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„Wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi, lecz niewielu z nich o tym pamięta” 
        Antoine de Saint-Exupery  

Kochani dorośli!  
 

Dzieci coraz częściej wychowuje telewizor i komputer, poświęca im się coraz mniej 
czasu i uwagi. Najwyższy czas to zmienić!  Pokażcie dzieciom, że są ważne, że są przez 
Was naprawdę kochane. Czytajcie Im codziennie na głos!  
 

Miłość do dziecka należy okazywać w zrozumiały dla niego sposób – poprzez 
patrzenie na Dziecko z miłością, przez głaskanie, przytulanie i czas poświęcony tylko Jemu. 
Doskonałym sposobem okazywania Dzieciom miłości jest czytanie Im na głos wartościowych 
książek. Zabawa z Dziećmi spędzona na wspólnym czytaniu może konkurować z grami i 
innymi drogimi rozrywkami. Zabawa ta nie ulega modom, tak jak nie ulegają modom 
emocjonalne potrzeby Dziecka - od zamierzchłych dziejów Dziecko do zdrowego rozwoju 
potrzebuje miłości i uwagi osoby dorosłej.  
 
Czytajmy dzieciom 20 minut dziennie. Codziennie! 
 

Czytajmy Dzieciom od kołyski i nie przestawajmy im czytać na głos, gdy same umieją 
już czytać. Rodzice nastolatków pamiętajcie, że odpowiednio dobrana książka pomoże Wam 
poruszyć trudne, ale ważne tematy, rozpocząć z Dzieckiem rozmowę, nawiązać prawdziwy 
kontakt, o który czasem na tym etapie dorastania tak trudno. Ważny jest czas, który 
poświęcacie Dzieciom. Rytuał ten, nie tylko sprawi że Dzieci polubią czytanie, równie ważne 
jest to, że czytanie zbuduje między Wami nierozerwalną więź.   
 
Cała Litwa czyta dzieciom! 
  

Serdecznie zachęcam Was do uroczystego świętowania 1 czerwca 
Międzynarodowego Dnia Dziecka oraz zbliżającego się Międzynarodowego Tygodnia 
Czytania na Głos Dzieciom (28.05 – 03.06) Do czytania na głos zapraszam rodziców, 
pedagogów, wydawców, aktorów, piosenkarzy i wszystkich entuzjastów czytania! Czytajmy 
przez cały Tydzień i każdego dnia w roku, aby czytanie na głos Dzieciom stało się 
pawdziwym rytuałem. Czytajcie w domach, szkołach, przedszkołach, domach dziecka, w 
bibliotekach, centrach handlowych, domach kultury, na piknikach, na działce, nad jeziorem, 
nad morzem, podczas całego roku szkolnego i w wakacje! 
 
Czytajcie dzieciom dla przyjemności! 
 

Przedstawiciele szkół i przedszkoli przyłączcie się do kampanii “Cała Litwa 
czyta dzieciom”! Opiszcie swoje doświadczenia i organizowane przez Was przedsięwzięcia 
czytelnicze. Teksty ze zdjęciami przysyłajcie na adres info@vlsv.lt. Najciekawsze relacje 
zostaną opublikowane na stronie www.visalietuvaskaitovaikams.lt  Znajdziecie tam również 
wiele ciekawych informacji na temat korzyści płynących z czytania Dzieciom na głos.  
  

Życzę Wam udanego Dnia Dziecka, Tygodnia Głośnego Czytania i wspaniałych 
wakacji! Chciałbym, aby każda rodzina, przedszkole i szkoła na Litwie znalazła swą własną 
planetę, na której dorośli czytają Dzieciom. Serdecznie polecam Wam wspólne czytanie jako 
najprostszy, najstarszy i najtańszy sposób wychowania Dzieci na mądrych i szczęśliwych 
dorosłych.  
 

Serdecznie Was pozdrawiam, 
 
 

Mały Książę 
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