
CZYTAJ
– JAK WESPRZEĆ DZIECKO PODCZAS  

SAMODZIELNEGO CZYTANIA PO RAZ PIERWSZY?



Nie mogę się doczekać ponow-
nego czytania z Tobą

Jak myślisz,  
gdzie jest „pies”?

Tu jest „pies”,... a „pies” zaczyna 
się na literę „P” jak Piotruś

POMÓŻ DZIECKU CZYTAĆ 
SŁOWA
Możesz pomóc dziecku czytać słowa:
•  pozwalając mu zgadywać na podstawie obrazów lub 

kontekstu
•  wypowiadając pierwszą literę/dźwięk słowa
•  zachęcając je do wypowiadania liter/dźwięków 

słowa
•  wypowiadając pierwszą część słowa
•  dając mu czas
•  czytając mu słowa na głos

Kiedy dziecko czyta coś innego, niż widnieje w tekście, 
nie należy go poprawiać, chyba że wpływa to na zro-
zumienie czytanej treści.

SPRAW, ABY CZYTANIE  
SPRAWIAŁO DZIECKU RADOŚĆ

Pochwal dziecko za próbę czytania – nawet jeśli 
pamięta lub zgaduje. Jeśli zachęcisz dziecko i zaintere-
sujesz się jego czytaniem, będzie miało ochotę czytać 
więcej.

Możesz zachęcić swoje dziecko, na przykład, mówiąc:
• Czuję, że traktujesz czytanie jak dobrą zabawę.
• Myślę, że Twoje sugestie są naprawdę dobre.
• Nie mogę się doczekać ponownego czytania z Tobą.

Najważniejsze jest to, że Twoje dziecko próbuje czytać i 
ma na to ochotę.

CZYTAJ NA GŁOS I WSKAZUJ 
SŁOWA 

Możesz pomóc dziecku, czytając książkę na głos, 
zanim samo ją przeczyta. Możesz też czytać książkę 
na głos w tym samym czasie.

Dobrze jest też pozwolić dziecku wskazywać poszc-
zególne słowa podczas czytania. Początkowo możesz 
pomóc dziecku w tym samym czasie wskazując 
słowa, które ono wskazuje.

PIERWSZE PRÓBY CZYTANIA 
DZIECKA

Daj dziecku poczucie, że potrafi czytać samodzielnie – na-
wet jeśli pamięta słowa lub zgaduje ich znaczenie.

W zależności od rozwoju umiejętności czytania, dziecko 
będzie korzystać z różnych strategii. Początkowo Twoje 
dziecko będzie pamiętać i odgadywać słowa na podstawie 
obrazów i czynności. Stopniowo Twoje dziecko zacznie 
porównywać swoje przypuszczenia z pierwszą literą/
dźwiękiem danego słowa. Następnie zacznie używać ws-
zystkich dźwięków liter i układać z nich słowa.

CZYTAJ – JAK WESPRZEĆ DZIECKO PODCZAS SAMODZIELNEGO CZYTANIA PO RAZ PIERWSZY?


