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„Mitem jest 

przekonanie, że 

społeczeństwo 

nie czyta,  

bo BIEDNIEJE. 

Jest odwrotnie: 

biednieje,  
bo nie CZYTA” 

 

Łukasz Radwan i Wiesław Chełminiak  



„Według brytyjskich 

danych, 

intelektualny  

i emocjonalny 
rozwój dzieci,  

którym się czyta  

od najmłodszych lat,  

jest o 30 % szybszy” 
 

Łukasz Radwan i Wiesław Chełminiak  



„Czytelnictwo jest uważane  

za niezbędny warunek  

rozwoju gospodarczego” 
 

Łukasz Radwan i Wiesław Chełminiak  



Czytanie: 

 pobudza wyobraźnię 

 pozwala ćwiczyć umysł 

 przeciwdziała starczemu otępieniu 

 

 

 

 



„Każda lektura, niezależnie od tego, czy 

jest bajką, wierszem, czy realistycznym 

opowiadaniem, pobudza wyobraźnię.  

Nic nie jest powiedziane do końca. 

Dziecko może samo tworzyć świat,  

o którym słyszy lub o którym czyta” 
Monika Rościszewska-Woźniak 



„Literatura na pewno jest bogatsza  

i daje więcej doznań. Obcowanie  

z książką to proces bardzo intymny” 
Krystyna Bochenek 



„To właśnie książka najbardziej rozwija 

dziecko intelektualnie” 
Wojciech Spaleniak 



Efekty czytania: 

 Podniesienie poziomu wypowiedzi ustnych  

i pisemnych (swoboda, płynność, bogatsze 

słownictwo, lepsze argumenty) 
  



Efekty 

czytania: 

 

 Wzrost 

zrozumienia 
tekstów  

i poleceń 
  



Efekty czytania: 

 

Poprawia 
koncentrację 

  



Efekty 

czytania: 

 

 Zwiększenie 

skłonności  

do refleksji 
  



Efekty czytania: 

 Zwiększenie umiejętności myślenia 

przyczynowo- skutkowego 
  



Efekty czytania: 
 Zwiększenie ambicji i motywacji 

  



Efekty czytania: 
 Nabywanie umiejętności 

rozwiązywania problemów 
emocjonalnych 

  



Efekty czytania: 

 Poprawienie, wzmocnienie 

relacji międzyludzkich 
  



Efekty czytania: 

 

 Otwartość na nowe  

sytuacje  

i nowe osoby 
  



„Zawsze, czytając coś  

wartościowego, MYŚLIMY” 
Marta Komarowska  



„Media 

papierowe 

pobudzają 

procesy 
myślenia: 

myślenie 

pojęciowe  

i krytyczną 
ocenę zjawisk” 

 

Monika Stachowiak, Ewelina Telicka 



„Przesadne 

obcowanie  
z obrazami spłyca 
myślenie, 

zniechęca do 
twórczej refleksji, 

ogranicza 

krytycyzm  

i czyni człowieka 

obojętnym” 
 

Monika Stachowiak, Ewelina Telicka 



Książka: 

 uczy sposobu bycia i sztuki wyboru 

 wskazuje źródła, cele 

 określa kodeksy postępowania 
  



Czytanie: 

 wzbogaca psychikę człowieka 

 sprzyja rozwojowi uczuć i empatii 

 kształtuje wrażliwość i kreatywność 

 zaspokaja potrzeby estetyczne 



Czytając – lepiej rozumiemy 

siebie i świat 



Czytanie  
poprawia i rozwija: 

 myślenie 
pojęciowe 

 mowę 

 poprawność 
pisania 

 koncentrację 
uwagi 

 wiedzę o życiu 
społecznym  
i świecie przyrody 



Książki są BARIERĄ dla 

rozprzestrzeniającej się 

GŁUPOTY 



„Czytanie umożliwia kontaktowanie się 

z myślami innych ludzi, zarówno 
żyjących współcześnie, jak i tych, 

którzy już dawno odeszli” 
Grzegorz Baran 



Lektura: 

o dostarcza wzruszeń 

o kształtuje wrażliwość estetyczną 

o rozbudza głód wiedzy 

 



Osoby, które mają ograniczony 

kontakt ze słowem drukowanym 

cechuje bardzo ubogie słownictwo 



Dzięki czytaniu:  

 wzrost świadomości 

 poszerzenie horyzontów 

 przyjemność 

 satysfakcja  



Czytanie: 

 klucz do kultury 

 źródło wolności  

i niezależnego myślenia  



Trzeba ciągle doskonalić umiejętność 
czytania, by nie zostać wtórnym 
analfabetą, a umiejętność czytania  
jest niezbędna by np.: 

• wypełnić formularz 

• zrozumieć instrukcję obsługi 

• skorzystać z rozkładu jazdy 

• dokształcać się zawodowo  



Czytanie aktywizuje  
siedem obszarów kompetencyjnych: 

 Koncentracji 

 Komunikacji 

 Inteligencji emocjonalnej 

 Wiedzy 

 Wyobraźni 

 Adaptacji 

 Odpoczynku  

 



Czytanie: 

 Stymuluje proces skupienia uwagi 

 Usprawnia zdolność  

myślenia analitycznego 

 



Czytanie: 

 Wzbogaca słownictwo 

 Uczy wyrażania myśli i rozumienia 

sposobu mówienia innych ludzi 

 



Czytanie: 

 Pozwala rozumieć i nazywać 

emocje oraz radzić sobie z nimi 

 Zwiększa empatię  

 



Czytanie: 

 Uczy 

 Zaspokaja potrzebę informacji 

 



Czytanie: 

 Rozwija kreatywne myślenie 

 Poszerza horyzonty 

 



Czytanie: 

 Pogłębia elastyczność wobec 

zmian 

 



Czytanie: 

 Sprzyja zdrowiu psychicznemu  

i dobremu samopoczuciu 
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