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„Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa”

Jego główny cel to: ...wspieranie 

czytelnictwa , w tym zakup 
nowości wydawniczych.”



Zapraszamy Państwa do odwiedzania biblioteki 

szkolnej oraz prosimy o wspieranie  rozwijania pasji 

czytelniczej Państwa dzieci. 

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w projekcie 

poprzez zgłaszanie swoich propozycji  zakupu 

książek z funduszu projektu. Jest to największy 

procentowo zakup. Poza tym planujemy zakup 

lektur oraz literatury naukowej uzupełniającej do 

poszczególnych przedmiotów.



Rola rodziny w kształtowaniu postaw

 Zainteresowania i styl bycia w dużej mierze 

kształtuje rodzina, jednak nie wszyscy mają 

świadomość, jaką rolę odgrywa książka  w 

rozwoju intelektualnym  ich dziecka.

 Książka pomaga kształtować zasady społeczno-

moralne dziecka, mądrze wykorzystana, może 

stać się narzędziem bardzo pomocnym  w 

rozwiązywaniu  problemów. 



Czytanie to jedna z najważniejszych 
sprawności językowych

Czytanie jest :

 narzędziem uczenia się, kiedy uczeń  z książki 

(prasy) czerpie informacje, poszerzając swoją 

wiedzę.

 podstawą przeżyć intelektualnych, emocjonalnych 

i estetycznych, kiedy dzieło literackie wpływa na 

operacje myślowe ucznia.

WZRUSZA I KSZTAŁTUJE UPODOBANIA 

ESTETYCZNE ORAZ WYOBRAŹNIĘ.



Warto czytać, ponieważ:

 Czytanie wpływa na rozwój umiejętności 
bogatszego wypowiadania się .

 Poszerza wiedzę.

 Wzbogaca życie uczuciowe.

 Rozwija wyobraźnię i kreatywność.

 Pozwala na samokształcenie po skończeniu 
szkoły.

 Ułatwia udział w życiu kulturalnym i 
społecznym.



Czytanie pomaga zrozumieć innych ludzi

 Czytanie książek pomaga w 

zrozumieniu innych ludzi, ich 

problemów, rozterek i motywów 

działania. Otwiera oczy na świat i 

drugiego człowieka.



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.

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



Zapamiętujemy zasady ortograficzne

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

 Często, uczą się pisowni trudnych wyrazów, 
nie zdając sobie z tego sprawy.



Wzbogacamy słownictwo

 Uczeń ma czynny kontakt z językiem, ćwiczy 
oraz poprawia jego znajomość. 

 Nie ma problemów z wysławianiem się, 
pisaniem prac poprawnych stylistycznie.



Odpręża, uspokaja i relaksuje

 Czytając można wejść w sytuację 
bohatera, przeżywać z nim różne 
emocje, zdystansować się do swoich 
problemów. 



Czytanie to świetny sposób 
na rozmowę z innymi

 Czytanie książek daje nam dodatkowe tematy 
do rozmów i wymiany poglądów o 
przeczytanych książkach.

 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.



Książka rozwija wyobraźnię i uczy 
koncentracji

 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.

 Kreatywność będzie się rozwijała, gdy  człowiek 
będzie miał szerokie horyzonty i wiedzę  
praktyczną uzupełniał o myślenie o świecie, 
ludziach i emocjach.



Oglądanie telewizji a czytanie –
wpływ na zmysł patrzenia

 Podczas oglądania telewizji odbiorca 

stosuje technikę „krótkich spojrzeń”, tzn. 

nieuporządkowany sposób patrzenia i 

zdobywania informacji.

 Podczas czytania  prowadzi się oczy 

wzdłuż zapisanych linii w sposób 

uporządkowany, spokojny.



Pomaga rozwiązywać problemy

 Myślę, że w wielu książkach młodzi ludzie 
mogą odnaleźć odbicie samych siebie , 
poszukiwać odpowiedzi na dręczące  pytania i 
doskwierające problemy.



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!
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