
 „Bez względu na to, ile masz zajęć drogi rodzicu, najważniejszą rzeczą, jaką 

możesz zrobić dla przyszłości swego dziecka, oprócz okazywania miłości przez 

przytulanie, jest codzienne głośne czytanie”. 

Jim Trelease 

 

LIST DO RODZICÓW- „DLACZEGO WARTO CZYTAĆ DZIECIOM KSIĄŻKI” 

 

Szanowni Rodzice! 

 

      Z dumą informujemy, że Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna  została 

zakwalifikowana do udziału w bookstartowym projekcie organizowanym przez Instytut 

Książki: „ Mała książka. Wielki człowiek.” Jesienią 2019 roku na wszystkie dzieci w wieku 

przedszkolnym będzie  czekać w naszej bibliotece wyjątkowy prezent – Wyprawka 

Czytelnicza na dobry czytelniczy start. 

    Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z 

księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu 

zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze 

zainteresowania. 

W Wyprawce znajdziecie Państwo też coś dla siebie – przygotowana dla Was  broszura 

informacyjna przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju  dziecka oraz o 

rozmaitych korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki. 

Wyprawki będą wydawane od 16 września 2019r. 

 

    Zachęcamy Was, Drodzy Rodzice do zapisania dziecka do naszej biblioteki. 

    Głównym naszym celem w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom jest  rozbudzanie 

zainteresowań czytelniczych dzieci od najmłodszych lat. Ważne  jest wytworzenie silnej 

motywacji do lektury, uczynienie czytania  książki zajęciem atrakcyjnym i 

przyciągającym w taki sposób, aby książka zaspokajała różnorodne potrzeby i pragnienia 

dziecka, zarówno intelektualne jak i emocjonalne. Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci 

wyrosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi. Jest na to sposób – czytajmy 

dzieciom! 

     Wspólne czytanie może sprawiać przyjemność i dzieciom i dorosłym. Liczymy  na 

Państwa współpracę z biblioteką  życzymy cierpliwości i wytrwałości we wspólnym 

czytaniu z dziećmi. 

 

 



 

Warto czytać  książki: 

1. Wspólne czytanie książek zacieśnia więź uczuciową między rodzicami 

a dzieckiem. Dziecko wsłuchane jest w głos rodzica, a bliski kontakt daje 

mu poczucie bezpieczeństwa. 

2. Książki rozwijają wyobraźnię dziecka. Po zakończeniu czytania możemy 

zapytać: Czy wiesz, co wydarzyło się później? 

3. Słuchanie bajek rozwija inteligencję dziecka, wzbogaca słownictwo, uczy 

ładnego budowania zdań i zachęca do samodzielnej nauki czytania. 

4. Książki wychowują. Jeżeli dobierzemy odpowiednią lekturę, dzieci będą 

utożsamiały się z książkowym bohaterem. 

5. Książki wyrabiają wrażliwość. Dziecięce problemy opisane w bajkach na 

pewno poruszą niejedno serduszko. 

6. Słuchanie książek odpręża i pozwala przyjemnie spędzić czas. 

W dziecięcym życiu są momenty, które dobra bajka, przeczytana ciepłym, 

modulowanym głosem, jest niezastąpiona. 

7. Książki rozwijają pasję kolekcjonerską. Wiele wydawnictw proponuje serie 

książeczek. Czekając na kolejne odcinki przygód bohatera, dziecko 

rozbudza w sobie ciekawość. 

8. Czytanie książek przekazuje nam wiele informacji o dziecku. Niektóre 

dzieci lubią słuchać ciągle tych samych bajek. Często może to być znak, że 

coś je nurtuje, niepokoi lub cieszy. 

9. Książki porządkują dziecięcy świat. Dzięki bajkowym postaciom dziecku 

łatwiej jest zrozumieć codzienne sprawy. 

10. Książki podpowiadają, jak porozumieć się z rówieśnikami 

i rodzeństwem. Kłótnia z kolegą, bratem czy siostrą to problem, ale 

w wielu książkach znajdują się opowieści, które pomogą dziecku sobie 

z nim poradzić. 

 

 

 

 



 

Rady dla rodziców, którzy chcą, żeby ich dzieci czytały: 

1. Rozmawiaj z dzieckiem. 

2. Zawsze słuchaj, co dziecko ma Ci do powiedzenia. 

3. Kup dziecku czasopismo przeznaczone dla jego wieku. 

4. W księgarni wybieraj książki wspólnie z dzieckiem. 

5. Wybierz się ze swoim dzieckiem do biblioteki. 

6. Kontroluj, ile czasu dziecko spędza przed telewizorem czy komputerem. 

7. Rozwiązuj z dzieckiem krzyżówki, rebusy, zagadki. 

8. Zorganizujcie wspólnie z dzieckiem  jego własną biblioteczkę. 

9. Czytaj dziecku przynajmniej przez 10 minut dziennie np. głośno na dobranoc. 

10. Czytaj sam – czytanie jest zaraźliwe, a dobry przykład działa bardziej niż 

słowa. 

 

 


