
 
 

Witajcie drodzy rodzice! Pewnie czytając ten tytuł, wielu z Was wzdycha i w myślach neguje ten nagłówek! 
Obiecuje, że ćwiczenia, które proponuję sprawią, że czytanie będzie świetną zabawą. 

W tym materiale chciałam podzielić się z Wami ćwiczeniami, które stosuje na co dzień w pracy 
terapeutycznej. Są one przede wszystkim łatwe i tanie w wykonaniu, a po drugie sprawiają dzieciom wiele 
radości podczas nauki czytania. A chyba o to chodzi, aby czytanie było przyjemne! 
 Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z trudnościami z nauce czytania i pisania.  
W swojej pracy wykorzystuję różnorodne metody pracy, ale do ulubionych należą metody sylabowe (metoda 

Zdzisławy Saduś „Uczymy się czytać i pisać” oraz symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania opracowana przez 

 prof. Jagodę Cieszyńską),  dzięki którym szybko widzę efekty w terapii.  
Na podstawie tych metod, opracowałam własne materiały, które przekazuję rodzicom  

do samodzielnej pracy w domu z dzieckiem. Pomoce są łatwe, szybkie do wykonania i możliwe  
do wykorzystania na wiele sposobów.  
 
OD CZEGO ZACZĄĆ?: 

 wydrukuj karty z sylabami, przyklej na tekturkę lub kartki z bloku technicznego, jeżeli nie masz możliwości 

wydrukowania kart – to samodzielnie zapisz je na pociętych kartonikach, 

 porozcinaj sylaby – GOTOWE! 

 Możesz przechowywać je w pudełeczku lub woreczku. 

JAK PRACOWAĆ?: 

 początkowo można wybrać tylko sylaby z określoną samogłoską np. tylko z „a” lub spółgłoską np. tylko „w”  

i kilkukrotnie odczytywać sylaby, mieszając ich kolejność. Każdego dnia możemy wybierać inną literę, z którą 

będziemy pracowali i odczytywali sylaby. Ważne, żeby dojść do takiej wprawy, aby dziecko zaczęło odczytywać 

sylaby całościowo. 

ma  mo  mi  mu  me  mą  mę  my 

to  ro  ko  lo  no  bo  go  so  do  

 Gdy dziecko już przejdzie etap czytania sylab z poszczególnymi głoskami lub dobrze sobie radzi z czytaniem, 

możemy przejść dalej. Mieszamy kartoniki z sylabami na stole, odwrócone napisem w dół i każdy(rodzic oraz 

dziecko) wybiera np. 10 kartoników (w zależności od motywacji dziecka, stopnia opanowania czytania - możemy 

zacząć od mniejszej ilości kartoników i stopniowo zwiększać ich liczbę). Układamy je w szeregu i odczytujemy 

kolejno. Codziennie losujemy inny zestaw sylab.  

 

pa  so  li  we  ko  ry  bę  du  ką  sy 
 

 Kolejną propozycją jest próba tworzenia wyrazów – można z wylosowanych sylab próbować ułożyć jak najwięcej 

wyrazów, które istnieją w słowniku polskim. 
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 Inną propozycją jest losowanie np. dwóch kartoników (potem zwiększamy ich liczbę maksymalnie 

 do 5) i odczytywanie pseudosłów, które nam powstały. Można przestawiać kolejność kartoników i za każdym 

razem tworzyć nowe pseudowyrazy. Fajnie jest, jak pobudzicie kreatywność dzieci i poprosicie o wymyślenie 

znaczenia tych utworzonych pseusłów. Wierzcie mi, jest przy tym wiele zabawy i śmiechu. Dodatkowo można 

zapisać słowa i narysować obrazek.  

 

wa  ku 
pe  nu  gi 



pa  li  se  ty  ku 
 

W załączniku znajdziecie materiał do wielokrotnego wykorzystania podczas nauki czytania 
 z Waszym dzieckiem.  

Życzę Wam mile spędzonych chwil podczas nauki czytania ! 
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