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                  PONIEDZIAŁAEK     10.35 - 14.00 
                         WTOREK         13.50 - 14.00 

ŚRODA          10.35 - 14.00 
                      CZWARTEK        9.50 - 14.00 

                 PIĄTEK        10.35 - 12.00  13.45-14.00 
 

        „Jeśli kształcicie się, usprawniajcie zamiłowanie do czytania,                

abyście wiedzieli co świat uczynił , czym się zajmuje i dokąd zmierza”  

 

 

 

 
 



Dlaczego 

1.   Książki rozwijają wyobraźnię, a to ma wpływ na pomysłowość! (można też oglądać filmy,
ale w ich przypadku prawie wszystko jest podane
jak to wygląda, własnej interpretacji
 
2.   Książki rozwijają pamięć (podobnie jak nauka języków) i pozwalają zachować ją do późnych lat 
w  dobrej kondycji. 
 
3.   Książki dostarczają wiedzy o świecie, uczą, kształcą.
 
4.   Książki dostarczają rozrywki, bawią, mają wpływ na sferę emocjonalną człowieka 
smucą, 
przerażają. Każdy może czerpać przyjemność z czytania.
 
5.   Nierzadko sprawdza się równanie "wiesz więcej = możesz więcej" (a wiedzę często zdobywa się
czytając, choć oczywiście nie tylko).
 
6.   Książki napisane w dobrym stylu uczą nowego słownictwa i ciekawych związków 
frazeologicznych, oryginalnych wyrażeń
myśli i wypowiedzi. 
 
7.   Dzięki lekturze książek zdobywasz umiejętność

Dlaczego  warto  czytać  książ
 

Książki rozwijają wyobraźnię, a to ma wpływ na pomysłowość! (można też oglądać filmy,
ie wszystko jest podane, bez możliwości wyobrażenia sobie

wygląda, własnej interpretacji). 

Książki rozwijają pamięć (podobnie jak nauka języków) i pozwalają zachować ją do późnych lat 

Książki dostarczają wiedzy o świecie, uczą, kształcą. 

Książki dostarczają rozrywki, bawią, mają wpływ na sferę emocjonalną człowieka 

Każdy może czerpać przyjemność z czytania. 

równanie "wiesz więcej = możesz więcej" (a wiedzę często zdobywa się
czytając, choć oczywiście nie tylko). 

Książki napisane w dobrym stylu uczą nowego słownictwa i ciekawych związków 
oryginalnych wyrażeń. W pewnym stopniu zapewne pomagają w formułowaniu 

Dzięki lekturze książek zdobywasz umiejętność poprawnego pisania.  

książki ? 

Książki rozwijają wyobraźnię, a to ma wpływ na pomysłowość! (można też oglądać filmy,                                                     
, bez możliwości wyobrażenia sobie                                                              

Książki rozwijają pamięć (podobnie jak nauka języków) i pozwalają zachować ją do późnych lat                                            

Książki dostarczają rozrywki, bawią, mają wpływ na sferę emocjonalną człowieka - śmieszą, 

równanie "wiesz więcej = możesz więcej" (a wiedzę często zdobywa się 

Książki napisane w dobrym stylu uczą nowego słownictwa i ciekawych związków 
pewnym stopniu zapewne pomagają w formułowaniu 


