Szanowni Państwo!
Nasza szkoła w bieżącym roku szkolnym 2015/2016 została zakwalifikowana do
rządowego programu „Książki naszych marzeń” mającego na celu dofinansowanie bibliotek
szkolnych na zakup nowości wydawniczych. Za przyznaną kwotę 2712,75 złotych zostało
zakupionych 116 tytułów z listy książek zaproponowanych przez uczniów naszej szkoły. Poza
tym, wspierając rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, jak co roku organizujemy
konkursy czytelnicze, recytatorskie, przedstawienia teatralne. Promujemy nowości na bieżąco
kupowane do biblioteki, doradzamy w wyborze książki indywidualnemu czytelnikowi.
Organizujemy lekcje biblioteczne oraz zajęcia i konkursy w Książnicy Pruszkowskiej.
Chcemy też w tym roku zorganizować spotkanie z autorem. Kontynuujemy udział w akcji
„Cały Powiat Czyta Dzieciom”. Poza tym proponujemy wiele innych akcji rozbudzających
zainteresowanie książką, zachęcających do czytania.
Drodzy Rodzice!
Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi.
Na pewno każdy rodzic chce przekazać swojemu dziecku to, co najlepsze. Chce, aby dobrze
się rozwijało, by wyrosło na człowieka zdrowego emocjonalnie, samodzielnego, dobrze
radzącego sobie we współczesnym świecie, umiejącego wykorzystywać swoje predyspozycje
i uzdolnienia, a na swojej drodze spotykało samych życzliwych ludzi.
Dzieciom przede wszystkim potrzebna jest nasza ciepła, cierpliwa obecność,
przewodnictwo – rozmowy, współczucie i wsparcie, kształtowanie dobrych nawyków,
ostrzeżenia, ćwiczenia w mówieniu i myśleniu, a także nasz własny przykład, poczucie
oparcia w rodzinie. Dziecko bowiem uczy się życia, obserwując swych najbliższych w
milionach codziennych sytuacji i wspólnych zajęć.
Dlatego starajmy się spędzać z dzieckiem jak najwięcej czasu. Im więcej go dla dziecka
wygospodarujemy tym lepiej. Będzie mu łatwiej poruszać się we współczesnym świecie
pełnym hałaśliwych atrakcji, fałszywych wartości i prawdziwych zagrożeń: od palenia tytoniu
i picia alkoholu, po wczesny seks, narkotyki i działania aspołeczne.
Dzieciństwo nie polega na kolekcjonowaniu gadżetów, lecz dobrych chwil z rodziną, dobrych
wzorców i wartości, takich jak miłość, szacunek, poczucie bezpieczeństwa, radość.
Jest na to sposób – czytajmy dziecku!
Warto skorzystać z najprostszego sposobu wpływającego na osobowość dziecka –
należy zachęcić dziecko do czytania książek. Czytanie książek jest jedną z pierwszych
inwestycji w rozwój dzieci. To właśnie w książce nasz maluch znajdzie wskazówki, w jaki
sposób zbudować swój własny system wartości.
Każde dziecko, bez względu na wiek, powinno mieć codzienny kontakt z książką,
a obok każdego dziecka powinien być dorosły który poczyta mu w ciągu dnia lub przed
snem.
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Codzienne czytanie dziecku:











Zapewnia emocjonalny rozwój
Rozwija język, pamięć i wyobraźnię
Uczy myślenia, poprawia koncentrację
Wzmacnia poczucie własnej wartości
Poszerza wiedzę ogólną
Ułatwia naukę, pomaga odnieść sukces w szkole
Uczy wartości moralnych, pomaga w wychowaniu
Zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputera
Chroni przed zagrożeniami ze strony masowej kultury
Kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie

Książka wpływa na psychikę, pomaga w kształceniu umysłu, pobudza sferę
emocjonalną, odpowiednio dobrana pozostawia ślad na całe życie, stanowiąc pomoc w pracy
wychowawczej rodziców i nauczycieli. Może też stać się dla czytelnika narzędziem
samowychowania przez utożsamianie się z ulubionymi bohaterami, konfrontowania z nimi
własnych postaw, zaangażowanie emocjonalne w walce dobra ze złem. Książka jest
nośnikiem informacji, który zmusza do uruchomienia własnej wyobraźni,
sprzyja refleksji, czyli kształtowaniu osobistej wizji świata i systemu wartości. Stanowi także
źródło komunikacji ze światem, wzbogaca relacje miedzy dzieckiem, a dorosłym, miedzy
rówieśnikami. Warto wiec zabiegać, aby książka zajmowała należne jej miejsce w każdym
okresie życia człowieka.
Nie porzucajmy czytania, gdy dziecko potrafi już czytać samo. Rytuał głośnego
czytania może trwać nawet wtedy, gdy jest już ono w gimnazjum. Codzienne czytanie to
wspólnie spędzony czas, stałe wzmacnianie więzi i wzajemnego zaufania. Czytanie jest jak
witamina i szczepionka. Dzieci, którym czytamy, są mądrzejsze, znacznie bardziej odporne na
toksyny współczesnej kultury i znacznie lepiej poradzą sobie w życiu. Dlatego czytajmy
dzieciom 20 minut dziennie. Codziennie!
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