
Wychowanie przez czytanie w Szkole Podstawowej nr 2 

im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy

Co jest dla mnie ważne? Co się liczy w mojej szkole?

Liczą się wartości, które kształtujemy w dzieciach każdego dnia,

także czytając im książki:

 Każdy człowiek,

 Szacunek,

 Przyjaźń,

 Współpraca,

 Dobre słowo,

 Uśmiech,

 Życzliwość, 

 Zaangażowanie.



Jakich wspaniałych efektów oczekuję
po dzisiejszym spotkaniu?

Współpracy w rozwijaniu umiejętności i nawyku czytania u dzieci
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WPŁYW CZYTANIA 

NA ROZWÓJ DZIECI                             

I MŁODZIEŻY
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Wiele osób, choć umie czytać, nie czyta. 

Dlaczego? 

Ponieważ nawyk i potrzeba lektury książki 

muszą powstać w dzieciństwie.
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 Czytanie pomaga dzieciom rozwijać myślenie, język i słownictwo. 

 Uczą  się: wyrażać myśli, uczucia, rozumieć innych, poszerzają wiedzę 

o innych krajach, kulturach, historii, przyrodzie, o wszystkim, co wokół.

 Odpowiednio dobrane utwory ukazują piękno polskiej mowy.

 Właściwe teksty stają się przykładem poprawnego języka.

 Doskonalona jest mowa pod względem gramatycznym i dźwiękowym. 

 Wzrasta zasób słów i pojęć.

Ćwiczy się pamięć dziecka.

Czytanie pozwala odnieść sukces nie tylko w szkole, ale procentuje i pozwala 

odnieść sukces w dorosłym życiu.
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Rozbudzanie zainteresowań

czytelniczych dzieci 

jest jednym z najważniejszych

zadań edukacyjnych domu i szkoły. 
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Oto kilka zalet czytania:

Czytanie pomaga zrozumieć innych ludzi.

Czytanie pomaga odnieść sukces w szkole.

Dzięki czytaniu zapamiętujemy zasady ortograficzne.

Czytanie pomaga rozwiązywać problemy.

 Czytanie odpręża, uspokaja i relaksuje.

Czytanie rozwija wyobraźnię i uczy koncentracji.

Czytanie to dobry sposób na nudę.
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Rozmawiaj z dzieckiem o przeczytanych książkach



Wychowanie przez czytanie w Szkole Podstawowej nr 2 
im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy

Warto czytać, ponieważ:

„Kto czyta książki, żyje podwójnie”  Umberto Eco

"Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi 

ludźmi minionych czasów„                     Kartezjusz

"Kiedy przeczytam nową książkę, to tak jakbym znalazł nowego 

przyjaciela, a gdy przeczytam książkę, którą już czytałem - to tak jakbym 

spotkał się ze starym przyjacielem”                /przysłowie chińskie/



Dzieci muszą pragnąć stać się czytelnikami, nie dlatego, 

że ktoś inny tego chce, ale dlatego, 

że nauczono je widzieć korzyści płynące z czytania.
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• Nim Twoje dziecko zaśnie 




