Rady dla rodziców:
• Wybieraj książki dostosowane do
zainteresowań dziecka, ładne
z dobrymi ilustracjami. Fascynują je
bajki. Bajki stymulują myślenie
abstrakcyjne.

• Łatwiej ci będzie wyrobić w dziecku
chęć czytania, jeżeli czytanie będzie
dla niego przeżyciem dostosowanym
do jego możliwości i przyjemności.

• Upewnij się, że dziecko jest w stanie
zrozumieć słowa zawarte w książce

• Staraj się czytać dziecku codziennie
lub przynajmniej kilka razy w tygodniu
i wyrób jednocześnie w sobie nawyk
czytania.

• Nie traktuj czytania jako kary!

• codzienne
czytanie
dziecku
dla
przyjemności
jest
czynnością
prawdziwie
magiczną,
zaspokaja
bowiem
wszystkie
potrzeby
emocjonalne
dziecka,
znakomicie
wspiera jego rozwój psychiczny,
intelektualny i społeczny, jest jedną
z
najskuteczniejszych
strategii
wychowania, a przy tym przynosi
dziecku ogromną radość i pozostawia
cudowne wspomnienia

• Dziecko chętnie słucha czytanej
książki, gdy atmosfera jest miła
i przytulna.
• Na prośbę dziecka czytaj te same
książki wielokrotnie.

• Nawet gdy dziecko nauczy się
czytać samodzielnie nie zaprzestań
czytania

• 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.
• Wśród atutów głośnego czytania wymieniono to, że czynność ta jest łatwa, nie wymaga przygotowania, jest
przyjemna i inspirująca także dla czytającego, nic nie kosztuje, gdy korzystamy z biblioteki czy wymieniamy książki
z innymi rodzicami

• Zwrócono również uwagę na to, że dziecko, któremu czyta się codzienni czuje się ważne i kochane. Buduje to jego
mocne poczucie własnej wartości wewnętrzną siłę i wiarę w siebie, które wpływają na jakość jego życia co najmniej
tak znacząco jak zdrowy kręgosłup czy zdrowe oczy
• Codzienne głośne czytanie buduje mocną więź między rodzicem i dzieckiem. Więź z najbliższą osobą jest jedną
z najważniejszych potrzeb rozwojowych dziecka, warunkiem, by mogło wyrosnąć na zdrowego emocjonalnie
i dojrzałego człowieka

• Wśród kolejnych atutów głośnego czytania wymieniono - korzyści językowe i umysłowe. Dzieci, którym się czyta
będą używały bogatego i pięknego języka, posiądą umiejętności ciekawej konwersacji, łatwość publicznego
wypowiadania się w sposób jasny, logiczny i obrazowy, czyli wartości bardzo ważne w życiu społecznym.

Zalety książki
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Książka pomaga nam rozwijać język i słownictwo. Uczy nas wyrażać myśli i rozumieć innych.
Książka rozwija myślenie. Dostarcza nam pojęć myślowych i nowych idei, rozszerza naszą świadomość i nasz świat.
Książka pobudza fantazję, uczy budować obrazy w wyobraźni
Książka dostarcza nam wiedzy o innych krajach i kulturach, o przyrodzie, technice, historii, o tym wszystkim, o czym chcielibyśmy
dowiedzieć się czegoś więcej.
Książka rozwija nasze uczucia i zdolność do empatii. Wyrabia w nas umiejętność wczucia się w czyjąś sytuację.
Książka dodaje sił i zapału. Dostarcza nam rozrywki i emocji. Może rozśmieszyć lub zasmucić. Może pocieszyć i wskazać nowe
możliwości.
Książka może stawiać pytania, które angażują i pobudzają do dalszych przemyśleń.
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 rozumieniu zależności.
Książka pomaga nam zrozumieć innych. Lektura książek pisarzy z innej epoki, innego świata, i odkrywanie, że ich myśli i odczucia nie
różnią się od naszych, buduje tolerancję dla innych kultur i zapobiega uprzedzeniom.
Książka jest naszym towarzyszem w samotności. Łatwo wziąć ją ze sobą i czytać gdziekolwiek. Z biblioteki można ją wypożyczyć za
darmo i nie trzeba podłączać jej do prądu.
Książka jest częścią naszego dziedzictwa kulturowego. Dzięki niej mamy wspólne doświadczenia i punkty odniesienia.
Dobra książka dla dzieci, którą można czytać na głos, przynosi radość dzieciom i dorosłym. Buduje pomost między pokoleniami.
Książka dla dzieci to pierwsze spotkanie z literaturą - nieograniczonym światem, z którego czerpiemy przez całe życie. To bardzo ważne
spotkanie, gdyż, jeśli nie zostanie zmarnowane, pokaże, ile może dać dobra literatura.
Literatura dziecięca wzbogaca kulturę kraju. Daje pracę wielu ludziom: pisarzom, ilustratorom, wydawcom, redaktorom, drukarzom,
recenzentom, księgarzom, bibliotekarzom... Literaturę dziecięcą można również eksportować przynosząc krajowi dochód i uznanie za
granicą.

