LIST DO RODZICÓW
Książki to klejnoty ludzkiego umysłu,
To perły wyobraźni.
Kto je czyta nosi w sobie piękno.
Żyje intensywnie, myśli oryginalnie.

Drodzy Rodzice!

Słowa te tkwią we mnie odkąd zaczęłam czytać samodzielnie i ze zrozumieniem. Zapewniam
Was, życie osoby czytającej jest barwniejsze i o wiele bardziej bogate niż osoby, która nie czyta. Na
pewno zależy Wam, aby Wasze dzieci miały ciekawe i niebanalne życie, aby nosiły w sobie mądrość,
dobro i piękno. Możecie zatem zrobić pierwszy krok, żeby zrealizować te zamierzenia. Zacznijcie czytać
im książki, zachęcajcie do sięgania po dobrą i wartościową literaturę! Jeśli nie wiecie jaka książka jest
dobra, nauczyciel bibliotekarz z chęcią doradzi, wskaże na odpowiednią, przy której nie tylko Wasze
dziecko spędzi miło i pożytecznie czas, ale i Wy nie będziecie się nudzić. Biblioteka ma książek wiele!
Gorąco polecam również stronę z adresem: www.calapolskaczytadzieciom.pl i zakładkę: Przewodnik
po dobrych książkach.
Czytając dziecku 20 minut dziennie zbudujecie trwałe i solidne więzi między sobą. Swojemu
dziecku można czytać, gdy ma ono na przykład 13, 16 czy 20 lat. Z dużym dzieckiem też można świetnie
spędzić czas przy lekturze. Może zachęcicie je, aby w przyszłości to ono wam czytało! Zobaczycie jak
Wy sami zacznie zmieniać się pod wpływem przeczytanych tekstów, jak bardzo zbliżycie się do siebie,
jak wzbogaci się Wasze słownictwo, wyobraźnia, wiedza i wrażliwość. Wiedzą to doskonale ci Rodzice,
którzy systematycznie czytają swoim dzieciom.
W czerwcu 2017 roku nasza Szkoła wysłała wniosek o dotację na zakup książek do biblioteki
szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W marcu 2018 roku Szkoła w
Łęgowie znalazła się na liście beneficjentów tego Programu. Trzy miesiące później otrzymaliśmy
dotacjęw wysokości 12 tysięcy złotych, do tej kwoty doszły 3 tysiące ze środków własnych. Zakupy
nowości zostały dokonane. Biblioteka szkolna wzbogaciła się o nowe wartościowe i poczytne pozycje.
Książki te są dostępne dla wszystkich uczniów i rodziców.
A zatem Kochani Rodzice czytajcie swoim dzieciom!

Nauczyciel bibliotekarz: Elżbieta Polak

