
 

LIST OTWARTY  

NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY  

 DO RODZICÓW UCZNIÓW  

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W STĘŻYCY 

 

 

 

Szanowni Państwo! 

Wyrobienie nawyku regularnego czytania i chętnego sięgania po książkę jest możliwe 
tylko dzięki współpracy domu rodzinnego i szkoły. Pamiętajmy –  nie rodzimy się z potrzebą 
czytania, tę potrzebę się nabywa. Dzieci, którym od najmłodszych lat czytamy i w których 
zaszczepiamy miłość do książek, na pewno będą czytać w przyszłości. 

Pokażmy im zatem zalety książki. W tym liście prezentujemy ich 10. Zdajemy sobie 
jednak sprawę, że jest ich o wiele więcej.  

 
1.  

Książka pomaga nam rozwijać 

język i słownictwo.  

Uczy nas wyrażać myśli  

i rozumieć innych. 

 

2.  

                                    Książka rozwija myślenie. Dostarcza nam  

    pojęć  myślowych  i  nowych idei, 

      rozszerza naszą świadomość 

   i  nasz  świat. 



 

3.  
Książka pobudza fantazję,  

    uczy budować obrazy  

    w wyobraźni.  

 

      4. 

Książka dostarcza nam wiedzy 

o innych krajach i kulturach,  

      o przyrodzie, technice,  

  historii, o tym wszystkim, 

  o czym chcielibyśmy 

dowiedzieć się  czegoś  

więcej. 

5. 
  Książka rozwija nasze uczucia 

 i zdolność do empatii. Wyrabia 

 w nas umiejętność wczucia się 

 w czyjąś sytuację.  

 

 

 

 6. 

Książka dodaje sił i zapału.  

Dostarcza nam rozrywki 
i emocji. Może rozśmieszyć lub zasmucić.  

Może pocieszyć i wskazać nowe możliwości. 

 

 

 



7. 
         Książka może stawiać pytania,  

      które  angażują  i  pobudzają  

             do dalszych przemyśleń. 

 

 

 

 

8. 
Książka uczy nas etyki. Skłania  
do namysłu nad tym, co  
słuszne, a co nie,  
co dobre, a co złe.  
 

 

 

9. 
Książka może wytłumaczyć rzeczywistość 

i  pomóc   w   zrozumieniu   zależności. 

 

 

10. 
Książka może udowodnić,  

że często pytanie ma  

więcej, niż jedną odpowiedź,  

że na problem da się   

spojrzeć z  różnych  stron.   

Może podpowiedzieć inne sposoby rozwiązywania konfliktów niż przemoc. 

 

 



Nasza biblioteka podejmuje wiele działań mających na celu zachęcenie młodzieży                 

do czytania. Jednym z nich jest pozyskanie w ramach „Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa” pieniędzy na zakup nowości wydawniczych, książek które swoją tematyką 

odpowiadają gustom i zainteresowaniom młodych ludzi. Zasoby biblioteki szkolnej wzbogacą 

się o atrakcyjne tytuły, z których Państwo też możecie korzystać. Serdecznie zapraszamy 

Was i Wasze dzieci. 

Mamy nadzieję, że wspólne działania zaszczepią w naszych wychowankach miłość do 

książek i że czytanie będzie dla nich czymś absolutnie oczywistym i naturalny. Pamiętajmy: 

 

dlatego warto czytać ! 

 Nauczyciele bibliotekarze   

 

 

 

 

 

 


