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– Jak możesz wspierać dziecko przy pierwszym  

samodzielnym czytaniu



widzę, że ćwiczyłeś i 
coraz lepieJ czytasz.

rozwóJ umieJętności 
czytania u dziecka

Dziecko używa wielu strategii w zależności od 
tego, na jakim poziomie są jego umiejętności 
czytania. Na początku dziecko często pamięta 
i zgaduje wiele słów w oparciu o ich wygląd w 
książce.

Będzie ono stopniowo porównywać swo-
je domysły z pierwszą literą/głoską słowa. 
Następnie zacznie używać wszystkich głosek i 
łączyć je w słowa. Z czasem czytanie stanie się 
automatyczne i bardziej płynne.

wspieraJ swoJe dziecko  
w czytaniu słów

Jeśli wystąpią słowa, których dziecko nie umie 
przeczytać, możesz mu pomóc w następujący 
sposób:
•  pozwól mu odgadnąć słowo na podstawie ilustra-

cji lub kontekstu
•  zachęć je do wypowiedzenia pierwszej litery/głos-

ki słowa
• podpowiedz pierwszą literę/głoskę słowa
• przeczytaj dziecku słowo na głos.

W zasadzie nie należy poprawiać dziecka, jeśli 
czyta niepoprawnie, chyba że ma to wpływ na 
zrozumienie tekstu. Gdy dziecko skończy czytanie 
danego fragmentu, można ewentualnie cofnąć się i 
zapytać o jedno lub dwa słowa.

poziom książki

Książki do czytania dla dziecka muszą 
odpowiadać jego poziomowi umiejętności. 
Musi ono być zdolne przeczytać większość 
słów samodzielnie. Jeśli czujesz, że tekst jest 
za trudny, przeczytaj go na głos. Następnie 
dziecko powinno spróbować przeczytać tekst 
samodzielnie. Pomocne dla dziecka będzie 
wskazywanie słów, które są odczytywane.

spraw, aby dziecko  
miało chęć na czytanie
Im dziecko będzie miało więcej chęci do 
czytania, tym lepiej będzie czytać. Dziecko 
będzie chciało czytać, gdy doświadczy Two-
jego zainteresowania i zaangażowania.

Możesz zachęcić dziecko słowami:
• Widzę, że ćwiczyłeś i coraz lepiej czytasz.
•  Widzę, że próbujesz samodzielnie czytać 

trudne słowa.
•  Niecierpliwie czekam, aby móc znów z Tobą 

poczytać.

Ważne jest, aby dziecko ćwiczyło czytanie i 
miało z tego przyjemność.

czy możesz 
naśladować brz-
mienie pierwszeJ 
litery?
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