Drodzy Rodzice uczniów klas pierwszych !
Wszystkim nam, nauczycielom i rodzicom, zależy na szczęśliwej przyszłości dzieci. Edukacja
czytelnicza stanowi jeden z ważniejszych elementów ich rozwoju emocjonalnego i intelektualnego.
Państwa dzieci w tym roku szkolnym zostały uroczyście pasowane na czytelników biblioteki szkolnej.
Nauczyły się samodzielnie wypożyczać książki, poznały zasady zachowania w czytelni oraz jak książki
szanować. Są pełnoprawnymi użytkownikami biblioteki, mogą brać udział w zajęciach czytelniczych
oraz korzystać z komputerów i e-podręczników.
Biblioteka to szkolna pracownia, w której uczeń może pogłębiać wiedzę, ale także wyciszyć się,
spędzić efektywnie czas: poczytać książkę, komiks, czasopismo.
Zadaniem ucznia pierwszej klasy jest poznanie wszystkich liter, zdobycie umiejętności czytania
ze zrozumieniem krótkich tekstów. Jest to czas kształtowania się nawyków czytelniczych, o które w
szkole dbają nauczyciele i panie bibliotekarki. Im dziecko częściej będzie sięgać po książki, tym
szybciej i sprawniej opanuje trudną sztukę czytania. A sprawne czytanie jest warunkiem sukcesów w
całej edukacji dziecka.
Ta umiejętność jest opanowana przez uczniów klas pierwszych w różnym stopniu. Zawsze
jednak czytaniu dziecka może towarzyszyć rodzic lub starsze rodzeństwo. Czas poświęcony na
wspólne czytanie to dobre chwile spędzone z rodziną, to możliwość zdobywania bogatego
słownictwa przez dziecko, dobrych wzorców, rozwijania wyobraźni. Książki są dla dzieci źródłem
wiedzy o świecie, uczą odróżniania dobra od zła. Warto stopniowo wciągać dziecko do czytania;
najpierw może czytać tylko tytuły, potem jedno zdanie, potem jedną stronę, a rodzic resztę. To
ważne, by nie zrazić dziecka do czytania, by czytanie kojarzyło się z ciepłem i poczuciem oparcia w
rodzinie.
Zachęcamy państwa do wspólnego z dzieckiem spędzania czasu z książką. Zapraszamy
rodziców, a także babcie i dziadków, do odwiedzania biblioteki szkolnej, w której mamy bogatą
ofertę wydawniczą i wolny dostęp do półek. Samodzielne wybieranie książek bardzo dzieci cieszy, są
z tego dumne. Czują się traktowane na równi ze starszymi dziećmi.
Liczymy na Państwa współpracę z biblioteką szkolną, życzymy dzieciom sukcesów w nauce
czytania, a państwu cierpliwości i wytrwałości we wspólnym czytaniu.
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