"Nie mów dziecku, jak bardzo je kochasz, pokaż to, poświęcając mu czas."
/Ulrich Schaffer/

Drodzy Rodzice!
WSZYSCY CHCEMY, ABY NASZE DZIECI WYROSŁY NA MĄDRYCH,
DOBRYCH I SZCZĘŚLIWYCH LUDZI. JEST NA TO SPOSÓB - CZYTAJMY
DZIECIOM!
Pragniemy zachęcić Państwa do głośnego czytania dzieciom. Od Was w największym stopniu
zależy pomyślna przyszłość Waszego dziecka. Jeśli chcecie, by Wasze dziecko było mądre
i odnosiło sukcesy w szkole oraz w życiu... CZYTAJCIE DZIECIOM KSIĄŻKI. Głośne
czytanie jest proste, bezpłatne i dzieci je uwielbiają! Spróbujmy poświęcić trochę czasu
naszym pociechom i książce.
Kiedy zacząć? Nigdy nie jest za wcześnie. Czytając niemowlęciu trzymanemu w ramionach,
stymulujemy rozwój jego mózgu, budujemy skojarzenie czytania z poczuciem
bezpieczeństwa, przyjemności i więzi. Czytajmy starszym dzieciom nawet wtedy, gdy same
już biegle czytają. Rozmawiajmy z nimi o książkach. Dobrą porą na wspólne czytanie jest
wieczór przed snem. Czytanie ma się zawsze dziecku kojarzyć z radością - nigdy z
przymusem, karą czy nudą: powinno być porą, której dziecko nie może się doczekać.
Są domy, w których dzieciom nikt nie czyta... Coraz więcej jest rodzin, gdzie dorośli
telewizję traktują jak bezpłatną nianię, która zapewnia im święty spokój.
Nauczyciele podkreślają wyraźne zmiany w zachowaniu i sposobie myślenia dzisiejszych
dzieci w stosunku do wcześniejszych roczników.
Są one bardziej rozkojarzone,
nadpobudliwe, agresywne, w zabawach nie używają wyobraźni, lecz kopiują zachowania
filmowych
bohaterów.
Aby dziecko nauczyło się w mądry i umiarkowany sposób korzystać z telewizji, musi już
w najmłodszym wieku otrzymać alternatywę w postaci innej, atrakcyjnej formy spędzania
czasu - czytania.
Wymaga to aktywnego udziału rodziców.
Złota Lista polecanych książek dostępna jest na stronie
www.calapolskaczytadzieciom.pl.
Badania naukowe potwierdzają, że głośne czytanie dziecku:
* buduje mocną więź między dorosłym i dzieckiem;
* zapewnia emocjonalny rozwój dziecka;
* rozwija język, pamięć i wyobraźnię;
* uczy myślenia, poprawia koncentrację;
* wzmacnia poczucie własnej wartości dziecka;
* poszerza wiedzę ogólną;
* ułatwia naukę, pomaga odnieść sukces w szkole;
* uczy wartości moralnych, pomaga w wychowaniu;
* zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputerów;
* kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie.

