„ Pokochaj czytanie ”
Prezentacja przygotowana dla rodziców dzieci
przedszkolnych i uczniów klas I-III w ramach realizacji
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

„Pokochaj czytanie”
• Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych dzieci jest jednym
z najważniejszych zadań edukacyjnych szkoły i domu.

CZYTAJ DZIECIOM BO WARTO !!!

Książka w dzisiejszych czasach…

• W dzisiejszych czasach książka ma wielu konkurentów m.in. telewizję ,
Internet , gry komputerowe i wiele innych źródeł rozrywki.
Mimo to czytanie książek nadal cieszy się dużym powodzeniem i ma wielu
zwolenników - przecież czytanie ma tyle zalet!
• W dzisiejszym świecie ludzie żyją w ciągłym pośpiechu, warto znaleźć czas
na czytanie dzieciom , aby się wyciszyć po całym dniu Czytanie dzieciom
rozwija je , uczy koncentracji i pobudza ich fantazję.

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

Zalety czytania dzieciom
Jak zachęcić dziecko do wspólnego czytania
• Wspólne czytanie - Czytajmy na głos dziecku fragment książki lub rozdział .
Codziennie 20 minut , przestrzegajmy konsekwentnie tej zasady.
• Dobry przykład -Dom rodzinny uczy dzieci zamiłowania do książek.
Najlepszym wzorcem do naśladowania dla dziecka są czytający rodzice.
Opowiadajmy o treści książek, rozmawiajmy z domownikami, polecajmy
znajomym, kupujmy książki w prezencie.
• Wsparcie -Pamiętajmy, że czytanie to bardzo trudna umiejętność.
Wystarczy przebrnąć wspólnie przez etap nauki czytania i trochę
się wprawić w tej czynności. Chodzi o to, żeby dziecko czuło, że mu
kibicujemy i cieszymy się postępami. Nie komentujmy błędów w technice
czytania, jeśli jest ona jeszcze nie najlepsza, poprzez głośne czytanie
na pewno się ona poprawi.

Radość czytania

• Pozytywne nastawienie -Pierwszym krokiem w edukacji czytelniczej
powinno być czytanie dziecku od najmłodszych lat.
• Czytajmy dzieciom, zróbmy z czytania rytuał, pokażmy, że świat kryjący
się w książkach potrafi być niesamowity, magiczny i cudowny.
• Zachęta - Zachęcajmy dziecko do czytania poprzez opowiedzenie
pobieżne o przygodach postaci z książki, a gdy dziecko się zainteresuje,
podsuńmy mu książkę.

Książki nie mogą być karą. Nie zmuszajmy dzieci do czytania,
np. Jak nie przeczytasz, to nie pograsz na komputerze. Traktujmy czytanie
jako dobro, a nie karę.

List bibliotekarza do rodziców
• Jako nauczyciel-bibliotekarz, chcę zachęcić Państwa do upowszechniania
wśród dzieci idei czytania ,ponieważ ma ono wpływ na rozwój
intelektualny człowieka w każdym wieku.
• Pamiętajmy – człowiek nie rodzi się z potrzebą czytania, tę potrzebę
się nabywa. Dzieci ,którym od najmłodszych lat zaszczepimy miłość
do czytania książek będą czytać w przyszłości .
Dziękuję za uwagę.
Samorządowy Zespół Szkolno-Przedszkolny w tym roku szkolnym przystąpił do realizacji „Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa ” , w ramach którego otrzymaliśmy dofinansowanie za które zakupiliśmy pozycje
wskazane w wyborach książek przez nauczycieli i państwa dzieci z klas I-III. Zakupiono po raz pierwszy w ramach
tego programu również książki dla dzieci przedszkolnych – Biblioteka Przedszkolaka.

Czytanie w wieku 0-3 lata
• buduje
więź emocjonalną , daje dziecku poczucie bliskości
i bezpieczeństwa ,
• usprawnia koordynację wzrokowo – ruchową ,
• uczy myślenia przyczynowo skutkowego , kojarzenia faktów
i wyciągania wniosków,
• wspomaga rozwój mowy poprzez przyswajanie intonacji i melodii języka ,
• uspokaja , wzmacnia poczucie przynależności do rodziny ,
• dostarcza podstawowej wiedzy o otaczającym świecie np. ludziach,
przedmiotach ,
• przekazuje wzorce osobowe ,
• uczy wyrażać własne potrzeby i oczekiwanie wobec innych

Czytanie w wieku od 3-6 lat
•

daje dziecku wiedzę o sobie i otaczającym go świecie,

•

rozwija kompetencje poznawcze,

•

pomaga poznać, nazwać i wyrażać emocje, a także pokazuje, jak sobie z nimi
radzić,

•

usprawnia myślenie, pamięć i mowę,

•

uczy rozróżniać świat zewnętrzny od świata odczuć i wrażeń,

•

pomaga oswoić trudne tematy i pokonywać lęki,

Czytanie w wieku od 3-6 lat
•

daje nowe wzory osobowe oraz wskazówki, jak postępować w nieznanych
dotąd sytuacjach,

•

rozwija zainteresowanie słowem pisanym oraz rozbudza w dziecku gotowość
do nauki samodzielnego czytania,

•

jest dla dziecka czasem relaksu, pozwalającym na odreagowanie emocji,

•

rozwija kreatywność i wyobraźnię,

•

uczy rozwiązywać problemy oraz wyciągać logiczne wnioski,

•

jest świetnym pretekstem do rozmowy i wyprawy w miejsca związane z jej
tematem.

Czytanie w wieku 6-10 lat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pomaga dziecku odnaleźć się w nowej rzeczywistości, jaką jest szkoła,
pozwala rozwijać hobby, zainteresowania i zaspokoić ciekawość,
ułatwia przyswajanie wiedzy i zapamiętywanie informacji,
wzbogaca słownictwo,
rozwija umiejętność swobodnego wypowiadania się i myślenia,
umacnia więź z rodzicami i dziadkami,
rozbudza i kształtuje wrażliwość emocjonalną,
daje wewnętrzną siłę do radzenia sobie z trudnościami,
pokazuje, jak panować nad własnymi emocjami,
kształtuje osobowość oraz poczucie własnej wartości,
uczy oceny swojego zachowania z moralnego punktu widzenia,
pomaga rodzicowi zrozumieć emocjonalny i społeczny rozwój swojego
dziecka.

Co czytać dziecku ?

Poniżej znajdziecie państwo strony internetowe dla dzieci ,które polecają
książki do czytania .
Na tych stronach znajdują się ciekawe i wartościowe książki , niektóre
z nich są znane i lubiane od dawna . Znajdują się tu także nowości po które
warto sięgnąć. Może okażą się inspiracją do poszerzenia biblioteczki Waszych
dzieci.
•
•
•
•
•
•
•

https://calapolskaczytadzieciom.pl
http://wielki-czlowiek.pl
https://miastodzieci.pl/bajki
https://maliczytelnicy.pl
https://aktywneczytanie.pl/ksiazki-dla-10-11-12-latkow
https://nietylkodlamam.pl/80-najlepszych-ksiazek-dla-dzieci
http://www.rodzinneczytanie.pl/przewodnik

Bibliografia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

www.zsgabin.pl
https://calapolskaczytadzieciom.pl
http://wielki-czlowiek.pl
https://miastodzieci.pl/bajki
https://maliczytelnicy.pl
https://aktywneczytanie.pl/ksiazki-dla-10-11-12-latkow
https://nietylkodlamam.pl/80-najlepszych-ksiazek-dla-dzieci
http://www.rodzinneczytanie.pl/przewodnik
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=375684112548980&set=a.256170937833632.57715.217337
581716968&type=1&theater
https://fpc.org.pl/

•

Zdjęcia i tło prezentacji : źródło Internet.

prezentację przygotowała : mgr Izabela Tołwińska

