
Spotkanie z rodzicami  

w Szkole Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem 

 

Aktywność czytelnicza uczniów szkoły podstawowej 

 

26 września 2016 r. w Szkole Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem w ramach 

działań związanych z realizacją w roku szkolnym 2016/17 projektu Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa, odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów, na którym omówiono zagadnienie 

czytelnictwa wśród dzieci. Na zaproszenie Pani Doroty Bryskiej nauczyciela bibliotekarza, temat 

przedstawiła Anna Chudzińska z Biblioteki Pedagogicznej w Słupcy.   

 

 
 

Prezentacja „Ważność czytania” 

 

Uczniowie młodszych klas szkoły podstawowej to dzieci, które chętnie słuchają czytanych 

opowieści, same nie potrafią jeszcze dobrze i płynnie czytać. Dlatego my jako rodzice powinniśmy 

wykorzystać ten moment i znaleźć czas na czytanie dziecku. Codzienne czytanie dzieciom jest 

skuteczną, tanią i przyjazną metodą wspomagania ich rozwoju. Przyczynia się do lepszych relacji 

rodzic – dziecko, buduje mocną więź pomiędzy nimi. Jest mądrym sposobem spędzania czasu. 

Będąc rodzicem czytającym dziecku budujemy pozytywną postawę wobec czytania, sprzyjamy 

wytwarzaniu nawyków czytelniczych już w najwcześniejszym dzieciństwie.  

 

 
 

Anna Chudzińska. Fot. Dorota Bryska 

 

 Uczniowie klas IV-VI w Polsce to dzieci mające od 10 do 13 lat. Na początku czwartej klasy 

postrzegani są jeszcze jako dzieci, ale kończąc szkołę podstawową to już nastolatki. Należy zwrócić 



uwagę na wiek, kiedy nasze dziecko się usamodzielnia. Jest to ten okres, gdy przestajemy czytać 

dziecku pamiętajmy jedynak, że na nawyki czytelnicze w dużym stopniu wpływa rodzina. Starajmy 

się zatem możliwie często rozmawiać z dzieckiem o książkach. Badania pokazują, że powracają 

czasy kiedy książka staje się dobrym prezentem. Musimy jednak pamiętać, że jeżeli chcemy 

dziecku podarować  książkę powinna być zgodna z jego zainteresowaniami czytelniczymi, nie 

może to być przypadkowo kupiona pozycja. Często uczniowie poszukują lektury w domowej 

biblioteczce, dlatego warto zwrócić uwagę na zasobność naszego domowego księgozbioru zadbać, 

aby znalazły się w nim tytuły poszukiwane przez dzieci.  Obecność takich pozycji sprzyjałaby 

sięganiu po książki.   

 

Na zainteresowania czytelnicze ma wpływ całe środowisko dziecka rodzice, nauczyciele, 

koleżanki, koledzy itp. Warto również zwrócić uwagę, na rolę biblioteki szkolnej, zachęcać dzieci 

do korzystania z jej zasobów. Instytucja ta powinna informować rodziców i opiekunów o roli 

czytania. Dzięki przystąpieniu szkoły do projektu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w 

bibliotece szkolnej pojawią się nowości wydawnicze, między innymi  również rodzice mogą 

proponować zakup nowych tytułów do biblioteki szkolnej.  

 

Oprac. Anna Chudzińska 

 


