Drodzy Rodzice
Wszyscy chcemy zapewnić naszym Dzieciom dobrą przyszłość i dobre
wykształcenie. Książka jest jednym z najważniejszych środków w dziedzinie
przekazywania wiedzy. Rodzina odgrywa bardzo ważną rolę w kształtowaniu u
Dzieci nawyku czytania. Nie zapominajmy, że pierwszy kontakt Dziecka z książką
ma miejsce właśnie w domu rodzinnym. Nauka w szkole to kolejny etap, w którym
możemy utrwalać u Uczniów zamiłowanie do książek. Dzięki rozbudzonej dziś
przyjemności czytania, nasze Dzieci będą mogły rozważniej i bardziej
odpowiedzialnie kształtować swoją przyszłość, a polska szkoła będzie wychowywała
kompetentnych uczestników kultury, a nie biernych konsumentów informacji i
wrażeń.
Wyrobienie nawyku regularnego czytania i sprawienie, aby książki były dla Dziecka
ważne i kojarzyły się z czynnością przyjemną, może udać się tylko dzięki zgodnej
współpracy domu i szkoły. Czytanie rozwija sferę poznawczo-intelektualną,
wzbogaca wartości moralno-społeczne, rozwija pamięć i wyobraźnię, zapewnia
zdrowy rozwój emocjonalny Dziecka oraz zapobiega uzależnieniu od telewizji i
komputerów .O tym, jakie znaczenie mogą mieć dla Dzieci książki, musimy pamiętać
zarówno my, Nauczyciele, jak i Państwo, Rodzice.
Czytanie:
- poprawia pamięć,
- ćwiczy mózg,
- wzbogaca słownictwo,
- uczy wyrażania uczuć,
- pomaga zrozumieć rzeczywistość
- uczy rozumieć innych ludzi,
- dostarcza wiedzy,
- ułatwia naukę,
- utrwala zasady ortografii,
- rozwija emocjonalnie,
- poprawia koncentrację,
- przyspiesza rozwój mowy u małych Dzieci,
- rozwija umiejętności komunikacyjne.
Nasza szkolna biblioteka otrzymała w roku 2016 w ramach Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa, który przewiduje rozwijanie zainteresowań Uczniów przez
promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród Dzieci i Młodzieży, dotację na
zakup nowości wydawniczych. Po konsultacjach z Radą Rodziców i Samorządami
Uczniowskimi zakupiono łącznie ok. 1200 książek. Są to atrakcyjne dla młodzieży,
bestsellerowe pozycje.
Drodzy Rodzice, prosimy Was gorąco, abyście zachęcali swoje Dzieci do
wypożyczania i czytania tych książek. Młodzi ludzie, w których zaszczepiamy
miłość do książek, na pewno będą czytać w przyszłości. Dajmy Im szansę, by wyrośli
na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi.

