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&bdquo;Głośne czytanie czas zacząć!&rdquo;
2 października w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bielanach Wrocławskich obchodziliśmy
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, który upamiętniał rocznicę urodzin Janiny Porazińskiej, jednej z
najwybitniejszych polskich autorek książek dla dzieci. Co roku w wielu bibliotekach i placówkach
oświatowych w całym kraju organizowane są wspólne, głośne czytania książek. Dzień ten okazał się
również wyjątkowy dla uczniów klas I-III naszej szkoły, którzy wraz z nauczycielami i zaproszonymi
gośćmi spotkali się na tej uroczystości. Czytanie na głos najmłodszym dzieciom odgrywa ogromną rolę w
ich rozwoju: rozbudza ich wyobraźnię, wzbogaca słownictwo, rozszerza wiedzę i buduje więzi z
najbliższymi Tego dnia uczniowie poznali zabawne przygody &bdquo;Emila ze Smalandii&rdquo; A.
Lindgren, wysłuchali fragmentu książki &bdquo;Doktor Dolittle i jego zwierzęta&rdquo; H. Lofting i
czterech krótkich historyjek wyjaśniających trudne określenia &bdquo;Rzucać słowa na wiatr&rdquo;,
&bdquo;Dolać oliwy do ognia&rdquo;, &bdquo;Gra nie warta świeczki&rdquo; i &bdquo;Robić coś po
łebkach&rdquo; zawarte w książce G. Kasdepke &bdquo;Co to znaczy&rdquo;. Pani wicedyrektor
zapoznała uczniów z postacią Doktora Dolittle, a jeden z wybranych uczniów z wielką radością przywdział
cylinder szacownego doktora. Aby uatrakcyjnić spotkanie czytane teksty literackie przeplatano zagadkami
i quizami na temat książek. Spore zainteresowanie wzbudziły &bdquo;łamańce językowe&rdquo;.
Chętnych do próby ich bezbłędnego przeczytania nie brakowało, ale nie było to wcale łatwe zadanie. Na
zakończenie nauczyciel-bibliotekarz przypomniał o zaletach codziennej lektury i zaprosił najmłodszych do
korzystania z zasobów biblioteki szkolnej. Mamy nadzieję, że po takiej akcji uczniowie sami, bez
przymusu sięgną po książkę, a w domu poproszą dorosłych o wspólne czytanie. Pamiętajmy, że dzieci,
które już od najmłodszych lat spędzają czas z książką, uczą się słuchać, rozwijają zdolność koncentracji i
odnoszą sukcesy nie tylko w szkole, ale również w życiu prywatnym. Wszystkim serdecznie dziękujemy
za udział w tej wspaniałej uroczystości, której mottem niech będą słowa Wisławy Szymborskiej.:
&ldquo;Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.&rdquo;
Joanna Para, Tomasz Winiarski
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