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Nie od  wczoraj wiadomo, że książka powoli odchodzi do lamusa. Ale czy  rzeczywiście?
Badania czytelników w naszym kraju wykazują, że zaledwie  około 40% Polaków w ogóle
czytuje książki i niestety liczba ta  systematycznie i corocznie spada. Niestety wielu rodziców
nie  przywiązuje również wagi do czytania na głos swoim dzieciom.       Wymigują  się tym, że
są zmęczeni, że jest późno, że oni po pracy, że przecież  starsze dziecko potrafi już czytać
samo, że wolą włączyć mu bajkę na  DVD... Tymczasem czytanie naszym dzieciom przynosi im
tak ogromne  pokłady korzyści, że naprawdę warto temu poświęcić choć pół godziny  dziennie.

  

Osłuchane  i "oczytane" dzieci szybciej uczą się czytać i pisać, robią w szkole  mniej błędów
ortograficznych, stylistycznych i interpunkcyjnych, mają  bogatsze słownictwo, są bardziej
otwarte na potrzeby innych, łatwiej  nawiązują kontakty z rówieśnikami, łatwiej i szybciej radzą
sobie z  wypracowaniami i lekturami. Czytanie wspomaga rozwijanie wyobraźni,  uwrażliwia
malucha na potrzeby własne i innych, na ich problemy, pozwala  utożsamiać się z bohaterami,
radzić sobie z trudnościami, pomaga  rozmawiać o problemach oraz szukać ich rozwiązań.

Ponadto czytanie:

- buduje wyjątkowo mocną więź między rodzicem a dzieckiem,

- niezwykle stymuluje rozwój dziecka na każdym froncie,

- rozbudowuje słownictwo malucha i poszerza wiedzę na każdy temat,

-  rozbudza wiele zainteresowań, sprawia, że dziecko zaczyna się  interesować pewnymi
sprawami, szuka na ich temat więcej informacji,  pyta, chce rozmawiać, 

- uczy samodzielnego, twórczego myślenia, pomaga rozumieć ludzi, nasze życie, przyrodę i
cały świat,

- niezwykle stymuluje rozwój emocjonalny, rozwija wrażliwość i empatię,

- uwrażliwia młode serce na cierpienie innych ludzi oraz zwierząt, zachęca do pomocy,

- uczy, tak ważnych w dzisiejszym zagmatwanym świecie, wartości moralnych, nierzadko
wpływa na przemyślaną zmianę postaw,

-  sprzyja zainteresowaniu malucha literami, pisaniem i czytaniem,  dzisiejsze "czytające" dwu- i
trzylatki często znają już wszystkie  litery,

- chroni przed uzależnieniem od telewizji i komputera,

- pomaga dziecku rozmawiać na trudne tematy,
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-  kształtuje nawyk czytania przez całe życie, dzięki czemu oczytany młody  człowiek potrafi się
wysłowić, nie ma problemu z napisaniem podania o  pracę, czy choćby ze zrozumieniem
zawiłych tekstów specjalistycznych.

Przed  naszymi dziećmi otwiera się wielki świat, w który kiedyś je wypuścimy  bez naszych
opiekuńczych skrzydeł. O ich przyszłość możemy zadbać już  teraz, bo przecież to oni będą za
kilkanaście lat kształtować nasz kraj,  naszą przyszłą rzeczywistość... Czytajmy naszym
dzieciom, bo w myśl  Jima Trelease'a, autora "Podręcznika głośnego czytania" ("Read-Aloud 
Handbook"): "Naród, który mało czyta, mało wie. Naród, który mało wie,  podejmuje złe decyzje
- w domu, na rynku, w sądzie, przy urnach  wyborczych. Niewykształcona większość może
przegłosować wykształconą  mniejszość - to bardzo niebezpieczny aspekt demokracji".

Tylko  codzienne czytanie zagwarantuje nam wychowanie czytelnika, czytelnikiem  nikt się nie
rodzi, trzeba go ukształtować i rozbudzić w maluchu pasję i  miłość do książek. Zróbmy dziecku
(i nam samym) prezent i zapiszmy się  do najbliższej biblioteki. Nasze dziecko znajdzie tu świat
kolorowy,  ciekawy i fascynujący, do którego będzie wracało z zachwytem w oczach.  Będzie
mogło tu pobuszować wśród półek, przejrzeć bogate zbiory  biblioteczne przeznaczone
specjalnie dla niego, będzie mogło wziąć do  rąk każdą książkę, który tylko mu się spodoba,
samo będzie mogło  zdecydować, co wypożyczy do domu. Tutaj nauczy się szacunku do słowa,
do  języka, do książek.  Maluchy też mogą mieć własną kartę biblioteczną,  mogą stać się
członkiem społeczności czytelników szybciej, niż  przedszkola, czy szkoły. 

Mieszkańców Siedlec i Suchanina  (oraz wszystkich chętnych) zapraszam serdecznie do
50 Filii Wojewódzkiej  i Miejskiej Bilblioteki Publicznej w Gdańsku przy ul. Paderewskiego
11  na Suchaninie (na piętrze). A jeśli jesteś rodzicem, skorzystaj z zajęć 
"Bajeczki-Czytaneczki", które są organizowane w co drugi wtorek miesiąca  (najbliższe
odbędą się 21 czerwca) o godzinie 17.00. Dzieci słuchają na  nich bajek, a później
dyskutują o problemie zawartym w przeczytanym  tekście. Zajęcia obejmują również
część teatralno-plastyczną, kiedy to  maluchy mogą rysować, wycinać, kleić oraz popisać
się własną  kreatywnością, jakiej dzieciom - niezależnie od wieku - przecież nie  brakuje.
Wspólne głośne czytanie poszerza horyzonty myślowe małych  słuchaczy i wzbogaca
słownictwo, a przebywanie wśród innych dzieci, w  naturalny sposób uczy zachowań w
grupie. Warsztaty prowadzi  wykwalifikowany pedagog, więc możemy być spokojni o
nasze pociechy,  które na zajęcia przychodzą z ogromną przyjemnością i radością. Jako 
mama trzy i pół letniej córki bardzo warsztaty polecam i zachęcam  rodziców i dzieci do
skorzystania z nich. Zajęcia są bezpłatne i trwają  około godziny. Biblioteka zapewnia
dzieciom przybory plastyczne, a  opiekunowie mogą w tym czasie skorzystać z czytelni.
Więcej na temat  zajęć oraz warsztatów, które już się odbyły, przeczytasz na oficjalnej 
stronie Biblioteki .

Tak  więc, mając na uwadze wszelkie pozytywy czytania naszym dzieciom,  pamiętajmy jeszcze
o czymś: czytanie dla przyjemności, jest bardzo  przyjemne :)

Poniżej galeria z zajęć we wspomnianej Filii nr 50 WiMBP z 7 czerwca 2011 roku.
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http://wbpg.org.pl/?m=branch&amp;bid=33&amp;id=2407
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