
 

POWODY  DLA KTÓRYCH  WARTO  CZYTAĆ!!! 

Nie ma wątpliwości, że czytanie wpływa w znaczącym stopniu na nasz umysł. 
Choć statystyki nie są pozytywne i pokazują, że coraz więcej osób zamiast 
papierowej lektury wybiera Internet jako podstawowe źródło informacji, bez 
wątpienia to właśnie czytanie książek pogłębia zasób słownictwa, uczy 
ortografii, interpunkcji, pozwala na dogłębne poznanie problemu, poszerza 
wiedzę. Czasami wystarczy kilka minut dziennie, by w ciągu roku przeczytać 
wiele wartościowych książek.  

Drodzy Uczniowie i Rodzice, oto powody, dla których warto czytać: 

1. WIĘKSZY ZASÓB SŁOWNICTWA 
Czytanie wzbogaca słownictwo, co znacznie pomaga w opisywaniu swoich uczuć i myśli. 
Ludziom często umyka jakiś wyraz lub chcą coś powiedzieć, ale nie potrafią ubrać tego w słowa. 
Na szczęście można nad tym pracować, a czytanie jest najlepszym ćwiczeniem. Warto czytać 
książki zarówno podczas nauki czytania, jak i wtedy, kiedy ta umiejętność została opanowana do 
perfekcji.  

2. LEPSZA PAMIĘĆ 
Czytanie książek to także doskonała stymulacja dla mózgu. Czytając, tworzymy w głowie obrazy, 
łączymy nową wiedzę z tym, co już jest nam znane. Podczas czytania lektury, neurony są 
nieustannie zmuszane do wysiłku, co przekłada się na lepszą pamięć. 

3. REDUKCJA STRESU 
Dlaczego warto czytać książki? Czytanie działa uspokajająco. Jeżeli wybierzesz książkę, która 
naprawdę Cię interesuje, stres dnia codziennego odejdzie w zapomnienie.  

4. POGŁĘBIANIE WIEDZY 
Ludzie, którzy czytają, są mądrzejsi. Nie bez powodu mówi się o kimś, kto posiada wartościową 
wiedzę, że jest „oczytany”. Książki pozwalają na poprawę wielu aspektów swojego życia — od 



biznesu, poprzez relacje z innymi, po psychologię. Warto czytać książki, ponieważ to właśnie 
lektura sprawia, że człowiek poszerza swoje horyzonty i staje się jeszcze bardziej inteligentny. 

5. GARŚĆ INSPIRACJI 
Książki potrafią zainspirować. Czasami znajdujemy się w takim punkcie swojego życia, że nie 
wiemy, w którą stronę warto pójść. Dlaczego warto czytać książki? W lekturze może zainspirować 
wszystko — postawa głównego bohatera, odwiedzane miejsca, podejmowane decyzje, 
aktywności. 

6. ROZWIJANIE WRAŻLIWOŚCI 
Czytanie książek rozwija wrażliwość na sztukę i na innych ludzi. Ludzie, którzy czytają, 3 razy 
częściej odwiedzają muzea, a 2 razy częściej sami malują, piszą lub fotografują. Dzięki książkom 
rozwija się także empatia. Angażujemy się w fikcję literacką i potrafimy postawić się na miejscu 
drugiego człowieka, a także go zrozumieć. 

7. ZWIĘKSZENIE ZDOLNOŚCI ANALITYCZNYCH 
Książki wpływają także na większe zdolności analityczne. Osoby, które czytają kryminały, 
wymagające rozwiązywania zagadek, analizowania faktów, stawiania tez, rozwijają w sobie 
zdolność krytycznego i analitycznego myślenia.  

8. POPRAWA PISANIA 
Częstsze sięganie po lekturę to także rozwijanie własnego stylu. Warto wybierać książki 
uznanych pisarzy, dzięki którym nauczymy się poprawności gramatycznej oraz ortograficznej. To 
jedna z najważniejszej korzyści, wynikającej z czytania książek, którą z pewnością doceni każdy 
dorosły, który już jako dziecko namiętnie czytał książki.  

9. KSZTAŁTOWANIE OSOBOWOŚCI 
Dzięki czytaniu możemy postawić się w różnych sytuacjach i wyobrażać sobie, co zrobilibyśmy 
na miejscu bohatera. Otwieramy się tym samym na nowe doświadczenia czy wyzwania, 
rozszerzamy horyzonty, kształtując własną osobowość.  

10. ZAANGAŻOWANIE W ŻYCIE SPOŁECZNE 
Według badań przeprowadzonych przez amerykańską agencję wspierającą sztukę — NEA — 
ludzie, którzy regularnie czytają, znacznie bardziej angażują się obywatelsko oraz kulturowo. Co 
więcej, czytelnicy mają większą swobodę i łatwość wypowiedzi, robią to w sposób bardziej 
elokwentny. Przekłada się to na większe szanse na osiągnięcie sukcesu w życiu, a także podnosi 
samoocenę. 

 

Poniżej przedstawiamy Państwu i uczniom propozycję do przeczytania. 



Proponowane książki dostępne są w formie e-booka . 

Sytuacja, która zmusza nas do pozostania w domu  jest dobrym momentem 
do sięgnięcia po książkę. 

Czytanie uczy myślenia, pobudza wyobraźnię, wzbogaca słownictwo, 
rozwija u dzieci umiejętność wysławiania się i rozpoznawania 

własnych emocji. 

Dla najmłodszych naszych uczniów: 

 

Przyjazne, zabawne i pouczające opowiadania, których z pewnością chętnie wysłuchają 
wszystkie małe uszy: 

• o króliku, który nie mógł spać we własnej norze i szukał miejsca, gdzie mu będzie 
wygodniej, 

• o pszczółkach, mrówkach i motylach, które chciały, żeby nigdy nie zachodziło słońce, 
• o myszy, która chciała fruwać tak jak nietoperze, 
• o żabce, która postanowiła wskoczyć na księżyc, 
• o szczęśliwym dniu wiewiórki, 
• o biedronce, która ze wszystkiego się cieszyła, i jej sąsiadce, która zawsze była 

niezadowolona, 
• o biednych myszkach, które miały prawdziwy skarb, 
• o ślimaku, który z nikim nie umiał się baw 



Dla tych trochę starczych : 

 

W pewnym starym, niesamowitym domu na uboczu, za wysokim ogrodzeniem, mieszka 
chłopiec imieniem Bożek, zwany też Niebożątkiem, który nigdy nie jest sam. Bo oprócz starej 
skrzyni ze skarbami i najfajniejszej mamy pod słońcem ma też najprawdziwszego anioła 
stróża... a pod jego łóżkiem mieszka potwór, który ciągle podkrada mu kapcie. 

Nadchodzi jednak dzień, kiedy Bożek musi wreszcie opuścić swój niezwykły dom i poznać 
lepiej świat po drugiej stronie ogrodzenia — świat bez szumu anielskich skrzydeł i uścisku 
potwornych macek. Tylko czy jest na to gotowy? I czy sam świat również jest gotowy na 
Bożka oraz wielką tajemnicę, jaką skrywa chłopiec? 

"Małe Licho i tajemnica Niebożątka" to trochę zabawna, a trochę straszna historia o tym, że 
bycie innym wcale nie jest takie złe, jak może się z początku wydawać, lecz najważniejsze 
jest zawsze bycie sobą. Dla wszystkich fanek i fanów Marty Kisiel i dla tych, którzy jeszcze 
jej nie znają. 



A dla najstarszych : 

 

Reacher jak zwykle podróżuje autobusem – przemierza Stany Zjednoczone bez konkretnego 
celu, usiłując nie wpakować się w kłopoty. Przerywa jednak podróż, by pomóc starszemu 
mężczyźnie, który pozostawiony samemu sobie bez wątpienia padłby ofiarą przestępstwa. 
Wiecie, co mówią o dobrych uczynkach… Teraz Reacher musi doprowadzić sprawę nowego 
znajomego do końca i wszystko naprawić. A zdarzyło się całkiem dużo. 

Para starszych ludzi popełniła kilka poważnych błędów – w ich wyniku jest dłużna spore 
pieniądze grupie niebezpiecznych ludzi. Reacher szybko orientuje się, że właśnie stał się 
wrogiem numer jeden dwóch walczących o terytorium gangów – ukraińskiego i albańskiego. 

Będzie musiał stawić czoło bandzie lichwiarzy, złodziei i zabójców. Pomoże mu w tym 
znudzona kelnerka, która wie nieco więcej, niż chce ujawnić. To będzie długa droga, 
zwłaszcza że wszystko sprzysięgło się przeciwko niemu... 

Ale Reacher wierzy, że raz na jakiś czas sprawiedliwości staje się zadość. 

Życzymy wszystkim dużo zdrowia, w tym dla nas wszystkich ciężkim okresie i 
zachęcamy do skorzystania z naszych propozycji- nauczyciele biblioteki szkolnej. 




