
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radoœæ czytania 
 

G³oœne czytanie dzie-
ciom w ka¿dym wieku ma 
wiele zalet. Dzieci w najm³od-
szym wieku zapoznaj¹ siê z 
jêzykiem, rozwijaj¹ zasób 
s³ownictwa, kszta³c¹ rozumie-
nie tekstu. Kontakt z ksi¹¿k¹ 
rozwija zainteresowania dziec-
ka , kszta³tuje jego wyobraŸniê 
i umiejêtnoœæ myœlenia. 

W³aœnie w okresie 
przedszkolnym mamy najwiê-
kszy wp³yw na kszta³towanie 
siê zainteresowañ, nawyków    
i postaw dzieci. Œwiat rze-
czywistoœci literackiej aktywi-
zuje psychikê dziecka, sk³ania 
je do samodzielnego prze¿y-
wania. Dziêki ksi¹¿ce mo¿liwe 
jest zdobywanie wiedzy          
o wspó³czesnym œwiecie oraz 
przesz³oœci. 

Zapoznanie dziecka   
z utworami literatury dzieciê-
cej to doskona³a metoda wy-
chowawcza. Treœæ czytanych 
dziecku tekstów wzbogaca 
spo³eczne doœwiadczenia, u³at-
wia poznawanie norm i zasad 
wspó³¿ycia, dzieci wzoruj¹ siê 
na bohaterach literackich. 

G³oœne czytanie jest 
bardzo ³atwe, nie wymaga 

szczególnego nak³adu œrod-
ków, wybitnych zdolnoœci,      
a jedynie chêci. W naszym 
przedszkolu czytaj¹ dzieciom 
nauczyciele, ale tak¿e rodzice, 
dziadkowie, mili goœcie, któ-
rzy odwiedzaj¹ nasze przed-
szkole. Tak niewiele trzeba, 
aby wybraæ siê w dalek¹ pod-
ró¿ bez biletu, paszportu. 

Im wiêcej czytamy 
dzieciom tym lepiej siê one 
rozwijaj¹, potrafi¹ uwa¿nie 
s³uchaæ, piêknie opowiadaæ. 
Rozbudzamy ich wyobraŸniê, 
aktywnoœæ intelektualn¹,
wzbogacamy wiedzê, a jedno-
czeœnie odwo³ujemy siê do ich 
uczuæ i wra¿liwoœci. 

Wiek przedszkolny 
jest najbardziej naturalnym 
czasem, w którym nale¿y 
czytaæ dzieciom jak najwiêcej. 
Czytaj¹c, doros³y staje siê 
poœrednikiem miêdzy dziec-
kiem a ksi¹¿k¹. Te pierwsze 
doœwiadczenia najczêœciej de-
cyduj¹ o póŸniejszych zami³o-
waniach czytelniczych na-
szych dzieci. Od naszego 
czytelniczego wysi³ku zale¿y, 
czy dzieci bêd¹ mia³y swoich 
ulubionych bohaterów, czy 
siêgn¹ po ukochan¹ ksi¹¿kê po 
wielu latach oraz czy bêd¹     
w stanie przeczytaæ szkolne 
lektury. 

Zachêcam do podej-
mowania przyjemnoœci g³oœ-
nego czytania dzieciom w do-
mu i w przedszkolu. G³oœnym 
czytaniem uchronimy dziecko 
przed uzale¿nieniem od tele-
wizji i komputera. 
 

M. Cichoñ 
Dyrektor PP w Przyworach 

 
Dowiedz siê wiêcej na 

www.calapolskaczytadzieciom.pl 
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WIEŒCI Z BIBLIOTEK 
 

Tarnów Opolski  
„Du¿o czytam, du¿o wiem” 

 
W ramach „Jesien-

nych spotkañ” Oddzia³ Dzie-
ciêcy Biblioteki Publicznej  
w Tarnowie Op. zorganizowa³ 
w paŸdzierniku konkurs lite-
racki pod has³em „Du¿o 
czytam, du¿o wiem” dla 
uczniów klasy IV PSP w Tar-
nowie Op. W eliminacjach 
wziê³o udzia³ 41 uczniów, do 
fina³u zakwalifikowa³o siê 11. 
Finaliœci rozwi¹zywali test  
z 20 pytaniami z ró¿nych dzie-
dzin wiedzy. 

Najlepsze wyniki uzyskali: 
1. Adam Wrzeciono  
2. Joanna Bawe³kowska  
3. Aneta Kurek 
4. Jan Korzeniec 
Wszyscy uczestnicy otrzymali 
pami¹tkowe dyplomy a zwy-
ciêzcy  ksi¹¿ki. 
 

Przywory 
Dyskusyjny Klub Ksi¹¿ki 

 
 Od maja br. w Biblio-
tece Publicznej w Przyworach 
dzia³a Dyskusyjny Klub 
Ksi¹¿ki. W pierwszym spot-
kaniu (10 maja) uczestniczy³o 
8 osób, a tematem  by³y 
ksi¹¿ki jednej z najpopular-
niejszych pisarek wœród czy-
telniczek  - Danielle Steel.  Pa-
nie  mia³y okazjê poznaæ bli¿ej 
biografiê autorki i podzieliæ  
siê wra¿eniami z przeczy-
tanych utworów. 
 Ponownie klubowicz-
ki odwiedzi³y bibliotekê 20 
listopada  2007 roku by wspól-
nie zastanowiæ siê nad „war-
toœci¹ przyjaŸni” na podstawie 
powieœci „Œwiat u stóp” Les-
ley Lokko. Obok omówienia 
dzie³a nie zabrak³o rozmowy  
o w³asnych doœwiadczeniach  
i prze¿yciach. 

Zapraszamy na nas-
têpne spotkanie Klubu które 
odbêdzie siê  22 stycznia 2008 
roku o godzinie 11.00. To 
wyj¹tkowa okazja do konwer-
sacji i dzielenia siê  opiniami 
w mi³ej atmosferze. Warto 
tak¿e dowiedzieæ siê co czy-
taj¹ i polecaj¹ inni, by dziêki 
temu siêgn¹æ po wiele nowych 
ciekawych pozycji. 

Dyskusyjne Kluby 
Ksi¹¿ki powstaj¹ z inicjatywy 

Wojewódzkiej Biblioteki Pub-
licznej w Opolu. Prê¿nie dzia-
³aj¹ce  maj¹ szansê otrzymy-
waæ nowe woluminy oraz goœ-
ciæ pisarzy na spotkaniach 
autorskich. 

Bibliotekê warto od-
wiedziæ nie tylko przy tej 
okazji. W paŸdzierniku zosta³o 
zakupionych du¿o nowoœci 
wydawniczych z ró¿nych dzie-
dzin literatury. Gwarantujemy, 
¿e ka¿dy znajdzie coœ dla 
siebie. 

W styczniu 2008 roku 
Biblioteka w Przyworach 
bêdzie obchodziæ 45 lecie 
istnienia. Uroczyste obchody 
rocznicy zaplanowane s¹ na 
dzieñ 8 lutego 2008 roku. 

 
!!!UWAGA!!! 

Nast¹pi³a zmiana numeru 
telefonu Biblioteki.  

Nowy numer to 077 464 33 14 
 

Raszowa 
Biblioteka ³¹czy pokolenia 

 
24 paŸdziernika 2007 

roku w Raszowej odby³o siê 
spotkanie w ramach jesien-
nego cyklu „Biblioteka ³¹czy 
pokolenia”, na które zaproszo-
no panów: Konrada Mientusa  
i Alojzego Cichonia.  

Pan Konrad Mientus 
przedstawi³ historiê tradycyj-
nych wozów i innych pojaz-
dów. S³uchacze dowiedzieli 
siê m.in.: kiedy wynaleziono 
ko³o, jak by³ zbudowany i do 
czego s³u¿y³ tradycyjny wóz 
drewniany. Wspomnia³ tak¿e  
o wozach reprezentacyjnych 
(bryczki, karosy, landaury). 
Podkreœli³ rolê wszelkich ro-
dzajów zaprzêgów – konnych, 
krowich, kozich a nawet psich. 
Jego opowieœæ spotka³a siê  
z wielkim zaciekawieniem. 

Wyprawê w œwiat 
przesz³oœci uzupe³ni³ Pan 
Alojzy Cichoñ opowiadaj¹c  
o swoich prze¿yciach podczas 
wojny oraz dziel¹c siê wie-
loma ciekawostkami z powo-
jennych czasów. 

 
Tej ciekawej prelekcji 

wys³uchali: Sekretarz Gminy 
Bernard Friedla, Franz Dylla, 
dyrektor GBP Barbara Mruk, 
czytelnicy i uczniowie  klasy 
IV-VI szko³y podstawowej  
z pani¹ dyrektor i nauczy-
cielkami. 

Pasowanie na czytelnika 
 

Tradycyjnie w paŸ-
dzierniku w bibliotekach od-
bywa siê „Pasowanie na Czy-
telnika” uczniów klas pierw-
szych szkó³ podstawowych. 
Ka¿da Biblioteka inaczej 
przygotowuje t¹ uroczystoœæ. 
W GBP w Nakle 11 paŸ-
dziernika 2007 roku ucz-
niowie klasy IV pod kierun-
kiem Pani Iwony Nawracaj 
przygotowali przedstawienie 
wprowadzaj¹ce m³odych czy-
telników w œwiat ksi¹¿ki. 
Uczniowie zostali pasowani 
przez Dyrektor GBP Barbarê 
Mruk w obecnoœci swoich 
rodziców i zaproszonych goœ-
ci. W Raszowej pasowanie 
odby³o siê dnia 2 paŸdziernika 
2007 roku. Pierwszaki, które 
przyby³y na uroczystoœæ pod 
opiek¹ pani wychowawczyni 
Doroty Mientus wykaza³y siê 
znajomoœci¹ lektur dla klasy I 
podczas konkursu na dokoñ-
czenie tytu³u ksi¹¿ek. Na za-
koñczenie uczniowie otrzymali 
dyplomy. 

!!! DZIÊKUJEMY !!! 
 

Dzieci i personel Przedszkola 
Publicznego w Przyworach 

serdecznie dziêkuj¹: 
- Pañstwu Patrycji i Markowi 

Bartylla 
za podarowane zabawki  
i pomoce dydaktyczne. 

- cz³onkom Ochotniczej Stra¿y 
Po¿arnej w Przyworach  

za prace wykonane na rzecz 
naszej placówki. 


