
Czy warto czytać? 
KSIĄŻKI NIE SĄ KARĄ 

Dorośli pewnie próbują Cię czasem 
zmuszać do czytania: „Jak 

przeczytasz, to będziesz mógł 
pograć na komputerze”. 

Przyniosło to odwrotny 
skutek i myślisz o 
książkach jak o karze?  
CZAS TO ZMIENIĆ!  



ROZRYWKA, ZA KTÓRĄ CIĘ POCHWALĄ? 

Czym się interesujesz? Samochodami? Kosmosem? 
Zwierzętami?  Wszystko to znajdziesz w książkach! 
Rodzice zakazują Ci siedzieć trzecią godzinę przy 
ulubionej grze? Znajdź książkę o 
tym, co lubisz. 
Zobaczysz, jaka to 
świetna 
zabawa, a 
rodzice będą   
zachwyceni,   
że dużo czytasz! 



ZOSTAŃ KRÓLEWNĄ, SUPERMANEM W JEDEN DZIEŃ! 

 Mówi się, że „kto czyta ten 
żyje podwójnie”. Tak naprawdę 
możesz żyć tysiące razy. Z 
każdą przeczytaną   
książką poznajesz   
nowe osoby, ich   
życie i otocznie. Będziesz kiedyś 
w kosmosie? Pewnie nie. Możesz tam być, 
czytając książkę opisującą podróż na inną planetę. Nigdy nie 
spotkasz prawdziwego smoka, ale dzięki książką znajdziesz się w 
środku ich świata. Możesz poczuć się jak piłkarz, czytając o 
życiu swojego idola. Możesz być każdym!  



ZAINWESTUJ W SIEBIE 

 Słyszałeś to setki razy, ale to prawda. Czytanie 
jest bardzo ważne dla Twojego rozwoju. To 

najlepszy trening dla Twojego 
umysłu. Polepsza pamięć, rozwija 
wyobraźnię, poszerza 
słownictwo. Pewnie Cię to 
teraz nie interesuje, ale 
uwierz, że właśnie 
decydujesz o tym, jak 

będziesz sobie radził w liceum, 
na studiach i w całym życiu.   



KRESKÓWKI, FILMY – TO TEŻ KSIĄŻKI  

 Kto nie lubi Garfielda, filmów o Harrym Potterze? 
Wiesz, że są zrobione na podstawie filmów i 

komiksów? Filmów o Batmanie jest 
kilka, a komiksów setki!  

 

  



KSIĄŻKI SĄ KOPALNIĄ WIEDZY I CIEKAWOSTEK  

 Niezależnie, czym się interesujesz, w książkach 
znajdziesz najwięcej informacji na ten temat. Chcesz 
wiedzieć wszystko o swojej dziedzinie? Zacznij na ten 
temat czytać. Książki dadzą Ci wiedzę na 
temat innych krajów, 
historii, ludzi, 
pozwolą Ci 
inaczej spojrzeć 
na świat.  

  



TWÓJ NAJLEPSZY PRZYJACIEL  

 Brzmi to jak najlepsze namowy dorosłych, ale to 
prawda. Gdy jest brzydka pogoda, a wszyscy znajomi 
gdzieś wyjechali, 
towarzyszyć Ci może 
książka. Spędzisz czas z 
interesującymi 
bohaterami.  

  



ZACZNIJ JUŻ DZIŚ! NIE WIESZ JAK? 

1. Pomyśl, co Cię najbardziej 
interesuje, o czym chcesz się 
najwięcej dowiedzieć.  

2. Pójdź do biblioteki szkolnej lub 
publicznej i spytaj się, co mogą Ci 
polecić.  

3. Spytaj się o to samo rodziców. 
Namów ich na wycieczkę do biblioteki lub księgarni 

i razem wybierzcie najlepszą książkę, od której zaczniesz 
przygodę z czytaniem.  

4.   Wypisz ulubione filmy. Na pewno, któryś z nich jest 
nakręcony na podstawie książki. Znajdź ją i porównaj z 
filmem.   



ZAPOMNIJ O NUDNYCH 
KSIĄŻKACH! 

 Zdarzają się nudne 
filmy i kreskówki, nudne 
gry, więc też są nudne 
książki. Każdy na taką 

trafi. 

 Pewnie nie spodobało 
się Ci się kilka lektur.  

Nie myśl, że wszystkie  
są takie! 


