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Rozbudzanie zainteresowań 
czytelniczych dzieci i młodzieży jest 

jednym 

z najważniejszych
zadań edukacyjnych szkoły i domu. 



Po co nam czytanie? 

 Chcielibyśmy uświadomić Państwu, że czytanie obok liczenia i pisania  jest 
jedną z najważniejszych umiejętności.

 Bez umiejętności czytania nie jest możliwe funkcjonowanie we współczesnym 
świecie. Dzięki niemu zdobywamy i uzupełniamy wiadomości. Podstawowa 
umiejętność współczesnego człowieka to umiejętność uczenia się (nauka trwa 
przez całe życie). 

 Kluczem do wiedzy wciąż jest czytanie. Wiele osób, choć umie czytać, nie 
czyta. Dlaczego? Ponieważ nawyk i potrzeba lektury muszą powstać w 
dzieciństwie.

 „Czytanie, pisanie należą do podstawowych warunków koniecznych do bycia 
aktywnym członkiem społeczeństwa. Czytanie i pisanie są także 
umiejętnościami nieodzownymi do korzystania z nowych systemów 
komunikacyjnych”. 

Działalność bibliotek publicznych: wytyczne IFLA/UNESCO 



„Książka nie ma łatwego życia”.

 W dzisiejszych czasach książka nie ma łatwego życia. 
Musi konkurować z telewizją, Internetem, grami 
komputerowymi i wieloma innymi źródłami rozrywki. 
Mimo to czytanie książek nadal ma szerokie grono 
zwolenników - przecież czytanie ma tyle zalet! 

 W dzisiejszym świecie ludzie żyją w ciągłym 
pośpiechu, warto znaleźć czas na czytanie, aby się 
wyciszyć i zrobić coś dla siebie. Czytanie rozwija, uczy 
koncentracji i pobudza naszą fantazję.

„Czytanie - oto najlepszy sposób uczenia się”.

Aleksander Puszkin



Dzieci mają kłopoty z nauką, gdyż nie potrafią 
czytać ze zrozumieniem. 

Stąd też wielkim zadaniem szkoły i domu jest 
wytworzenie silnej motywacji do czytania, sprawienie, 
aby czytanie było zajęciem atrakcyjnym, aby książka 
zaspokajała różnorodne pragnienia i potrzeby dziecka-
emocjonalne i intelektualne. 

Istnieje wiele przyczyn tego, że dzieci 
nie chcą czytać książek, 

m.in. brak nawyku czytania.

Biegłość w czytaniu czyni dziecko 
zdolnym do dalszego kształcenia. 



Rola rodziny w kształtowaniu postaw.

Zainteresowania i styl bycia dziecka przede wszystkim 
kształtuje rodzina,  jednak nie wszyscy rodzice mają 
świadomość, jaką rolę odgrywa książka w rozwoju 
intelektualnym dziecka.

Książka pomaga kształtować zasady społeczno-moralne 
dziecka, mądrze wykorzystana, może stać się narzędziem 
bardzo pomocnym w rozwiązywaniu wielu problemów. 

Czytając możemy porozmawiać o przyjaźni, agresji, zazdrości 
czy braku akceptacji dla „inności”.



Czytanie pomaga odnieść sukces w szkole

 Czytanie pomaga nam rozwijać myślenie, język i 
słownictwo. 

 Uczymy się wyrażać myśli, uczucia, rozumieć innych, 
poszerzamy wiedzę o innych krajach, kulturach, historii, 
przyrodzie, o wszystkim, co nas interesuje.

 Ćwiczy pamięć.
 Czytanie pozwala odnieść sukces nie tylko w szkole, ale 

procentuje i pozwala odnieść sukces w dorosłym życiu.



Warto czytać, bo:

 Czytanie wpływa na rozwój systemu mowy.

 Podnosi wiedzę.

 Bogaci życie uczuciowe.

 Pozwala na samokształcenie po skończeniu szkoły.

 Ułatwia udział w życiu kulturalnym i społecznym.

 Czytanie pomaga w zrozumieniu innych ludzi, ich 
problemów, rozterek i motywów działania. Otwiera 
oczy na świat i drugiego człowieka.



Czytanie to dobry sposób na nudę

Ciekawa i wciągająca książka dostarcza rozrywki 
i emocji. Może bawić, czasem smucić, być 

przewodnikiem po świecie i innych kulturach. 
Z książką nie można się nudzić!



Czytanie to jedna z najważniejszych 
sprawności językowych

 Jest narzędziem uczenia się - kiedy uczeń  z książki 
(prasy) czerpie informacje, poszerzając swoją wiedzę.

 Podstawą przeżyć intelektualnych, emocjonalnych i 
estetycznych.

 Wzrusza i kształtuje upodobania estetyczne oraz 
wyobraźnię.



Zapamiętujemy zasady ortograficzne

 Czytając zapamiętujemy np. jaka jest prawidłowa
pisownia trudnych wyrazów. Pomoże to uczniom
w otrzymaniu lepszych ocen z przedmiotów, testów
oraz sprawdzianów.

 Dzieci często (szczególnie wzrokowcy) uczą się pisowni
trudnych wyrazów, nie zdając sobie z tego sprawy.

http://moodle.iumw.pl/user/view.php?id=117&course=5


Wzbogacamy słownictwo

 Czytając uczeń wzbogaca słownictwo. Łatwiej będzie
mu nawiązać kontakt z innym rówieśnikiem lub osobą
dorosłą. Nie będzie się obawiał ośmieszenia
prowadząc dyskusję na różne tematy.

 Uczeń ma czynny kontakt z językiem, ćwiczy
i poprawia jego znajomość. Nie ma problemów
z wysławianiem się, pisaniem prac stylistycznych,
łatwiej też nawiązuje kontakty z innymi.



Pomaga rozwiązywać problemy

 Książki opowiadają często problemy, dotykające ich rodziny, jak 
np. alkoholizm, przemoc, brak akceptacji wśród rówieśników itd. 

Książki te opowiadają historię zawierają możliwe rozwiązanie, 
pokazują utożsamiającemu się z bohaterami czytelnikowi w jaki 
sposób należy postąpić aby wyjść z kłopotów.

 W każdej książce młody człowiek może poszukiwać odpowiedzi 
na dręczące go pytania i doskwierające mu problemy.

 Każdy z nas, czytając może wejść w sytuację bohatera, 
przeżywać z nim różne emocje, zdystansować się do swoich 
problemów. 



Wnioski

 Czytanie jest umiejętnością niezbędną 
we współczesnym świecie. 

 Odgrywa znaczącą rolę we wszystkich 
fazach rozwoju człowieka. 

 Osoby, które opanują tą umiejętność 
lepiej radzą sobie w życiu. 



List bibliotekarza do rodziców

 Jako nauczyciele - bibliotekarze, chcemy zachęcić Państwa 

do upowszechniania wśród młodzieży idei czytania, gdyż 

ma ono ogromny wpływ na rozwój intelektualny człowieka 

w każdym wieku.  

 Pamiętajmy – nie rodzimy się z potrzebą czytania, tę 

potrzebę się nabywa. Dzieci, którym od najmłodszych lat 

zaszczepimy miłość do książek, będą czytać w przyszłości.

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 

Technikum w Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie przystąpiło do realizacji „Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa” , w ramach którego otrzymaliśmy pieniądze, 

za które  będą zakupione pozycje wskazane przez Państwa dzieci w przeprowadzonych wyborach  książek.
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