
Jak rodzice mogą ułatwić dzieciom naukę czytania i pisania 

na początkowym etapie edukacji 

 

Trudności w nauce czytania i pisania rodzice i nauczyciele zauważają                          

u niektórych dzieci już w początkowym etapie nauczania. Rodzicom trudno 

zrozumieć dlaczego akurat ich dziecko ma kłopoty z nabyciem tych umiejętności, 

chociaż większość ich rówieśników szybko, bez większych kłopotów stopniowo 

coraz lepiej czyta i pisze. Także te dzieci same szybko zauważają, że odstają od 

reszty grupy. Mimo, że naukę w szkole rozpoczęły z dużą radością i nadzieją, że 

będą dobrymi uczniami, powoli tracą to pozytywne nastawienie. Spada ich 

motywacja do nauki oraz samoocena, co wiąże się z wieloma kolejnymi 

problemami wychowawczymi,  a czasami także zdrowotnymi.  

 Badania prowadzone w Polsce i na świecie pokazują, że problemy                          

w czytaniu i pisaniu występują u dość dużej grupy dzieci rozpoczynających naukę 

w szkole /jest to od 10 do 15 % o różnym stopniu nasilenia, przy czym u około                 

3 do 4% dzieci ma poważne trudności/. Mówimy wówczas o ryzyku dysleksji 

rozwojowej, a po kolejnej diagnozie w poradni psychologiczno- pedagogicznej                      

w starszych klasach – o dysleksji, dysgrafii lub dysortografii. Terminy te używane 

są do opisania poważnych problemów w nauce czytania, pisania oraz w ortografii. 

Przyczyną tych trudności jest głównie  niewłaściwy rozwój funkcji percepcyjno- 

motorycznych uczestniczących w procesie czytania i pisania. Należą do nich 

percepcja słuchowa, wzrokowa oraz sprawność grafomotoryczna.  Ważne więc, 

aby problem był szybko zdiagnozowany w poradni psychologiczno- 

pedagogicznej, a następnie dziecko zostało objęte specjalistyczną pomocą                        

w postaci zajęć korekcyjno- kompensacyjnych w przedszkolu lub w szkole.                      

W związku ze stwierdzonymi przez specjalistów deficytami rozwojowymi,                        

w szkole niezbędne jest też  dostosowanie przez nauczycieli wymagań 

edukacyjnych  do potrzeb dziecka. 



Przez wczesną, prawidłowo zorganizowaną i prowadzoną pracę 

terapeutyczną w przedszkolu lub w szkole, dziecko może wyrównać  istniejące 

deficyty rozwojowe oraz uniknąć kłopotów w nauce czytania i pisania.  Dużą rolę 

w tym procesie mogą spełnić także rodzice, jeśli będą rozumieli istotę problemu 

oraz będą systematycznie, najlepiej pod kierunkiem terapeuty, prowadzić 

ćwiczenia z dzieckiem uwzględniając jego trudności.  

Przedstawione opracowanie ma na celu uwrażliwienie rodziców na 

niektóre wcześnie występujące symptomy ryzyka dysleksji, a więc objawy 

dysharmonijnego rozwoju psychoruchowego, zapowiadające przyszłe trudności 

w czytaniu i pisaniu. Ważne jest też przekazanie rodzicom wskazówek oraz 

prostych ćwiczeń i zabaw możliwych do prowadzenia w domu, które mają na celu 

usprawnianie zaburzonych funkcji percepcyjno- motorycznych. Rodzice mogą 

łatwo zorganizować i przeprowadzić w domu podane przykładowo ćwiczenia, 

urozmaicając stopniowo ich przebieg, wykorzystując  własną  inicjatywę. 

W procesie nauki czytania i pisania decydującą rolę odgrywają trzy 

analizatory / analizator to narząd zmysłowy służący do odbioru bodźców z 

otoczenia/ – słuchowy, wzrokowy i kinestetyczno-ruchowy, których rozwój 

możemy stymulować przez specjalistyczne zajęcia.  

 

Analizator słuchowy   

dziecko z zaburzoną percepcją słuchową ma trudności ze zrozumieniem długich 

i skomplikowanych poleceń słownych oraz z zapamiętywaniem trudnych 

wyrazów. Dziecko często nieprawidłowo dokonuje syntezy wyrazu, to znaczy 

składania wyrazu z głosek (usłyszane kolejne głoski „k-o-t-e-k” nie od razu 

oznaczają wyraz „kotek”), jak i analizy, czyli głoskowania (wymienienie głosek, 

z których składa się wyraz „kotek”). Powyższe trudności przekładają się w 

efekcie na problemy w czytaniu całych wyrazów, a w dalszej kolejności zdań.  

Nieprawidłowości w obszarze percepcji słuchowej obejmują ponadto:  

 kłopoty z zapamiętywaniem dni tygodnia, pór roku, 



 przekręcanie słów (na przykład „kordła” zamiast „kołdra”), 

 wolne pamięciowe opanowywanie wierszyków i rymów. 

Ćwiczenia percepcji słuchowej 

1. Rozpoznawanie dźwięków z otoczenia. 

 Co słychać wokół nas?-  wysłuchujemy i nazywamy dźwięki wydawane 

przez urządzenia techniczne, 

 Głosy natury-  najlepiej na spacerze rozpoznawać źródła różnych 

dźwięków / karetki pogotowia, głosy ptaków, zwierząt, szum wiatru/,  

 Głosy zwierząt – słuchanie nagrań i naśladowanie głosów zwierząt, 

 Zagadki dźwiękowe – rozpoznawanie zaprezentowanych wcześniej 

dźwięków/ szklanka, puszka, garnek, drewniany klocek, ołówek/, 

 Ile razy stuknęłam?- dziecko odkłada tyle klocków , ile usłyszało 

dźwięków. 

 

Ćwiczenie analizy i syntezy sylabowej. 

 Jak mama woła dziecko? / O-la, Ku- ba, Ma –rek, To- mek /   objaśniamy, 

że te   wymówione części wyrazów to  sylaby/, 

 Wymawianie i wyklaskiwanie sylab przez mamę, tatę /do- mek, pół-ka, bu-

ty, li-sek/, a następnie wykonywanie tego przez  dziecko, 

 Co ja powiedziałam? np.  ko- nik, To- mek,  wo-rek itp. Dziecko   

wypowiada cały wyraz. 

 Zabawa w kończenie wyrazów – wypowiadamy pierwszą sylabę, a dziecko 

kończy wyraz  np. ko- zioł, la- la, bu-ty,  no-ga,  le-  karz, 

 Zabawa w sklep – układamy na półce różne przedmioty / budzik, budyń, 

burak, kawa, soki, puszka/. Informujemy, że można kupić przedmiot, 

którego nazwa zaczyna się od „ bu” , następnie dziecko dzieli wyraz na 

sylaby klaszcząc. Jeśli ma trudności z podziałem wyrazu na sylaby 

prosimy, żeby położyło rękę pod brodę i wymawiało słowa „ buty, burak”. 



Pytamy ile razy poruszyła się broda, gdy mówiło słowo  „buty, burak”- / 2 

razy/ czyli te słowa składają się z dwóch sylab. 

 Rozpoznawanie ostatniej sylaby w wyrazie.  Wymawiamy różne wyrazy, a 

dziecko ma klasnąć w chwili gdy usłyszy na końcu wyrazu podaną sylabę 

np. sza – kasza, kosa, wiesza, miesza, rysuje, wa -  kawa, szafa, sowa, 

mowa, nora, itp., 

 Liczenie sylab – układanie pod obrazkiem kółek, patyczków, 

 Tworzenie łańcuchów sylabowych-  noga- gapa- pada- dama- mata-  itd, 

2. Ćwiczenie umiejętności wyodrębniania  głosek w nagłosie i  wygłosie / 

głosek na początku i na końcu wyrazów/.  

 Analizator wzrokowy 

 Kilka symptomów może wskazywać na trudności w obszarze percepcji 

wzrokowej: 

 dziecko z trudem zapamiętuje kształty liter i cyfr, 

 niechętnie wykonuje zadania polegające na szukaniu różnic między  

obrazkami, 

 nieprawidłowo tworzy kompozycje według wzoru, a jego rysunki są  

ubogie w szczegóły, 

 trudności dotyczą odtwarzania szlaczków i figur geometrycznych. 

 Ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową. 

 szukanie różnic pomiędzy dwoma podobnymi obrazkami, różniącymi się 

kilkoma szczegółami, 

 zapamiętywanie przedmiotów- pokazujemy dziecku różne przedmioty, a 

po zasłonięciu przez nas wymienia ich kolejność, 

 układanie obrazka z pociętych części, 

 układanie  według podanego wzoru z patyczków, klocków, figur 

geometrycznych, 

 segregowanie figur ze względu na wielkość, kolor, kształt, 



 układanie historyjek obrazkowych, 

 lepienie z plasteliny lub formowanie z drutu liter, 

 wyszukiwanie wyrazów z jednakową literą /np. wyszukiwanie  i  

odczytywanie wyrazów posiadających określoną literę np. k, b, p,…,  

 uzupełnianie brakujących liter w wyrazach, 

 domina obrazkowe- szukanie pary takich samych obrazków, 

 domina literowe lub sylabowe- szukanie pary takich samych   liter / sylab. 

Uwaga! 

Powyższe ćwiczenia mogą być formą zabawy z dzieckiem. Ważna jest 

systematyczność, ale jednocześnie nie przemęczanie dzieci. Ćwiczenia 

wykonywane w przyjemnej atmosferze rodzinnej przynoszą więcej pożytku, niż 

później długie ślęczenie nad książką. 

Sprawność grafomotoryczna 

Są dzieci,  których ruchy są nieskoordynowane, ręce mało sprawne, a 

wykonanie czynności graficznej jest dla nich problemem. U tych dzieci może 

występować dwa rodzaje zaburzeń: 

 zbyt małe napięcie mięśni sprawiające, że palce są wiotkie, trzymają   

ołówek zbyt lekko i zbyt łatwo go wypuszczają, 

 zbyt duże napięcie mięśni powodujące usztywnienie palców  utrudniające 

prawidłowe uchwycenie pisaka. 

      Ćwiczenia sprawności grafomotorycznej. 

1. Ćwiczenia usprawniające całą rękę. 

 rysownie w powietrzu, gumką na ławce, palcem na stole, na piasku- linii 

prostych, pionowych, kół, spirali, linii falistych,  prostych figur 

geometrycznych, 

 malowanie grubym pędzlem przy użyciu farb lub pasteli, najlepiej na 

papierze pakowym /zamalowywanie płaszczyzn/, malowanie kół, 

malowanie form okrągłych, falistych i spirali/, 



2. Ćwiczenia usprawniające dłoń i palce. 

 stukanie czubkami palców, na przemian różnymi palcami, 

 lepienie z plasteliny /wałkowanie cienkich wałków, kulek/,  

 modelowanie w glinie /wyciskanie w kulce wgłębienia, wyciskanie 

płaskorzeźb, lepienie ludzików/, 

 wykonywanie wydzieranek i naklejanek z papieru, 

 cięcie papieru /po liniach, dużych i małych kół, figur  geometrycznych/, 

 wykonywanie różnych wzorów elementów wtykanych w planszę, 

 wykonywanie prac z różnych materiałów /układanki z patyczków, 

nawlekanie na  nitki koralików, owoców z jarzębiny, 

 haftowanie na tekturach z otworami, układanie   kompozycji z  figur 

geometrycznych/, 

 rysowanie oburącz, 

 nawijanie wełny w kłębek. 

3.   Ćwiczenia graficzne. 

                                  Podczas ćwiczeń zwracamy uwagę na to, żeby dziecko: 

                                 - zajmowało prawidłową postawę siedzącą, 

                                 - miało kartkę odpowiednio oświetloną, 

                                 -  prawidłowo trzymało ołówek i właściwie układało 

kartkę,  

                                 -  prawidłowo układało drugą rękę na stole. 

 kreślenie elementów litero podobnych, 

 rysowanie ruchem ciągłym dowolnych kół, 

 malowanie kredkami konturów rysunków, 

 przerysowywanie obrazków przy pomocy kalki technicznej, 

 kalkowanie wzorów dużych i małych, 

 kolorowanie obrazków z książeczek do malowania, 

 kopiowanie rysunków, 



 rysowanie po śladzie bez odrywania ręki, 

 łączenie kropek lub wodzenie kredką po gotowym wzorze, 

 rysowanie szlaczków i wzorów z elementów liter, 

 obrysowywanie szablonów w kształcie liter i cyfr. 

 

Uwaga! 

Ćwiczenia trzeba stosować systematycznie, wykorzystując każdą nadającą 

się do tego okazję. Umiejętne zachęcanie, współdziałanie z dzieckiem i 

delikatna pomoc,  pozwolą dziecku po jakimś czasie osiągnąć pożądany efekt. 

Pominięcie tych ćwiczeń spowoduje powstanie złych nawyków i niechęci do 

pisania.  

Musimy także pamiętać, że dzieciom podczas pracy potrzebny jest radosny 

nastrój, spokój, atmosfera pozbawiona napięć emocjonalnych.    

                                                                       Opracowała: Krystyna Kordas 
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