
 

Zanim dziecko zacznie czytać, musi dobrze zapamiętać i różnicować litery. Z doświadczenia wiem, że 

wiele dzieci ma z tym problem, szczególnie z literami o zbliżonym obrazie graficznym. Stąd pomysł na 

kilka ćwiczeń, które ułatwią opanowanie liter w przyjemny i kreatywny sposób. 

Jednym z ulubionych ćwiczeń, które stosuję podczas terapii są ćwiczenia zaczerpnięte  

z  „Metody Dobrego Startu”, a mianowicie zadaniem dziecka jest wypełnienie określonego kształtu 

litery różnorodnymi materiałami, np. literę „P” – wyklejamy z piórek lub lepimy z plasteliny, literę „G” 

– guzikami, literę „K”- układamy z kamyczków lub wyklejamy z kaszy, literę „S” – z pociętych słomek, 

literę „M” – wysypujemy z maku, literę „W” – wyklejamy z waty, literę „B” – z kulek zrobionych 

 z bibuły, literę „F” – malujemy farbami, literę „D” – wyginamy z miękkiego drucika, literę „L” – 

wypełniamy wielkimi i małymi, drukowanymi i pisanymi  literkami l, literę „N” – można ułożyć  

z kolorowych nakrętek. Ważne w tym ćwiczeniu jest wykonanie danej literki z materiału, który 

zaczyna się na głoskę którą utrwalamy. Oto przykład takiej pracy 

:  

Szczególną trudność sprawiają dzieciom litery graficznie podobne, jak b - d, m – n, p – g, a – o 

– e. Wtedy sięgam po propozycje ćwiczeń również M.Bogdanowicz „Trudne litery”. 

Innym ćwiczeniem, które również sprawdza mi się podczas terapii pedagogicznej jest 

stworzenie książeczki pt. „Mój literkowy album”. Przekazuje rodzicom wydrukowaną książeczkę z 

literkami (załącznik nr 1) i proszę, aby w domu systematycznie korzystając ze starych czasopism i 

gazetek reklamowych wklejali do książeczki przedmioty i produkty zaczynające się na określone 

głoski. Następnie pod każdym obrazkiem dziecko rysuje tyle kółeczek, ile liter jest w danym słowie  

(tu ćwiczymy analizę i syntezę słuchową, niezbędna do opanowania czytania). Gdy dziecko pozna już 

litery, może podpisać obrazki pismem drukowanym, lub wpisać tylko te litery, które zna. Jeżeli nie 

znajdziemy wystarczającej ilości obrazków lub jeśli dziecko chce, może samo  wykonać ilustracje 

 (tu ćwiczymy integrację wzrokowo – ruchową i sprawność grafomotoryczną). Sumiennie  



i systematycznie wykonywanie tych ćwiczeń, częste wracanie do książeczki pozwala szybko opanować 

litery i jest powodem do rozmów i dyskusji (tu rozwijamy zasób słownikowy dziecka, mowę czynną 

 i bierną), ponad to uczy cierpliwości i motywuje dziecko do dalszej pracy (tu rozwijamy zasoby 

emocjonalno – motywacyjne). 

Ostatnim ćwiczeniem, które chciałam zaproponować z zakresu utrwalania liter, jest ćwiczenie 

według propozycji Małgorzaty Salwach (www.przetworniawspomnień.pl) „Narysuj swoją ulubioną 

literkę” (załącznik nr 2). Ćwiczenie to, oprócz swojej podstawowej funkcji, czyli zapamiętania liter, 

ćwiczenia grafomotoryki, rozwija również kreatywność i pomysłowość dzieci. Jeżeli dziecko będzie 

miało trudności z wymyśleniem wyglądu określonej litery, możecie skorzystać z załącznika, który dla 

Was stworzyłam. Zachęcam jednak do podjęcia próby samodzielnej, twórczej pracy waszego dziecka. 

Zadaniem dziecka w tym ćwiczeniu jest przedstawienie litery w różnych wersjach, min: 

- Twoja ulubiona literka idzie na przyjęcie, spraw aby była elegancka, 

- Twojej ulubionej literce nie służą słodycze, ta litera przytyła 20%, 

- Twoja ulubiona literka właśnie wróciła z wakacji, 

- Twoja literka uciekła z bajki, 

- Ta literka urosła …. Czy to drożdże? 

- a może by tak delikatny makijaż?! Domaluj twojej literce cienie, 

- ta literka potrafi zaprezentować się w trzech wymiarach, 

 - prostota i szyk, tak mówią o tej literce na mieście, 

- Wypełnij środek tej litery, ogranicza Cię tylko Twoja wyobraźnia. 

Życzę miłej i twórczej pracy ! 

pedagog – Anna Szczepańska 

załącznik nr 1 – Mój literkowy album 

załącznik nr 2 -Narysuj swoją ulubioną literkę 


