Książka ,
to pierwsze spotkanie
z literaturą
literaturą- nieograniczonym światem,
z któ
którego czerpiemy przez cał
całe życie.
To bardzo waż
ważne spotkanie, gdyż
gdyż jeś
jeśli
nie zostanie zmarnowane, pokaż
pokaże,
ile moż
może dać
dać dobra literatura.

Czytanie,
to odkrywanie świata wciąż
wciąż na nowo.
Książ
Książka
ążka jest częś
części
ęścią
cią naszego dziedzictwa kulturowego.
Dzię
Dzięki niej mamy wspó
wspólne doś
doświadczenia i punkty
odniesienia.
Dostarcza nam wiedzy o innych krajach i kulturach,
przyrodzie,
technice, historii, o tym wszystkim,
o czym chcielibyś
chcielibyśmy dowiedzieć
dowiedzieć się
się wię
więcej.

Czytanie pomaga w pisaniu.
Kiedy czytasz, automatycznie zapamię
zapamiętujesz sposó
sposób zapisu
danych sł
słów i zwrotó
zwrotów.
Osoby, któ
które regularnie czytają
czytają, nie mają
mają problemó
problemów
z ortografią
ortografią, bo ich mó
mózgi automatycznie
odwzorowują
odwzorowują poprawny zapis.

Czytanie wzbogaca sł
słownictwo.
Czytają
Czytając zapamię
zapamiętujesz i wprowadzasz do
swojego codziennego ję
języka sł
słownictwo,
któ
które pomaga w opisywaniu swoich myś
myśli
czy uczuć
uczuć. Mają
Mając bogatsze sł
słownictwo
lepiej się
się komunikujesz i przekazujesz
swoje myś
myśli.
li.

Kreatywność
Kreatywność
Książ
Książki
ążki dostarczają
dostarczają mnó
mnóstwa pomysł
pomysłów.
Moż
Możesz podpatrzeć
podpatrzeć coś
coś u bohatera książ
książki
ążki i wcielić
wcielić to
w swoim życiu, lub stworzyć
stworzyć własny ,oryginalny
pomysł
pomysł.
W świecie książ
książki
ążki nie ma barier, jeś
jeśli oswoisz się
się dobrze
z tym światem, zrozumiesz, że stać
stać cię
cię na pomysł
pomysły
równie dobre ,jak Twojego bohatera.

Książ
Książka
ążka niweluje stres i pomaga
się
się odpręż
odpręży
ężyć.
Książ
Książka
ążka dodaje sił
sił i zapał
zapału. Dostarcza rozrywki
i emocji . Nic tak nie ukoi skoł
skołatanych nerwó
nerwów ,
jak lektura dobrej książ
książki.
ążki.
Kiedy czytasz, wkraczasz w świat, któ
który stworzył
stworzył
dla Ciebie autor , a w któ
którym Twoje rozterki
nie istnieją
istnieją.

Ludzie, któ
którzy czytają
czytają są mądrzejsi.
Książ
Książka
ążka moż
może stawiać
stawiać pytania ,któ
,które angaż
angażują
ują
i pobudzają
pobudzają do dalszych przemyś
przemyśleń
leń.
W ję
języku funkcjonuje termin "oczytany", co oznacza,
że ktoś
ktoś ma wartoś
wartościową
ciową wiedzę
wiedzę.
Czytanie sprawia, że czł
człowiek staje się
się bardziej
inteligentny.

Czytanie poprawia pamięć
pamięć.
ęć.
Czytają
Czytając i wyobraż
wyobrażają
ając sobie poszczegó
poszczególne sceny,
wpł
wpływasz na rozwó
rozwój swojego mó
mózgu.
Osoby duż
dużo czytają
czytające mają
mają dobrą
dobrą pamięć
pamięć,
ęć, zwię
zwiększone
zdolnoś
zdolności koncentracji, łatwiej kojarzą
kojarzą
i analizują
analizują fakty. Dzię
Dzięki temu proces uczenia się
się jest
efektywniejszy.
efektywniejszy.

Podnosi samoocenę
samoocenę.
Książ
Książka
ążka pomaga nam zrozumieć
zrozumieć siebie.
Udowadnia, że mamy prawo do swoich odczuć
odczuć i reakcji,
umacnia nasze poczucie wł
własnej wartoś
wartości.
Jesteś
Jesteś doceniany w grupie, bo podczas dyskusji
nie są
są w stanie Cię
Cię niczym zaskoczyć
zaskoczyć i nie musisz się
się
obawiać
obawiać, że wyjdziesz na ignoranta.

Czytanie kształ
kształtuje charakter.
Czytają
Czytając książ
książki
ążki obyczajowe, psychologiczne itp.
uczysz się
się kształ
kształtować
tować swó
swój charakter, rozró
rozróżniasz
pozytywne i negatywne zachowania.
Perypetie książ
książkowych
ążkowych bohateró
bohaterów czę
często
odzwierciedlają
odzwierciedlają nasze codzienne życie. Pokazują
Pokazują
konsekwencje poszczegó
poszczególnych życiowych wyboró
wyborów
i nawet dorosł
dorosły czytelnik moż
może wynieść
wynieść wiele z pozoru
prostych historii.

Czytanie wspomaga rozwó
rozwój wyobraź
wyobraźni.
Czytają
Czytając
skomplikowane, żywe opisy scen znajdują
znajdujących się
się
w książ
książce,
ążce, jesteś
jesteś zmuszony do wyobraż
wyobrażania sobie tego ,
o czym pisze autor. Regularne czytanie rozwija Twoją
Twoją
wyobraź
wyobraźnię
nię, pobudza fantazję
fantazję
i wtedy łatwiej Ci stworzyć
stworzyć w umyś
umyśle coraz bardziej
abstrakcyjne obrazy.

Czytanie jest tanie.
Książ
Książka
ążka jest naszym towarzyszem w samotnoś
samotności.
Łatwo ją
ją wziąć
wziąć ze sobą
sobą i czytać
czytać gdziekolwiek.
Z biblioteki moż
można ją
ją wypoż
wypożyczyć
yczyć za darmo i nie trzeba
podłą
podłącza
łączać
czać jej do prą
prądu.
du.

Literatura wzbogaca kulturę
kulturę kraju.
Daje pracę
pracę wielu ludziom:
pisarzom, ilustratorom, wydawcom, redaktorom,
drukarzom, recenzentom, księ
księgarzom,
bibliotekarzom ...
Literaturę
Literaturę moż
można ró
również
wnież eksportować
eksportować,
przynoszą
przynosząc krajowi dochó
dochód i uznanie
za granicą
granicą.

