
List do Rodziców 

 

Bez względu na to, ile masz zajęć, najważniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić dla 

przyszłości swego dziecka, oprócz okazywania mu miłości przez przytulanie, jest 

codzienne głośne czytanie oraz radykalne ograniczenie telewizji. 

                                                                                                              Jim Trelease 

Szanowni Państwo,  

 

   Rodzina odgrywa bardzo ważną rolę w kształtowaniu u dzieci nawyku czytania. Nie zapominajmy, 

że pierwszy kontakt dziecka z książką ma miejsce właśnie w domu rodzinnym. Nauka w szkole to 

kolejny etap, w którym możemy utrwalać u małych czytelników zamiłowanie do książek. 

   Wyrobienie nawyku regularnego czytania i sprawienie, aby książki były ważne, może się udać tylko 

dzięki zgodnej współpracy domu i szkoły. 

   O tym, jakie znaczenie mogą mieć dla dzieci książki, musimy pamiętać zarówno my, nauczyciele, 

jak i Państwo, Rodzice. Nie zapominajmy o korzyściach, które płyną z czytania dzieciom. 

Badania potwierdzają, że głośne czytaniedziecku: 

1. zaspakaja jego potrzeby emocjonalne : miłości, uwagi, stymulacji 

2. buduje mocną więź pomiędzy rodzicem, a dzieckiem 

3. wspiera rozwój psychiczny dziecka 

4. wzmacnia poczucie własnej wartości 

5. uczy poprawnego języka, rozwija zasób słów, daje swobodę w mówieniu 

6. ćwiczy pamięć 

7. uczy samodzielnego myślenia: logicznego, przyczynowo-skutkowego, krytycznego 

8. rozwija wyobraźnię 

9. poprawia koncentrację 

10. przygotowuje do samodzielnego czytania i pisania 

11. ułatwia naukę i pomaga odnieść sukces w szkole 

12. uczy odróżniania dobra od zła, rozwija wrażliwość moralną 

13. jest znakomitą rozrywką : rozwija poczucie humoru 

14. zapobiega uzależnieniu od telewizji i  komputera  

15. chroni dziecko przed zagrożeniami ze strony kultury masowej 

16. jest zdrową ucieczką od nudy i niepowodzeń 

17. przeciwdziała demoralizacji i przemocy 



18. daje dostęp do życia, myśli i dzieł największych ludzi różnych epok 

19. kształtuje na całe życie nawyk czytania i poszerzania wiedzy 

 

     Zachęcajcie zatem wraz z nami swoje dzieci do czytania, proponujcie im mądre i ciekawe książki, 

czytajcie wspólnie w domu, rozmawiajcie o przeczytanych pozycjach – tylko takie działania 

przyczynią się do pogłębiania więzi z dzieckiem. 

   Zachęcajcie do odwiedzania biblioteki szkolnej i zapoznania się z zasobem księgozbioru, który w 

ramach realizacji rządowego projektu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej 

„Książki naszych marzeń” oraz „Narodowego programu rozwoju czytelnictwa” wzbogacił się o ponad 

900 nowych pozycji, wybranych także przez uczniów w przeprowadzonych w szkole i bibliotece -  

szkolnych wyborach książek. Dysponujemy bogatym działem książek przygodowych, fantastycznych, 

obyczajowych oraz popularno-naukowych. Rozwijanie tego zasobu jest naszym priorytetem, ponieważ 

staramy się sprostać zainteresowaniom i potrzebom czytelniczym naszych uczniów. 

Pamiętajmy, że nikt nie rodzi się z potrzebą czytania – tę potrzebę się nabywa, a dzieci, którym 

zaszczepimy miłość do książek, będą również czytać w przyszłości. 

 

                                                                                             Z wyrazami szacunku i najlepszymi 

życzeniami sukcesów we wspólnym  krzewieniu czytelnictwa, 

Nauczyciele bibliotekarze SP Nr 1 


