
Kocham Czytać 

Seria:  
 
  przeznaczona jest do wczesnej nauki czytania dla dzieci w wieku przedszkolnym, także z wadami  

    wymowy i/lub nie zakończonym rozwojem mowy oraz zagrożonych dysleksją; 
 
 kolejne książeczki pozwalają dzieciom wcześnie rozpocząć 

   naukę czytania, pomagają zwiększać zasób ich słownictwa, 

   szybciej opanować sztukę czytania ze zrozumieniem,  

   a nawet skutecznie uczyć się języków obcych; 
 
 rodzice i wychowawcy, korzystając z zeszytów, mogą skutecznie 

   wpływać na rozwój wszystkich funkcji psychicznych dziecka  

   tj. spostrzegania, myślenia przez analogię, pamięci oraz 

   rozumowania przyczynowo-skutkowego; 

Prezentacja wybranych fragmentów serii logopedycznej. 

seria logopedyczna 
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  27-letnie doświadczenie zawodowe Autorki gwarantuje skuteczność metody 

    w pracy z dziećmi niesłyszącymi, o obniżonych zdolnościach intelektualnych, z zespołem 

    nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD); 
 
Publikacja jest polecana przez Zespół Diagnozy i Terapii przy Ośrodku dla Dzieci Niesłyszących 

w Krakowie, a patronuje jej Telewizja Polska. 

> 



Kocham Czytać 
 
 

W pierwszym zeszycie serii  
 
Kocham Czytać prof. Jagoda 
 
Cieszyńska wprowadza 
 
samogłoski, które są 
 
przyporządkowane do różnych 
 
sytuacji z życia dziecka. Dzięki 
 
umiejętności odczytywania 
 
samogłosek będzie mogło ono 
 
samodzielnie czytać następne 
 
książeczki. 
  
 
Spółgłoski są wprowadzane  
 
W sylabach, po dwie w każdym 
 
kolejnym zeszycie. 
 
[ szczegóły ] 
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Kocham Czytać 

     Metoda zaprezentowana w zeszytach z serii „Kocham Czytać” pozwala 

nauczyć czytania już trzyletnie dziecko, metodą sprawdzoną w praktyce       

i opartą o najnowsze badania neuropsychologiczne. Kolejne książeczki 

wprowadzają w świat pisma, uwzględniając etapy rozwoju mowy                   

i możliwości percepcyjne małych dzieci. Kilkuletnie dzieci, żywo 

zainteresowane światem liter, chętnie uczestniczą w zajęciach, podczas 

których uczą się „tajemniczego” kodu. Siedmiolatki nie są już tak bardzo 

zaintrygowane pismem, zafascynowane raczej przekazem audiowizualnym, 

dochodzą do wniosku, że język pisany jest im niepotrzebny, a w porównaniu 

z interaktywnym „komputerem” wręcz nudny. A jednak nawet korzystanie 

z Internetu, wyszukiwanie wiadomości i skuteczna nauka języków obcych, 

wszystko to, jest możliwe tylko dzięki szybkiemu czytaniu ze zrozumieniem. 

Dlatego tak ważne jest wczesne rozpoczynanie nauki czytania. Wówczas 

zresztą nie jest to wcale nauką, lecz zabawą. 
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Kocham Czytać 

      Najlepszy czas na  poznawanie kodu pisanego przypada na sam początek wieku 

przedszkolnego. Wczesna nauka czytania  wpływa na kształtowanie się asymetrii 

półkulowej,  koniecznej do opracowywania informacji językowych. Badania 

neuropsychologów dowiodły, że wszechstronna stymulacja językowa, a przede 

wszystkim nauka czytania i pisania, może sprzyjać stopniowemu kształtowaniu 

przewagi lewej półkuli w procesach werbalnych (co jest warunkiem szybkiego 

czytania ze zrozumieniem).  

      Niezbędne są ćwiczenia wspomagające naukę czytania. Podczas takich zajęć 

dzieci poddawane są  stymulacji, nazwanej  porządkowaniem świata od lewej do 

prawej (zgodnie z kierunkiem czytania). Wszystkie ćwiczenia uwzględniać 

powinny materiał tematyczny i atematyczny (abstrakcyjny). Zajęcia 

ogólnorozwojowe pełnią funkcję przerwy, oddzielającej trudne zajęcia 

poświęcone nauce czytania. 
 

      Ostatnie badania psychologów udowodniły, że komunikacja dziecka z osobami 

dorosłymi jest najwcześniejszą formą zachowań, z niej to dopiero rozwiną się 

zachowania skierowane na przedmioty. Aktywność ta stabilizuje się już w drugim 

miesiącu życia, przybierając formę wzajemnej wymiany reakcji na drodze: matka 

– dziecko. Dzięki działaniom dorosłego dziecko odkrywa znaczenie przedmiotu,  

a potem słowa, które mogą te przedmioty zastąpić.  
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Kocham Czytać 

      Najskuteczniej dziecko nauczy się czytać podczas działań z rodzicem. Wspólne 

czytanie jest także przygotowaniem do prowadzenia rozmów, budowania 

zaufania, czyli tego wszystkiego, co daje podstawy do wychowania dziecka          

i przekazania mu naszej hierarchii wartości. Aby jednak to się udało, rodzic musi 

otrzymać fachową pomoc.  

      Seria książeczek „Kocham Czytać” daje możliwość skutecznej nauki czytania     

w domu. 

 

      Język pisany poznawany przez małe dzieci powinien mieć cechy języka 

mówionego, tak by mógł być łatwo przyswajany drogą naturalną. Dlatego język   

w proponowanych książeczkach jest prostym, codziennym językiem 

ilustrowanym obrazkami pełnymi koloru i ekspresji. 

 

      Zeszyt 1. „Kocham Czytać” to równocześnie pierwszy etap czytania: wprowadza 

samogłoski prymarne – A, U, I, a potem pozostałe (na początku bez Ą i Ę) 

według sposobu, który powtarza się przy każdym nowym materiale. Nauka 

zaczyna się od powtarzania, co angażuje obie półkule mózgowe. Kolejny etap: 

różnicowanie (rozumienie), czyli wskazywanie przez dziecko wypowiedzianej 

przez rodzica samogłoski. Ostatni etap to czytanie (nazywanie). 
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      Powtarzanie, rozumienie i nazywanie to etapy przyswajania mowy przez dziecko; 

naśladowanie tej drogi ma więc uzasadnienie rozwojowe.  

 

      Samogłoski przyporządkowane są do różnych sytuacji z życia malucha tak, aby 

mogły służyć do komunikacji, na przykład samogłoska I oznacza świnkę, O 

zdziwienie. Dziecko, widząc zapisaną samogłoskę U „widzi” na przykład samolot. 

Aby ułatwić dziecku przenoszenie doświadczeń, a tym samym umożliwić 

rozumienie słów    w nowych sytuacjach, wprowadza się nowe serie obrazków, 

gdzie na przykład samogłoska O służy nie tylko do wyrażania zdziwienia, ale 

także przekazywania innych emocji (strachu, złości). Zabieg taki przeciwdziała 

przyporządkowywaniu wypowiedzi do jednego obrazka.  

 

      Dzięki umiejętności odczytywania i wypowiadania samogłosek dziecko może 

samodzielnie czytać specjalnie skonstruowane książeczki. Czytanie samogłosek 

staje się więc stopniowo lewopółkulowe - jako odczytywanie znaczeń. 

      Po wprowadzeniu samogłosek, dzieci uczą się odczytywania sylab. Dziecko nie 

poznaje spółgłosek w izolacji, tylko w sylabach. Ma to swoje uzasadnienie 

teoretyczne i praktyczne.  
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      Odczytywanie sylab związane jest ze strategią analityczną (lewopółkulową). Aby 

wspomóc ten etap nauki czytania prawopółkulowym przetwarzaniem informacji, 

zostają wykorzystane wyrażenia dźwiękonaśladowcze zbudowane z sylab 

otwartych (np. MU, BE, UHU). Dziecko przyswaja sobie różnice między głoskami, 

pojmując ich funkcję odróżniania sylab. 

      W celu urozmaicenia zajęć można zapisywać sylaby na przykład na 

różnokolorowych karteczkach, na piasku, kredą na rozłożonej na stole ceratce, 

na folii, na szkle. Ponieważ czynność odczytywania sylab jest z początku trudna, 

warto używać pacynki lub zwierzątka, które, grając rolę dziecka, pokazują 

wypowiadane przez dorosłego głoski, a także je odczytują. Wówczas możliwe 

jest poprawianie błędów, które zostały „popełnione” przez kukiełkę, a nie przez 

dziecko. 

      Dla emocjonalnego wzmocnienia nauki czytania wprowadza się też całościowe 

rozpoznawanie wyrazów, które później zastępowane jest przez czytanie 

sylabami.  

      Wspólne czytanie pozwala małemu dziecku poznawać pismo z pełnym 

poczuciem bezpieczeństwa i miłości, rodzicowi zaś daje możliwość, która już 

nigdy się nie powtórzy – podarowania dziecku Języka, w którym zaklęta jest cała 

wiedza o świecie.  

 

 

[ powrót ] 2.5 
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zeszyt 11 – rysunek 10  zeszyt 11 – rysunek 9  zeszyt 11 – rysunek 11  

W zeszycie 11-tym poznajemy sylaby zbudowane na spółgłoskach „C” i „Dz”. 
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zeszyt 9 – rysunek 2  zeszyt 9 – rysunek 3  zeszyt 9 – rysunek 6  

Czytanie sylab zbudowanych ze spółgłosek „J” i „N”. 
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W każdej książeczce pojawiają się pszczółki i biedronki. 

zeszyt 7 – rysunek 15  zeszyt 9 – rysunek 14  5 
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Dalej wprowadzane są już całe słowa i zdania z poznanymi spółgłoskami. 

zeszyt 11 – rysunek 17  zeszyt 10 – rysunek 20  6 
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Kolejne książeczki serii, uwzględniając 

etapy rozwoju i możliwości percepcyjne 

dziecka, wprowadzają je w świat  

pisma. Atrakcyjna szata graficzna    

oraz prosty, codzienny język   

zachęcają małych czytelników do 

sięgania po następne zeszyty, 

a walory merytoryczne pomagają 

rodzicom, nauczycielom, 

a także logopedom w pracy z dziećmi.  

7 


