Drodzy Rodzice,
wszyscy chcemy, aby nasze dzieci chętnie czytały. Marzymy o chwili, kiedy nasze dziecko dojrzeje i
zrozumie, jaki pożytek płynie z czytania.
W dzisiejszych czasach zdominowanych przez

komputery, telewizory, gry, filmy DVD

czytanie książek schodzi na dalszy plan. To naturalne, że nowoczesny świat jest bardziej atrakcyjny
dla dziecka niż tradycyjna książka. Jednak ani komputer, ani inne audiowizualne wynalazki nie
zastąpią czytania. Książki rozbudowują wyobraźnię, ćwiczą pamięć, uczą skupienia, wzbogacają
słownictwo i pomagają rozwijać zainteresowania. Poniższe wskazówki pomogą nam oderwać
dziecko od ekranu telewizora czy komputera i wciągnąć w fascynujący świat słowa drukowanego.
Co należy zrobić, żeby narodził się prawdziwy miłośnik książek?
1. Nie wypowiadajmy się pogardliwie na temat książek.
2. Nie mówmy, że lepszy jest film.
3. Rozmawiajmy z dzieckiem o książce, którą właśnie czytamy.
4. Wprowadźmy „czas na książkę”- pół godziny spędzone na wspólnym czytaniu. Jeżeli dziecko
jest małe, możemy mu poczytać.
5. Książka musi być dostosowana do wieku dziecka. Dla młodszych koniecznie z ilustracjami.
6. Dobór książki powinien uwzględniać zainteresowania dziecka. Można w nich poszukać
odpowiedzi na jakieś pytanie. Na przykład: „jak duże były dinozaury?”
7. Zaprenumerujmy i czytajmy czasopisma.
8. Czytajmy głośno, wcielajmy się w bohaterów, dostosowujmy głos do opisywanej sytuacji.
Dziecko na pewno doceni ten wysiłek.
9. W domu powinny książki o różnej tematyce.
10. Odwiedzajmy z dzieckiem bibliotekę. Pozwólmy mu wybrać książkę.
11. Idźmy na zakupy do księgarni. Niech dziecko wybierze coś dla siebie.
Przed nami dużo pracy, ponieważ od rodziców oraz nauczycieli, ich podejścia i zaangażowania
zależy sukces, jaki można odnieść w zachęceniu dziecka do czytania.
Najważniejszą sprawą jest wykorzystanie naturalnego zainteresowania pociechy otaczającym
światem. Warto jednak ten trud podjąć , ponieważ czytanie książek odgrywa niezmiernie ważną
rolę w rozwoju młodego człowieka. Poszerza wiedzę i pozwala korzystać z dorobku intelektualnego
przeszłych pokoleń.
W roku szkolnym 2017/2018 biblioteka Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II
w Widzowie realizuje kolejny rządowy program – „NARODOWY PROGRAM ROZWOJU
CZYTELNICTWA”. W ramach tego projektu będzie można zakupić dla naszej biblioteki pozycje
książkowe za 5000zł.
Z poważaniem
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