
Dzień dobry!
Z powodu epidemii koronawirusa obchody tegorocznego 

Dnia Bibliotekarza oraz Tygodnia Bibliotek były chyba 
najsmutniejszymi w historii, bo nie było Was…



Dlaczego warto czytać?

Są jednak i dobre wieści! Wasza biblioteka szkolna jest 
czynna od wtorku do piątku w godzinach 9:00-13:00.

Możecie również już 
korzystać z zasobów 

Mediateki!

A teraz dowiedzcie się 
dlaczego warto czytać. 



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.



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.



Mniejszy stres!

Czytanie działa uspokajająco. Jeżeli 
wybierzesz książkę, która naprawdę Cię 
interesuje, stres dnia codziennego 
odejdzie w zapomnienie. 

Badania udowodniły, że czytanie 
skutecznie niweluje stres: już 6 minut 
czytania obniża poziom stresu o 60%!



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 życia codziennego, 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.

No i zawsze można dzięki temu wygrać milion
w “Milionerach”! ;-)



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.



Rozwijanie myślenia i analizowania!

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.

Możecie rozpocząć przygodę 
z kryminałami sięgając np. po 
dostępny w naszej bibliotece 
cykl “Biuro Detektywistyczne 
Lassego i Mai” autorstwa               
M. Widmarka.



Pamiętajcie!


