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Wpływ czytelnictwa Wpływ czytelnictwa 
na rozwój dzieckana rozwój dziecka

W W papaźździerniku dzierniku 2015 2015 r. r. rzrząąd d rozpoczrozpocząął ł wieloletni wieloletni 
„Narodowy „Narodowy Program Program Rozwoju  Czytelnictwa Rozwoju  Czytelnictwa 2016 -2020”, 2016 -2020”, 

ktktóóry ry ma ma na na celu celu przeciwdziałanie przeciwdziałanie zjawisku zjawisku spadania spadania 
poziomu  poziomu  czytelnictwa czytelnictwa wwśśrróód d dzieci dzieci i i młodziemłodzieżży. y. Realizacja Realizacja 

programu programu oparta oparta jest jest na na wspwspóółdziałaniu  łdziałaniu  dwdwóóch ch 
Ministerstw: Ministerstw: Kultury Kultury i i Edukacji. Edukacji. Priorytetami Priorytetami programu programu ssą ą 

m. m. in. in. zakup zakup nowonowośści  ci  wydawniczych wydawniczych do do bibliotek bibliotek 
publicznych, publicznych, pedagogicznych pedagogicznych i i szkolnych szkolnych oraz oraz inwestycje inwestycje 

w  w  infrastrukturinfrastrukturęę  bibliotek.bibliotek.



  

Wpływ czytelnictwa Wpływ czytelnictwa 
na rozwój dzieckana rozwój dziecka

Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami 
integracyjnymi w Nysieintegracyjnymi w Nysie  przystprzystąąpiła piła do do Programu Programu 
i i w w roku  roku  20202020  realizuje realizuje wymogi wymogi programowe. programowe. Zbiory Zbiory 
biblioteki biblioteki powipowięększkszą ą sisię ę o  o  nowonowośści ci czytelnicze czytelnicze 
zakupione zakupione z z dotacji. dotacji. JednoczeJednocześśnie nie w w bibliotece bibliotece 
kontynuowane kontynuowane bbęęddą  ą  działania działania propagujpropagująącece  
czytelnictwo.czytelnictwo.



  

Kto czyta książki, Kto czyta książki, 
żyje podwójnie.żyje podwójnie.

Umberto EcoUmberto Eco



  

Czytasz,Czytasz,

uczysz się.uczysz się.



  

Czytanie to Czytanie to 
najlepszy sposób najlepszy sposób 

uczenia się.uczenia się.

Aleksander PuszkinAleksander Puszkin



  

Czytasz,Czytasz,

rozumiesz.rozumiesz.



  

Ludzie przestają Ludzie przestają 
myśleć, gdy myśleć, gdy 

przestają czytać.przestają czytać.

Denis DiderotDenis Diderot



  

Czytasz,Czytasz,

poznajesz.poznajesz.



  

Książka to najlepszy Książka to najlepszy 
przyjaciel człowieka, przyjaciel człowieka, 

a biblioteka to a biblioteka to 
świątynia jego myśli.świątynia jego myśli.

CyceronCyceron



  

Czytasz,Czytasz,

odpoczywasz.odpoczywasz.



  

Powiedz mi, jakie Powiedz mi, jakie 
książki masz książki masz 

w domu, w domu, 
a powiem ci, a powiem ci, 
kim jesteś.kim jesteś.

Jarosław IwaszkiewiczJarosław Iwaszkiewicz



  

Czytasz,Czytasz,

uruchamiasz uruchamiasz 
wyobraźnię.wyobraźnię.



  

Książki są jak Książki są jak 
towarzystwo, które sobie towarzystwo, które sobie 

człowiek dobiera.człowiek dobiera.

MonteskiuszMonteskiusz



  

Czytasz,Czytasz,

stajesz się bohaterem.stajesz się bohaterem.



  

Mieszkanie bez Mieszkanie bez 
książki ciemniejsze książki ciemniejsze 
jest niż bez lampy.jest niż bez lampy.

Henryk SienkiewiczHenryk Sienkiewicz



  

Co możessz zrobić?Co możessz zrobić?
Je eli od najm odszych lat uda nam si  ż ł ęJe eli od najm odszych lat uda nam si  ż ł ę

ukszta towa  pozytywny stosunek do ł ćukszta towa  pozytywny stosunek do ł ć
czytania, b dzie on procentowa  w ca ym ę ł łczytania, b dzie on procentowa  w ca ym ę ł ł

pó niejszym yciu dziecka.ź żpó niejszym yciu dziecka.ź ż



  

Książka i możność Książka i możność 
czytania to jeden czytania to jeden 

z największych cudów z największych cudów 
ludzkiej cywilizacji.ludzkiej cywilizacji.

Maria DąbrowskaMaria Dąbrowska



  

Co daje czytanie?Co daje czytanie?
Biegłość czytania.Biegłość czytania.

Czytanie ze zrozumieniem.Czytanie ze zrozumieniem.
Zdolność do dalszego Zdolność do dalszego 

kształcenia.kształcenia.



  

Sitem czerpie wodę, Sitem czerpie wodę, 
kto chce uczyć się kto chce uczyć się 

bez książki.bez książki.

Andrzej Frycz-ModrzewskiAndrzej Frycz-Modrzewski



  

Czytaj dzieciomCzytaj dzieciom
20 minut dziennie.20 minut dziennie.

Codziennie!Codziennie!



  

Książka - Książka - 
nierozdzielny nierozdzielny 

towarzysz, przyjaciel towarzysz, przyjaciel 
bez interesu, bez interesu, 

domownik bez domownik bez 
naprzykrzania.naprzykrzania.

Ignacy KrasickiIgnacy Krasicki



  

Rola rodziny.Rola rodziny.

Czytanie to inwestycja w rozwój Czytanie to inwestycja w rozwój 
własnych dzieci.własnych dzieci.



  

Człowiek, który nie Człowiek, który nie 
czyta książek nie ma czyta książek nie ma 
żadnej przewagi nad żadnej przewagi nad 
tym, który nie potrafi tym, który nie potrafi 

czytać.czytać.

Mark TwainMark Twain



  

Rola rodziny.Rola rodziny.

Czytanie małym dzieciom książek, Czytanie małym dzieciom książek, 
to doskonała metoda to doskonała metoda 

wychowawcza.wychowawcza.



  

W książkach W książkach 
zbieramy tylko zbieramy tylko 

rozkwitłe kwiaty ziarn rozkwitłe kwiaty ziarn 
kiełkujących w nas kiełkujących w nas 

samych.samych.
Maria KonopnickaMaria Konopnicka



  

Zalety czytania Zalety czytania 
dzieciom:dzieciom:

- budowanie więzi emocjonalnej;- budowanie więzi emocjonalnej;



  

Ten jest Ten jest 
najszczęśliwszy najszczęśliwszy 

z ludzi, któremu nikt z ludzi, któremu nikt 
zapału do książek zapału do książek 

nie ostudzi.nie ostudzi.
Jan KasprowiczJan Kasprowicz



  

Zalety czytania Zalety czytania 
dzieciom:dzieciom:

- daje dziecku poczucie bliskości - daje dziecku poczucie bliskości 
i bezpieczeństwa;i bezpieczeństwa;



  

Wyobraźnia jest Wyobraźnia jest 
ważniejsza od ważniejsza od 

wiedzy, ponieważ wiedzy, ponieważ 
wiedza jest wiedza jest 

ograniczona.ograniczona.
Albert EinsteinAlbert Einstein



  

Zalety czytania Zalety czytania 
dzieciom:dzieciom:

- usprawnia koordynację - usprawnia koordynację 
wzrokowo-słuchową;wzrokowo-słuchową;



  

Zalety czytania Zalety czytania 
dzieciom:dzieciom:

- uczy myślenia - uczy myślenia 
przyczynowo-skutkowego;przyczynowo-skutkowego;



  

Zalety czytania Zalety czytania 
dzieciom:dzieciom:

- uczy kojarzenia faktów i wyciągania - uczy kojarzenia faktów i wyciągania 
wniosków;wniosków;



  

Zalety czytania Zalety czytania 
dzieciom:dzieciom:

- wspomaga rozwój mowy poprzez - wspomaga rozwój mowy poprzez 
przyswajanie intonacji i melodii przyswajanie intonacji i melodii 

języka;języka;



  

Zalety czytania Zalety czytania 
dzieciom:dzieciom:

- uspokaja i wzmacnia - uspokaja i wzmacnia 
przynależność do rodziny;przynależność do rodziny;



  

Zalety czytania Zalety czytania 
dzieciom:dzieciom:

- dostarcza podstawowej wiedzy o - dostarcza podstawowej wiedzy o 
otaczającym świecie;otaczającym świecie;



  

Zalety czytania Zalety czytania 
dzieciom:dzieciom:

- przekazuje wzorce osobowe;- przekazuje wzorce osobowe;



  

Zalety czytania Zalety czytania 
dzieciom:dzieciom:

- uczy wyrażać własne opinie - uczy wyrażać własne opinie 
i oczekiwania wobec innych;i oczekiwania wobec innych;



  

Czytanie ma nieoceniony udzia  w rozwoju łCzytanie ma nieoceniony udzia  w rozwoju ł
osobowo ci, pomaga utrzymywa  równowag  ś ć ęosobowo ci, pomaga utrzymywa  równowag  ś ć ę

emocjonaln , chroni przed negatywnymi skutkami ąemocjonaln , chroni przed negatywnymi skutkami ą
prze ywanych emocji. Lektura ksi ek, razem z ż ążprze ywanych emocji. Lektura ksi ek, razem z ż ąż
rodzicem i samodzielnie, rozbudza i kszta tuje łrodzicem i samodzielnie, rozbudza i kszta tuje ł

wra liwo  emocjonaln  dziecka, daje wewn trzn  ż ść ą ę ąwra liwo  emocjonaln  dziecka, daje wewn trzn  ż ść ą ę ą
si  łęsi  łę

do radzenia sobie z trudno ciami śdo radzenia sobie z trudno ciami ś
i regulowania w asnych emocji. łi regulowania w asnych emocji. ł



  

Stare porzekad o g osi, e ksi ka jest najlepszym ł ł ż ążStare porzekad o g osi, e ksi ka jest najlepszym ł ł ż ąż
przyjacielem. Pozwala dziecku zdystansowa  si  ć ęprzyjacielem. Pozwala dziecku zdystansowa  si  ć ę

wobec w asnych do wiadcze , spojrze  na siebie i ł ś ń ćwobec w asnych do wiadcze , spojrze  na siebie i ł ś ń ć
swoje ycie z daleka, jakby przez odwrócon  ż ąswoje ycie z daleka, jakby przez odwrócon  ż ą

lornetk . Widz c problemy innych, ich zmagania ę ąlornetk . Widz c problemy innych, ich zmagania ę ą
z losem, ich ból, cierpienie i rado , ich zawody i śćz losem, ich ból, cierpienie i rado , ich zawody i ść

pora ki, smak kl ski, gorycz zawiedzionych ż ępora ki, smak kl ski, gorycz zawiedzionych ż ę
przyja ni, źprzyja ni, ź

dziel c rado  ich szcz cia.ą ść ęśdziel c rado  ich szcz cia.ą ść ęś



  

Strony internetowe, które warto Strony internetowe, które warto 
odwiedzić:odwiedzić:

http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/
http://www.ryms.pl/
https://czasdzieci.pl/warszawa/
http://lubimyczytac.pl/
https://www.biblionetka.pl/
https://wolnelektury.pl/
https://nakanapie.pl/
http://wielki-czlowiek.pl/
https://instytutksiazki.pl/
https://czytamsobie.pl/



  

Bibliografia:Bibliografia:
● Biała A.- ,, Kształtowanie postaw czytelniczych u dzieci’’
● www.publikacje.edu.plwww.publikacje.edu.pl
● Chorkowa M. „Wpływ czytania na rozwój intelektualny dzieci Chorkowa M. „Wpływ czytania na rozwój intelektualny dzieci 

i młodzieży...”, Gorzów Wlk. 2014i młodzieży...”, Gorzów Wlk. 2014
● „„Książką połączeni czyli o roli czytania w życiu dziecka”, Instytut Książką połączeni czyli o roli czytania w życiu dziecka”, Instytut 

Książki, Kraków 2017Książki, Kraków 2017
● Stan czytelnictwa w Polsce w 2018 r., Biblioteka Narodowa 2019Stan czytelnictwa w Polsce w 2018 r., Biblioteka Narodowa 2019
● https://portal.librus.pl/szkola/artykuly/czytanie-kapital-na-cale-zyciehttps://portal.librus.pl/szkola/artykuly/czytanie-kapital-na-cale-zycie
● http://wielki-czlowiek.pl/wp-content/themes/wielki-czlowiek/img/http://wielki-czlowiek.pl/wp-content/themes/wielki-czlowiek/img/

broszura.pdfbroszura.pdf

Ilustracje wykorzystane w prezentacji pochodzą z portalu   Ilustracje wykorzystane w prezentacji pochodzą z portalu   
https://pixabay.com/pl/https://pixabay.com/pl/
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