno 

przez 15 minut! Głośne czytanie jest proste, bezpłatne i dzieci je uwielbiają! 

Spróbujmy  poświęcić trochę czasu naszym pociechom i książce. Bądźmy z nimi, 

poznawajmy je i razem odkrywajmy piękno literatury. 

Wystarczy 15 minut czytania każdego dnia, by dziecko stało się bardziej pogodne 

i śmiałe, wrażliwe i ciekawe świata. Wspólne czytanie to także bliski kontakt z mamą i tatą, 

dający dziecku poczucie bezpieczeństwa.  



Dzieci, którym czytano i które później czytają samodzielnie potrafią mądrzej myśleć, 

mają większą wiedzę, podejmują lepsze decyzje, zwykle radzą sobie w życiu, w szkole                       

i w późniejszej pracy. Częściej też, jako już starsze dzieci czy młodzież samodzielnie sięgają po 

książkę, by w ten sposób spędzić wolny czas. 

Zapraszamy wszystkie dzieci do korzystania z biblioteki szkolnej, która posiada bogate 

zbiory książek przeznaczonych dla Waszych dzieci. Obecnie wzbogaciliśmy się o 850 książek 

zakupionych za fundusze pozyskane z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Są to 

książki dla różnych grup wiekowych i każdy chętny uczeń znajdzie coś dla siebie. W związku z 

tym, że klasy starsze uczą się w budynku B, część księgozbioru została tam przekazana. 

W najbliższych dniach odbędzie się też wystawa nowych książek w bibliotece, na 

którą zaprosimy wszystkich uczniów wraz z nauczycielami. Zapraszamy również rodziców. 

 Rodziców  także prosimy o zachęcanie dzieci do korzystania z biblioteki w sposób 

rozsądny. Prosimy o zwrócenie uwagi, czy dziecko oddaje książkę do biblioteki dopiero po 

jej przeczytaniu. Nieważne, czy to będzie po dwóch dniach, czy dwóch tygodniach. 

Rozmawiajcie z dziećmi o książkach, które przeczytały. 

Zachęcamy również Państwa do czytania i liczymy na współpracę z biblioteką szkolną. 
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