
      Czytanie wpływa na nasz umysł. 

 

 

 

  poszerza naszą wiedzę 

 jest źródłem informacji, 
 pogłębia zasób słownictwa,  

 uczy ortografii i interpunkcji,  
 pozwala na szczegółowe poznanie problemu, 
 polepsza pamięć, 

 

. 



ZWIĘKSZAMY ZASÓB SŁOWNICTWA 
 

     Czytanie wzbogaca słownictwo, co bardzo 

pomaga w wyrażaniu swoich uczuć i myśli. Często 

komuś umyka jakiś wyraz lub chcą coś powiedzieć, 

ale nie potrafią znaleźć właściwego słowa.  

 Dobrze czytać książki, aby posiąść 

umiejętność poprawnego wypowiadania się. 



 

 Czytamy 

 Czytanie książek 

wpływa na naszą pamięć. 

Czytając, tworzymy w głowie 

obrazy, łączymy nową wiedzę 

z tym, co już jest nam znane. 

  Podczas czytania 

lektury, zmuszamy nasz mózg 

do wysiłku, co wpływa się na 

lepszą pamięć. 

 

. 



Czytanie działa uspokajająco. 

 
 Jeżeli wybierzesz książkę, 
która naprawdę Cię interesuje, 
stres dnia codziennego odejdzie  

w zapomnienie.  

 Poradniki warto czytać rano. 
Wieczorem, przed snem wybieraj 
powieści, ułatwi Ci to zasypianie. 

 



Ludzie, którzy 
czytają, są mądrzejsi. 

 

Nie bez powodu mówi 
się o kimś, kto posiada 
wartościową wiedzę, że 
jest „oczytany”.  

Warto czytać książki, 
ponieważ to właśnie 
lektura sprawia, że 
człowiek poszerza swoje 
horyzonty i staje się 
bardziej inteligentny. 

 



Czytając, poszerzamy swoje horyzonty i wiedzę. 

Doskonalimy zdolności językowe, rozwijamy 

słownictwo, czy pobudzamy wyobraźnię.  

 Czytanie to najlepszy  

sposób na chandrę  

i przyjemna forma  

spędzania czasu wolnego. 



Czytanie książek rozwija wrażliwość patrzenia na świat i innych 

ludzi.  

Ci, co czytają, częściej odwiedzają muzea, częściej sami malują, 

piszą lub fotografują. 

Dzięki książkom rozwija się nasza empatia, 

czyli wyobrażenia sobie uczuć i emocji  

drugiej osoby.   

Angażujemy się w fikcję literacką 

 i potrafimy postawić się na miejscu  

drugiego człowieka, a także go zrozumieć. 
 



   Oswajamy się z poprawną  pisownią. 

    Częste sięganie po książkę to 

    rozwijanie własnego stylu.  

 

Warto wybierać książki  

uznanych pisarzy, dzięki którym 

 nauczymy się poprawności  

ortograficznej oraz gramatycznej. 

 



„Czytanie to jest odnajdywanie  
własnych bogactw i własnych możliwości  

przy pomocy cudzych słów.” 
 

Jarosław Iwaszkiewicz 



    Czytanie pobudza  
       wyobraźnię. 
   Stymuluje dziecięcą  
    wyobraźnię, wpływa  
   pozytywnie na rozwój  
      każdego dziecka.  

   Świat fantazji pełen 
niecodziennych zdarzeń  
i niezwykłych bohaterów 
wzbogaca świat przeżyć. 
      



„Książka to okno na świat, to promień słońca, który 
rozświetla ciemne noce, to najlepszy doradca we 
wszystkich sprawach”  

Stanisław Lem 



 

Dzieci, którym czyta się codziennie, czują się ważne i kochane – 

rodzice mają dla nich czas. 

A wspólnie spędzony czas umacnia więź. Wieczorne czytanie 

powinno być formą rytuału.  

Po czytaniu jest czas na rozmowę, która jest zaproszeniem do 

świata swoich przeżyć i myśli.  

Bezcenna okazja,  

by być blisko. 

 


