
2 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci.  

Z tej okazji Biblioteka Pedagogiczna Filia w Żywcu poleca dwie książki autorstwa  

Ireny Koźmińskiej i Elżbiety Olszewskiej o tym,  

jak ważną rolę odgrywa czytanie w rozwoju dziecka. 
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Jak i co czyta ć dzieciom, by lektura miała najlepszy wpływ na ich zdolno ść percepcji, empati ę, refleks, 

rozwijała ich umiej ętności interpersonalne i kształtowała charakter?  

Ksi ążki Ireny Ko źmińskiej, zało życielki i prezesa Fundacji "ABCXXI - Cała Polska cz yta dzieciom", inicjatorki sławnej 

kampanii społecznej, i El żbiety Olszewskiej, dyrektor programowej Fundacji, t o wyczerpuj ące kompendium aktualnej 

wiedzy na temat czytania w młodym wieku i roli, jak ą pełni ono w kształtowaniu osobowo ści człowieka. 

„Wychowanie przez czytanie” i „Z dzieckiem w świat wartości” to poradniki dla rodziców i nauczycieli, którzy chcą być 

proaktywni, a nie reaktywni. Co to oznacza? Że zamiast jedynie reagować na większe lub mniejsze błędy czy przewinienia 

dziecka, starają się do błędów nie dopuszczać lub zmniejszać ich ryzyko poprzez mądre wychowywanie i wyposażanie 

dziecka w zasoby umysłu i serca. Rodzice proaktywni budują mocną więź z dzieckiem, dbają o to, by czuło się ważne               

i prawdziwie kochane, wzmacniają jego poczucie własnej wartości, wspierają rozwój umiejętności niezbędnych w życiu             

i w procesie edukacji szkolnej, uczą czerpania radości z lektury oraz przyjaznych relacji z ludźmi. Zamiast karać dziecko,          

a w przyszłości „gasić pożary”, proaktywni dorośli rozwijają umiejętności językowe i intelektualne dziecka, pomagają mu 

poszerzać wiedzę i zbudować mocny system wartości. Czytanie dziecku wszechstronnie je rozwija - emocjonalnie, umysłowo, 

moralnie. Wystarczy 20 minut dziennie, codziennie, by wyposażyć dziecko w ogromny kapitał w każdym z tych aspektów jego 

osobowości, potencjału i charakteru. Wartości moralne to prawdziwe drogowskazy życiowe, które ułatwią dziecku poruszanie 

się w skomplikowanej przestrzeni relacji między ludzkich. To kompas, jakiego nie powinno zabraknąć żadnemu podróżnikowi, 

który ma wkrótce wyruszyć w wielką podróż – w samodzielne życie. Czytanie dziecku i nauczanie go praktykowania wartości 

moralnych z własnego przekonania i własnej woli to najskuteczniejsza witamina dla jego wszechstronnego rozwoju                    

i szczepionka przeciwko złym wpływom. To najlepsza rzecz, jaką możemy zrobić dla jego szczęścia. Jak tego dokonać            

w sposób łatwy, skuteczny i przyjemny dla obu stron – o tym mówią obie te książki.  

źródło : http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/wychowanie-przez-czytanie 


