Szanowni Państwo!
Rodzina odgrywa ważną rolę w kształtowaniu u dzieci nawyku czytania.
Nie zapominajmy, że pierwszy kontakt dziecka z książką ma miejsce właśnie w domu
rodzinnym. Edukacja w szkole to kolejny etap, w którym możemy utrwalać u małych
czytelników zamiłowanie do książek. Wyrobienie nawyku czytania książek
i sprawienie, aby książki były dla dziecka ważne, może się udać tylko dzięki zgodnej
współpracy domu i szkoły. O tym, jakie znaczenie mają dla dzieci książki, musimy
pamiętać zarówno my, nauczyciele, jak i Państwo, rodzice.
To rodzice uczą właściwego stosunku do książki, jej poszanowania,
gromadzenia własnej biblioteczki, częstego sięgania do ulubionych pozycji. Należy
uczyć dziecko właściwego stosunku do książek, doceniania ich posiadania,
szanowania ich, zarówno wtedy, gdy należą one do niego, jak i wtedy, gdy są cudzą
własnością. I najważniejsze – należy w dziecku jak najwcześniej rozwijać umiejętność
i potrzebę mądrego dzielenia się tym, co posiadamy, uczyć, że obdarowywanie innych,
choćby pożyczoną z własnej biblioteczki książką, także może przynosić radość.
Międzynarodowe badania czytelnictwa dzieci i młodzieży wskazują na bardzo
duży wpływ rodziców na treść, rodzaj i liczbę czytanych przez dzieci pozycji, a także
na czas przeznaczony na czytanie oraz kształtowanie się sympatii do poszczególnych
autorów. Dorośli nie powinni zapominać, że wspólne czytanie, dzielenie się
wrażeniami z przeczytanych lektur umacnia więzi rodzinne, buduje i wzmacnia
autorytet opiekunów. Rola rodziców nie powinna kończyć się wówczas, kiedy dziecko
umie już czytać. Opiekun przez cały czas powinien być pomocny w doborze literatury,
służyć radą, zachętą, motywować do rozwijania czytelniczej pasji, pokazywać, jakie
korzyści daje obcowanie z książką. Warto, aby rodzice i dziadkowie aktywnie
towarzyszyli swoim pociechom w czasie wizyt w bibliotece i księgarni, ponieważ
wspólne wybieranie i wypożyczanie książek także jest wspaniałym sposobem
na wzmacnianie więzi z dzieckiem.
Należy jeszcze raz podkreślić, że to dom rodzinny ma stworzyć właściwy
klimat do obcowania młodego czytelnika z książką, ma ukazać jej wartość
i użyteczność, wyrobić pożądane nawyki i doradzać na miarę swoich możliwości
i posiadanej wiedzy oraz umiejętności. Szkoła ma obowiązek wyrobienia u wszystkich
uczniów umiejętności pracy z książką, rozwijania zainteresowań czytelniczych,
kształcenia poprzez właściwy dobór lektur, kierowania procesem czytelnictwa
zgodnie z realizowanym programem dydaktyczno-wychowawczym, jednak według
słów Iwony Podlasińskiej: „Droga do czytelnictwa wiedzie przez aktywny udział
rodziców w tym procesie (…) Nikt i nic nie może ich w tym wyręczyć. Biblioteka,
przedszkole, szkoła mogą być tylko pomocą”.
Szanowni Rodzice!
Zachęcajcie swoje dzieci do częstego sięgania po książkę,
do odwiedzania biblioteki i czytania!
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