
czytanie i pisanie czytanie i pisanie 



Funkcje mowy w rozwoju Funkcje mowy w rozwoju 
dzieckadziecka

•• komunikacyjnakomunikacyjna
•• kulturowakulturowa
•• poznawczapoznawcza
•• wychowawczawychowawcza
•• patriotyczna patriotyczna 



jjęęzykoznawcy : funkcje jzykoznawcy : funkcje jęęzyka : zyka : 

•• semantyczna (reprezentowanie semantyczna (reprezentowanie 
rzeczywistorzeczywistośści, komunikowanie tego, co ci, komunikowanie tego, co 
reprezentuje)reprezentuje)

•• niesemantycznaniesemantyczna (ekspresywna (ekspresywna -- wyrawyrażżanie anie 
uczuuczućć, impresywna , impresywna -- wywowywołływanie uczuywanie uczućć))



Definicje Definicje „„ czytaniaczytania”” -- OkoOkońń

„„kojarzenie znakkojarzenie znakóów pisma (druku) jakiegow pisma (druku) jakiegośś
jjęęzyka zyka zz tretreśściciąą danego tekstudanego tekstu””. Przy . Przy 
czytaniu gczytaniu głłoośśnym nastnym nastęępuje kojarzenie puje kojarzenie 
znakznakóów pisma ze znakami jw pisma ze znakami jęęzyka zyka 
ddźźwiwięękowego ikowego i odpowiednimi odpowiednimi 
znaczeniami.znaczeniami.



c.d. c.d. BaleyBaley

zzłłoożżony proces polegajony proces polegająący na widzeniu cy na widzeniu 
centralnym centralnym —— na tym, co sina tym, co sięę odbija na odbija na 
żżóółłtej plamce oka (centrum siatktej plamce oka (centrum siatkóówki) wki) ii nana
widzeniu ubocznym widzeniu ubocznym —— na tym, co sina tym, co sięę
odbija na bocznych czodbija na bocznych częśęściach siatkciach siatkóówki. wki. 
JednoczeJednocześśnie monie możżna widziena widziećć nie winie więęcej nicej niżż
66--7 liter, poniewa7 liter, ponieważż pozostapozostałłe nie trafiaje nie trafiająą
na na żżóółłttąą plamkplamkęę siatksiatkóówki, dajwki, dająąccąą
najwyranajwyraźźniejsze widzenie.niejsze widzenie.



c.d. c.d. MalmquistMalmquist

szereg wspszereg wspóólnych umyslnych umysłłowych dziaowych działłaańń, , 
ktktóóre w dure w dużżym stopniu sym stopniu sąą odmienne, bo odmienne, bo 
zrzróóżżnicowane w zalenicowane w zależżnonośści od wieku i ci od wieku i 
dojrzadojrzałłoośści czytajci czytająącego, od rodzaju cego, od rodzaju 
czytanego tekstu, stopnia jego trudnoczytanego tekstu, stopnia jego trudnośści, ci, 
od celu czytania.od celu czytania.



A. BrzeziA. Brzezińńskaska -- 2 grupy 2 grupy 
definicji definicji 
1.1. Lingwistyczne Lingwistyczne -- charakteryzuje proces charakteryzuje proces 

czytania jako transponowanie (dekodowanie) czytania jako transponowanie (dekodowanie) 
grafemgrafemóów na fonemy, innymi sw na fonemy, innymi słłowy na owy na 
przeprzełłoożżeniu seniu słłóów zapisanych na mw zapisanych na móówione. wione. 
Istotne jest tworzenie prawidIstotne jest tworzenie prawidłłowej formy owej formy 
ddźźwiwięękowej na podstawie zapisu symbolu kowej na podstawie zapisu symbolu 
graficznego graficznego 

2.2. Psychologiczne Psychologiczne –– przyjmujprzyjmująące jako podstawce jako podstawęę
rozumienie tekstu czytanego rozumienie tekstu czytanego 



Definicja  lingwistycznaDefinicja  lingwistyczna

•• D. ELKONIN D. ELKONIN –– czytanie jako tworzenie czytanie jako tworzenie 
ddźźwiwięękowej formy skowej formy słłowa, organizacja owa, organizacja 
ddźźwiwięękkóów w okrew w okreśślonym nastlonym nastęępstwie pstwie 
czasowym na podstawie jego obrazu czasowym na podstawie jego obrazu 
graficznego, niezalegraficznego, niezależżnie od tego, czy jest nie od tego, czy jest 
ono zrozumiaono zrozumiałłe dla osoby czytaje dla osoby czytająącej czy cej czy 
nie.nie.



Definicja psychologicznaDefinicja psychologiczna

M.TINKER, M.TINKER, C.McCULLUOGHC.McCULLUOGH –– czytanie to czytanie to 
rozpoznawanie drukowanych lub rozpoznawanie drukowanych lub 
napisanych symboli snapisanych symboli słłuużążących jako bodcych jako bodźźce ce 
do przywodo przywołływania znaczeywania znaczeńń
nagromadzonych nagromadzonych dziekidzieki wczewcześśniejszym niejszym 
dodośświadczeniom wiadczeniom żżyciowym i tworzenie yciowym i tworzenie 
nowych znaczenowych znaczeńń droga manipulowania droga manipulowania 
pojpojęęciami , ktciami , któóre czytelnikowi sre czytelnikowi sąą jujużż
znane.znane.



•• Czytanie to proces myCzytanie to proces myśślowy lowy 
obejmujobejmująący spostrzegania symboli cy spostrzegania symboli 
graficznych, odtwarzanie formy graficznych, odtwarzanie formy 
ddźźwiwięękowej, rozumienie znaczenia kowej, rozumienie znaczenia 
tretreśści, wci, włąłączanie odczytanych treczanie odczytanych treśści ci 
do dodo dośświadczewiadczeńń””. . 



Czytanie jako dziaCzytanie jako działłalnoalnośćść wieloczynnikowwieloczynnikowąą, polega na: , polega na: 
•• spostrzeganiu ispostrzeganiu i wyrawyrażżaniu znakaniu znakóów graficznych; w graficznych; 
•• rozumieniu trerozumieniu treśści tekstu;ci tekstu;
•• wwłąłączaniu znaczenia odbieranych symboli do czaniu znaczenia odbieranych symboli do 

posiadanego doposiadanego dośświadczenia. wiadczenia. 



KsztaKształłtowanie umiejtowanie umiejęętnotnośści ci 
czytania  czytania  -- trzy warunkitrzy warunki: : 
1.posiadanie przez czytaj1.posiadanie przez czytająącego cego 

dostatecznego zasobu dodostatecznego zasobu dośświadczewiadczeńń, , 
wiadomowiadomośści ci ii pojpojęćęć ww dziedziniedziedzinie tekstutekstu

2.bieg2.biegłłoośćść ww spostrzeganiu spostrzeganiu ii rozrrozróóżżnianiunianiu
znakznakóów, znajomow, znajomośćść ich umownego ich umownego 
znaczenia oraz biegznaczenia oraz biegłłoośćść ww przekprzekłładaniuadaniu
spostrzespostrzeżżonych znakonych znakóów na myw na myśśli; li; 

3.3.śświewieżżoośćść umysumysłłu u ii skupienieskupienie uwagi na uwagi na 
tretreśści czytanego tekstu. ci czytanego tekstu. 



Elementy procesu czytania:Elementy procesu czytania:

•• wzrokowywzrokowy
•• ssłłuchowo uchowo ––ddźźwiwięękowykowy
•• znaczeniowy (logiczny)znaczeniowy (logiczny)



R. WiR. Więęckowski ckowski –– trzy trzy elementy elementy 
umiejumiejęętnotnośści czytania : ci czytania : 

•• 1. znajomo1. znajomośćść znakznakóów jw jęęzyka pisanegozyka pisanego
•• 2. umiej2. umiejęętnotnośćść rozszyfrowania lub rozszyfrowania lub 

ttłłumaczenia tych znakumaczenia tych znakóóww
•• 3. zdolno3. zdolnośćść ujmowania , przy ujmowania , przy 

jednoczesnym spojrzeniu na tekst coraz jednoczesnym spojrzeniu na tekst coraz 
wiwięększej liczby znakkszej liczby znakóów graficznychw graficznych



WspWspóółłczecześśnie gnie głłóównym celem nauki czytania wnym celem nauki czytania 
jest opanowanie przez dziecko narzjest opanowanie przez dziecko narzęędzia dzia 
lepszego poznawania lepszego poznawania śświata, co wiata, co zz koleikolei
łąłączy siczy sięę zz doskonaleniemdoskonaleniem umiejumiejęętnotnośści ci 
przekazywania informacji.przekazywania informacji.



A. BrzeziA. Brzezińńska proponuje ska proponuje 
rozszerzenie definicji czytania rozszerzenie definicji czytania 
wyrwyróóżżniajniająąc trzy nawzajem od siebie c trzy nawzajem od siebie 

niezaleniezależżne ne aspekty czytania:aspekty czytania:

•• techniczny (technika czytania), techniczny (technika czytania), 
•• semantyczny (czytanie ze zrozumieniem), semantyczny (czytanie ze zrozumieniem), 
•• krytycznokrytyczno--twtwóórczy, refleksyjny (czytanie rczy, refleksyjny (czytanie 

krytycznokrytyczno--twtwóórcze).rcze).



•• Cechy dobrego czytania :Cechy dobrego czytania :

•• PPłłynnoynnośćść
•• PoprawnoPoprawnośćść
•• BiegBiegłłoośćść
•• WyrazistoWyrazistośćść
••



Metody nauki czytaniaMetody nauki czytania

•• metody syntetycznemetody syntetyczne, polegaj, polegająące na ce na 
tym, tym, żże nauke naukęę rozpoczyna sirozpoczyna sięę od liter od liter 
ii ggłłosekosek lub sylab lub sylab ii zgzgłłosekosek..

•• metody analitycznemetody analityczne (np. metoda (np. metoda 
wyrazowa wyrazowa ii zdaniowazdaniowa)), , 

•• metody analitycznometody analityczno--syntetycznesyntetyczne (np. (np. 
metoda elementarzowa M. Falskiego)metoda elementarzowa M. Falskiego)
ww oparciuoparciu oo ktktóórere skonstruowane sskonstruowane sąą
wspwspóółłczesne elementarze.czesne elementarze.



DziaDziałłania ania –– nowa literanowa litera

•• poznanie wyrazu, w ktpoznanie wyrazu, w któórym nowa litera sirym nowa litera sięę
znajduje, poznajduje, połąłączenie zapisu graficznego z czenie zapisu graficznego z 
obrazkiem. Dokonanie analizy i syntezy obrazkiem. Dokonanie analizy i syntezy 
ssłłuchowej danego wyrazu.uchowej danego wyrazu.

•• wyodrwyodręębnienie nowej litery i okrebnienie nowej litery i okreśślenie jej lenie jej 
miejsca w wyrazie,miejsca w wyrazie,



c.d. dziac.d. działłania ania –– nowa literanowa litera

•• oglogląądanie nowej litery pokazanej poza danie nowej litery pokazanej poza 
wyrazem ( mawyrazem ( małłej i wielkiej ); okreej i wielkiej ); okreśślenie jej lenie jej 
ksztakształłtu, portu, poróównanie do znanych wnanie do znanych 
przedmiotprzedmiotóów lub wczew lub wcześśniej poznanych niej poznanych 
liter,liter,

•• rozpoznanie nowej litery wrozpoznanie nowej litery wśśrróód innych d innych 
liter, niekoniecznie znanych dzieciom,liter, niekoniecznie znanych dzieciom,



c.d.c.d.

•• szukanie wyrazszukanie wyrazóów, w ktw, w któórych znajduje sirych znajduje sięę
nowa litera, nowa litera, 

•• czytanie wyrazczytanie wyrazóów, w ktw, w któórych  wystrych  wystęępuje ta puje ta 
litera obok innych, wczelitera obok innych, wcześśniej juniej jużż
poznanych.poznanych.””



1. Metoda analityczno1. Metoda analityczno--syntetyczna o syntetyczna o 
charakterze E. i F charakterze E. i F PrzyPrzyłłubskichubskich

2. Metoda barwno2. Metoda barwno--ddźźwiwięękowa H. kowa H. 
MeteryMetery

3. Nauka czytania i pisania metod3. Nauka czytania i pisania metodąą
fonetycznofonetyczno--literowoliterowo--barwnbarwnąą B. B. 
RocRocłławskiegoawskiego



4. Metoda Dobrego Startu M. 4. Metoda Dobrego Startu M. 
BogdanowiczBogdanowicz

5. Zabawa w czytanie G. Domana5. Zabawa w czytanie G. Domana

6. Wprowadzenie w 6. Wprowadzenie w śświat pisma J. wiat pisma J. 
Majchrzak Majchrzak 



Przygotowanie do czytania i pisania

• Jak długo ?
• W jaki sposób?
• Kto jest odpowiedzialny?
• Kiedy ? Gdzie? 



Aktywność plastyczna 

• Techniki
• Narzędzia
• Tematy 



Aktywność muzyczna

• Taniec
• Śpiew 
• Tworzenie, odtwarzanie muzyki



Aktywność ruchowa

• Taniec
• Zabawy 
• Ćwiczenia 



• Percepcja słuchowa
• Percepcja wzrokowa
• Aktywność ruchowa
• Integracja wzrokowo-słuchowo-ruchowa



ĆĆwiczenia ortograficzne wiczenia ortograficzne 



ĆĆwiczenia ortograficzne wiczenia ortograficzne 

1. Cele1. Cele
•• Opanowanie reguOpanowanie regułł ortograficznych ortograficznych 
•• Stosowanie w/wStosowanie w/w
•• KsztaKształłtowanie odpowiedzialnotowanie odpowiedzialnośści za sci za słłowoowo
•• Zrozumienie, Zrozumienie, żże przestrzeganie przepise przestrzeganie przepisóów jest w jest 

podstawpodstawąą zrozumienia komunikatuzrozumienia komunikatu
•• WyksztaWykształłcenie czujnocenie czujnośści i spostrzegawczoci i spostrzegawczośści ci 

ortograficznejortograficznej
•• Profilaktyka ortograficznaProfilaktyka ortograficzna



Zasady polskiej ortografiiZasady polskiej ortografii

•• Fonetyczna Fonetyczna –– „„ pisz, jak mpisz, jak móówiszwisz””
•• Morfologiczna Morfologiczna –– zwizwiąązek zapisu z formzek zapisu z formąą

gramatyczngramatycznąą lub slub słłowotwowotwóórczrcząą
•• Historyczna Historyczna –– „„ pisz, jak widziszpisz, jak widzisz””
•• Konwencjonalna Konwencjonalna –– „„ pisz, jak widziszpisz, jak widzisz””, , 

tradycyjnie przyjtradycyjnie przyjęęty zapisty zapis



Metody nauczania ortografiiMetody nauczania ortografii

•• Metoda indukcji Metoda indukcji –– materiamateriałł jjęęzykowy, zykowy, 
obserwacja , sformuobserwacja , sformułłowanie reguowanie regułłyy

•• Metoda dedukcji Metoda dedukcji –– podanie regupodanie regułły, y, 
wyszukanie materiawyszukanie materiałłu ju jęęzykowego zykowego 
spespełłniajniająącego tcego tęę reguregułęłę

•• Metoda analogii Metoda analogii –– rozumowanie przez rozumowanie przez 
analogianalogięę, przenoszenie ustale, przenoszenie ustaleńń z jednego z jednego 
materiamateriałłu ju jęęzykowego na drugizykowego na drugi



Etapy pracy z materiaEtapy pracy z materiałłem em 
jjęęzykowymzykowym

•• Zgromadzenie materiaZgromadzenie materiałłu ju jęęzykowegozykowego
•• Analiza zjawiskaAnaliza zjawiska
•• SformuSformułłowanie wnioskuowanie wniosku
•• Wyrabianie nawyku Wyrabianie nawyku –– wynik wynik śświadomej wiadomej 

dziadziałłalnoalnośścici
•• Sprawdzenie stopnie opanowania reguSprawdzenie stopnie opanowania regułłyy



Rodzaje Rodzaje ććwiczewiczeńń

•• PrzepisywaniePrzepisywanie
•• Pisanie z komentowaniemPisanie z komentowaniem
•• Pisanie z pamiPisanie z pamięęcici
•• Pisanie ze sPisanie ze słłuchu uchu –– dyktando dyktando 

wprowadzajwprowadzająące, utrwalajce, utrwalająące, ce, 
sprawdzajsprawdzająące ce 



Kontrola, poprawa bKontrola, poprawa błęłęddóóww

•• Rodzaje bRodzaje błęłęddóów : pierwszoplanowe, w : pierwszoplanowe, 
drugoplanowedrugoplanowe

•• Przyczyny bPrzyczyny błęłęddóów : w : 
A)A) uczeuczeńń jest przekonany, jest przekonany, żże trzeba tak napisae trzeba tak napisaćć ––

„„ jest w bjest w błęłędziedzie””
B)B) UczeUczeńń nie jest pewny , jak napisanie jest pewny , jak napisaćć wyraz, zna wyraz, zna 

zasadzasadęę ale niedostatecznie jale niedostatecznie jąą opanowaopanowałł
C)C) OsOsłłabienie funkcji psychicznych abienie funkcji psychicznych –– pamipamięęci, ci, 

uwagi, woliuwagi, woli
D)D) UczeUczeńń ryzyka dysleksjiryzyka dysleksji



Poprawienie bPoprawienie błęłęddóóww

•• Zaklejanie, nadpisanie Zaklejanie, nadpisanie 
•• PrzekrePrzekreśślenie miejsca lenie miejsca 
•• PodkrePodkreśślenie miejscalenie miejsca
•• j/w tylko caj/w tylko całłego wyrazuego wyrazu
•• Umowny znak na marginesie poUmowny znak na marginesie połąłączony z czony z 

podkrepodkreśśleniem wyrazu lub miejscaleniem wyrazu lub miejsca



Zasady nauczania, uczenia się
ortografii

• Systematyczności
• Profilaktyki
• Integracji 
• Stopniowania trudności 
• Poglądowości 
• Aktywności
• Kontroli i oceny



Typy ćwiczeń

• ćwiczenia wprowadzające – ukazują problemy 
ortograficzne oraz wdrażają uczniów do ich 
zrozumienia,

• ćwiczenia utrwalające – mają na celu utrwalenie 
poprawnego pisania,

• ćwiczenia sprawdzające – uświadamiają uczniom 
i nauczycielowi osiągane wyniki, ukazują braki i 
ukierunkowują co do dalszej pracy nad 
wyeliminowaniem błędów.



Rodzaje ćwiczeń (integracja)

• ortograficzno – artykulacyjne, które dotyczą
analizowania materiału ortograficznego z równoczesnym 
korygowaniem i ćwiczeniem poprawnej wymowy,

• ortograficzno- gramatyczne – ułatwiają uzasadnianie 
pisowni i formułowanie zasad z wykorzystaniem 
umiejętności gramatycznych,

• ortograficzno – słownikowe – kojarzą poprawny 
zapis wyrazów z ich znaczeniem i umożliwiają poprawną
wymowę,

• ortograficzno – stylistyczne – pozwalają na 
utrwalenie i stosowanie zasad ortograficznych w 
dłuższych wypowiedziach.



Co to znaczy działać
profilaktycznie? 
• systematycznie rozwijać spostrzegawczość ortograficzną,
• uczyć prawidłowej wymowy,
• nie wprowadzać podczas jednych zajęć zbyt wiele 

wyrazów, rozbudzić zrozumienie problemu 
ortograficznego,

• systematycznie sprawdzać prace domowe,
• wprowadzać materiał ortograficzny stopniowo coraz 

trudniejszy – zasada stopniowania trudności
• Zachęcać i wdrażać do samodzielnego korzystania ze 

słowników ortograficznych.



Pamięć wzrokowa w ortografii

• Kształtowanie nawyków (szczególnie, gdy 
brak zgodności wymowa-zapis)

• Znaczenie ćwiczeń w czytaniu i obserwacji 
graficznej 

• Podkreślanie liter, wyrazów, stosowanie 
różnych kolorów, łączenie wyrazów z 
rysunkami pobudza bodźce wzrokowe.

• Znaczenie kolorów



A. Mitrinowicz - Modrzejewska

• barwa czerwona: pobudza i podnieca, działa emocjonalnie, 
przyspiesza reakcje wizualno-werbalne; 

• barwa zielona: ułatwia rozwijanie pamięci wzrokowej (barwa ta 
pozostaje najdłużej 
w pamięci, ćwiczenie pamięci jest więc najłatwiejsze przy użyciu 
zieleni); 

• barwa żółta i pomarańczowa: działają podobnie jak czerwona, lecz 
mniej intensywnie, zwłaszcza żółta; 

• barwa czarna: może wzbudzać niechęć i działać hamująco na 
wytwarzanie odruchów wizualno-werbalnych; 

• barwa niebieska: działa hamująco, powoduje czasami niechęć do 
wykonywania poleceń; nie ma wpływu na wytwarzanie odruchów 
słuchowo-werbalnych 



Ortofrajda

• Gra dydaktyczna (1)
• Gra komputerowa
• Różnorodne zabawy, ćwiczenia



Materiał gramatyczny 
realizowany w klasach I – III:

• Klasa I : litera, sylaba, wyraz, zdanie, 
rodzaje zdań.

• Klasa II : rzeczownik, czasownik.
• Klasa III : przymiotnik, liczebnik.



ĆĆwiczenia gramatycznewiczenia gramatyczne

•• Rodzaje : Rodzaje : 
a)a) WprowadzajWprowadzająące (indukcja)ce (indukcja)
b)b) UtrwalajUtrwalająące (dedukcja)ce (dedukcja)
c)c) SprawdzajSprawdzająące ce 



ĆĆwiczenia swiczenia słłownikowe ownikowe 

1.1. DostarczajDostarczająące potrzebnego zapasu sce potrzebnego zapasu słłóóww
2.2. RozszerzajRozszerzająące sce słłownictwo poprzez ownictwo poprzez 

tworzenie nowych wyraztworzenie nowych wyrazóów od juw od jużż
istniejistniejąącychcych

3.3. WskazujWskazująące artystyczne walory jce artystyczne walory jęęzykazyka
4.4. WdraWdrażżajająące do poprawnej wymowyce do poprawnej wymowy



Rodzaje Rodzaje ććwiczewiczeńń ssłłownikowychownikowych

•• Wyrazy oznaczajWyrazy oznaczająące nazwy przedmiotce nazwy przedmiotóów, zjawiskw, zjawisk
•• WyjaWyjaśśnianie niezrozumianianie niezrozumiałłych zwrotych zwrotóóww
•• Tworzenie zwrotTworzenie zwrotóów i wyrazw i wyrazóów zastw zastęępczychpczych
•• Grupowanie wyrazGrupowanie wyrazóów wokw wokóółł okreokreśślonego tematulonego tematu
•• Wyrazy podstawowe i pochodne, rodzina wyrazWyrazy podstawowe i pochodne, rodzina wyrazóóww
•• Dobieranie wyrazDobieranie wyrazóów o znaczeniu podobnym w o znaczeniu podobnym –– synonimysynonimy
•• Dobieranie wyrazDobieranie wyrazóów o znaczeniu przeciwstawnym w o znaczeniu przeciwstawnym ––

antonimyantonimy
•• Zestawienie grup wyrazZestawienie grup wyrazóów  (zbiory)w  (zbiory)



Wyrazy pokrewne zostały utworzone od wspólnego 
wyrazu podstawowego (mają wspólny rdzeń) bezpośrednio lub 
pośrednio, wszystkie te słowa są sobie bliskie znaczeniowo



Rodzina wyrazów - to grupa 
wyrazów pokrewnych (wspólny 
rdzeń)
• rdzeń : pis



Rodzaje Rodzaje ĆĆw. Frazeologicznych w. Frazeologicznych 

•• UkUkłładanie zdaadanie zdańń z nowopoznanymiz nowopoznanymi
•• Analiza tekstAnaliza tekstóóww
•• Rozwijanie zdaRozwijanie zdańń
•• UkUkłładanie odpowiedzi adanie odpowiedzi 
•• UkUkłładanie pytaadanie pytańń
•• Uczenie siUczenie sięę na pamina pamięćęć wierszywierszy
•• Redagowanie tekstRedagowanie tekstóóww



ĆĆwiczenia frazeologiczne wiczenia frazeologiczne 

•• Zwroty (cieszyZwroty (cieszyćć sisięę z gz głęłębi serca)bi serca)
•• WyraWyrażżenia (daremny trud)enia (daremny trud)
•• Idiomy ( idzie jak z kamienia)Idiomy ( idzie jak z kamienia)



Rodzaje ćwiczeń frazeologicznych

• Układanie  zdań z użyciem  nowo  wprowadzonego  wyrazu.
• Układanie  zdań połączone  z  doborem  odpowiednich  wyrazów  spośród  uprzednio  

zgromadzonych podczas  tworzenia dłuższych   wypowiedzi  pisemnych.
• Tworzenie  zastępczych   zwrotów  i  wyrażeń w  związku   ze  wspólnym  

redagowaniem dłuższych  wypowiedzi  pisemnych, lub ich wspólnym poprawianiem. 
• Układanie  zdań z podanymi  zwrotami i  wyrażeniami.
• Rozwijanie  podanych  zdań przez dodawanie  do  nich części  zdania w  formie  

stałych  związków  frazeologicznych.
• Układanie  odpowiedzi  na  pytania stawiane  przez  nauczyciela w  celu  

zastosowania  w  nich  określonych  zwrotów  i  wyrażeń.
• Wypisywanie  przez  uczniów  odpowiednich zwrotów lub  wyrażeń z  omawianych  

tekstów  w  celu wykorzystania  ich w  samodzielnej  wypowiedzi np. w opisie  
bohatera.

• Uczenie  się przez  uczniów  na  pamięć wierszy, zagadek, przysłów                      
wartościowych   pod  względem  językowym.

• Sporządzanie  słowniczków  frazeologicznych. Mogą one  mieć rożną formę np. 
zapisków  w  zeszycie  przedmiotowym, ilustracji na  dużym  arkuszu  papieru  
zawieszonym  na  ścianie, fiszek.



Praca z tekstemPraca z tekstem



Podstawa poznania tekstuPodstawa poznania tekstu

�� Odczytanie tekstu (czytanie gOdczytanie tekstu (czytanie głłoośśne, ciche)ne, ciche)

�� WysWysłłuchanie tekstu (czytanie puchanie tekstu (czytanie płłynne, biegynne, biegłłe, e, 

wyraziste , poprawne samego nauczyciela)wyraziste , poprawne samego nauczyciela)

Praca z tekstem zalePraca z tekstem zależży  od zawartoy  od zawartośści treci treśściowej, ciowej, 

szaty sszaty słłownej oraz od wownej oraz od włłaaśściwociwośści procesu ci procesu 

czytania, poznawania i interpretacji czytelnika czytania, poznawania i interpretacji czytelnika 

(ucznia)(ucznia)



Struktura utworuStruktura utworu

�� RRóóżżne gatunki i rodzaje literackiene gatunki i rodzaje literackie

�� Struktura zawiera  : treStruktura zawiera  : treśćść , form, formęę (nierozerwalna (nierozerwalna 

cacałłoośćść, , SierotySierotyńńskiski))

�� Struktura odnosi siStruktura odnosi sięę do rdo róóżżnorodnych warstw norodnych warstw 

(Ingarden, Markiewicz)(Ingarden, Markiewicz)



Praca z tekstem w klasach 1Praca z tekstem w klasach 1--33

�� WyodrWyodręębnianie elementbnianie elementóów : w : 

a)a) Temat Temat 

b)b) FabuFabułłaa

c)c) AkcjaAkcja

d)d) WWąątkitki

e)e) KonfliktyKonflikty

f)f) Postacie (tePostacie (teżż bohater)bohater)

g)g) RRóóżżne rodzaje tne rodzaje tłłaa

h)h) ProblematykaProblematyka

i)i) ZawartoZawartośćść uczuciowauczuciowa

j)j) JJęęzykzyk

k)k) StylStyl

l)l) Kompozycja Kompozycja 



ŹŹrróóddłła teksta tekstóóww

�� Czytanka podrCzytanka podręęcznikowacznikowa

�� Lektura Lektura 

�� CzasopismoCzasopismo

�� KsiKsiążążka ka 

�� UlotkiUlotki

�� Teksty reklamoweTeksty reklamowe



Cele pracy z tekstemCele pracy z tekstem

�� Doskonalenie techniki czytania Doskonalenie techniki czytania 

�� Wzbogacanie wiedzyWzbogacanie wiedzy

�� RozwRozwóój mowyj mowy

�� KsztaKształłtowanie umiejtowanie umiejęętnotnośści wypowiadania sici wypowiadania sięę

�� Przygotowanie do samodzielnego czytaniaPrzygotowanie do samodzielnego czytania



Etapy pracy z tekstemEtapy pracy z tekstem

�� Przygotowanie do czytania, odbierania tekstuPrzygotowanie do czytania, odbierania tekstu

-- rzeczowe (rozumienie trerzeczowe (rozumienie treśści)ci)

-- ssłłownikowe (zasownikowe (zasóób sb słłóów)w)

-- emocjonalne (przeemocjonalne (przeżżycia)ycia)

�� Czytanie tekstuCzytanie tekstu

�� Opracowanie tekstuOpracowanie tekstu

�� Wykorzystanie treWykorzystanie treśścici



Opracowane tekstuOpracowane tekstu

�� Oparte na analizie : Oparte na analizie : 

-- Ustalanie czasu i miejsca akcjiUstalanie czasu i miejsca akcji

-- WyodrWyodręębnianie obrazbnianie obrazóów lub wydarzew lub wydarzeńń

-- WyodrWyodręębnianie postacibnianie postaci

-- OpisOpis

-- OpowiadanieOpowiadanie

-- Wyszukiwanie fragmentWyszukiwanie fragmentóóww

-- Czytanie z podziaCzytanie z podziałłem na roleem na role



Opracowanie tekstuOpracowanie tekstu

�� Oparte na syntezie:Oparte na syntezie:

-- UkUkłładanie planuadanie planu

-- StreszczenieStreszczenie

-- Ilustrowanie rysunkiemIlustrowanie rysunkiem

-- Nadanie innego tytuNadanie innego tytułłuu



Wykorzystanie treWykorzystanie treśści utworuci utworu

�� Pisanie opowiadaPisanie opowiadańń twtwóórczychrczych

�� Nauka tekstu na pamiNauka tekstu na pamięćęć

�� Przygotowanie gazetki klasowejPrzygotowanie gazetki klasowej

�� Wydanie albumuWydanie albumu

�� UUłłoożżenie scenariuszaenie scenariusza

�� Przygotowanie inscenizacjiPrzygotowanie inscenizacji

�� Przeprowadzenie Przeprowadzenie ććwiczewiczeńń gramatycznogramatyczno--
ortograficznychortograficznych



Swobodny tekstSwobodny tekst



Celestyn Freinet

„To co najważniejsze, to ukształtowanie z 
dziecka człowieka jutra, moralnego 
uspołecznionego pracownika, świadomego 
swych praw i obowiązków i dostatecznie 
odważnego, by je wypełniać, wychowanie 
dziecka na człowieka inteligentnego, 
badacza, twórcę, matematyka, muzyka, 
artystę”
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• Semenowicz H. (1980) Freinet w Polsce. 
WSiP, Warszawa
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GWO

• "I ty potrafisz napisać książkę" Kathy
Stinson

"I ty potrafisz ciekawie opowiadać" 
Barbara i Bob Greenwood



Trzy rodzaje aktywności w obszarze 
języka 

• używania (do czego służy?), 

• tworzenia (co można z nim zrobić?),

• poznawania (jak jest zbudowany i jak 
należy się nim posługiwać?).



Podstawa swobodnego tekstuPodstawa swobodnego tekstu

•• Naturalna motywacjaNaturalna motywacja

•• TwTwóórcza  inwencjarcza  inwencja

•• JJęęzyk pisany zyk pisany 



Trzy zasady 

• Swobody  (tekst powstanie gdy dziecko 
chce tworzyć, kiedy ma coś do 
powiedzenia, chce wyrazić swoje emocje)

• Naturalnej motywacji (warunki do 
tworzenia)

• Wykorzystania powstałego tekstu (do 
poprawności wypowiadania się)



Według Celestyna Frieneta

• Polowanie na słowa : 

1. Analiza zdań tekstu

2. Szukanie wyrazów bliskoznacznych

3. Emocje za pomocą słów



Etapy pracy  ze swobodnym Etapy pracy  ze swobodnym 
tekstemtekstem

•• Pisanie swobodnych tekstPisanie swobodnych tekstóóww

•• WybWybóór z uzasadnieniemr z uzasadnieniem

•• Poprawa wspPoprawa wspóólna (jlna (jęęzykowa, zykowa, 
gramatyczna, ortograficzna)gramatyczna, ortograficzna)



Ewa Filipiak – momenty organizacji 
zajęć swobodnego tekstu 

• stworzenie sytuacji wyzwalającej twórczą
ekspresję werbalną uczniów (w sferze języka 
mówionego lub pisemnego, klimat działania, 
motywacja do wyrażenia ekspresji),

• tworzenie swobodnego tekstu,

• wybór najciekawszej pracy (czytanie, 
prezentacja, głosowanie, uzasadnianie wyboru),

• korekta językowo-stylistyczna (polowanie na 
słowa, interpretacja wzbogacająca), 

• ćwiczenia oparte na swobodnym tekście -
pedagogiczne wykorzystanie swobodnego tekstu



PrzykPrzykłład pracy ze swobodnym ad pracy ze swobodnym 
tekstemtekstem

•• ZapowiedZapowiedźź tematu przez Ntematu przez N

•• WskazWskazóówki do pracy (pisz o tym, co Ciwki do pracy (pisz o tym, co Cięę
interesuje, pisz tak, aby byinteresuje, pisz tak, aby byłło to o to 
interesujinteresująące)ce)

•• Komponowanie  indywidualne (N Komponowanie  indywidualne (N 
wspomaga)wspomaga)

•• Odczytywanie prac Odczytywanie prac 



c.d.c.d.

•• WybWybóór z uzasadnieniemr z uzasadnieniem

•• Odczytanie powtOdczytanie powtóórne wybranego teksturne wybranego tekstu

•• Zapis na tablicy, komputerzeZapis na tablicy, komputerze

•• Zbiorowa korekta pracyZbiorowa korekta pracy

•• Ciche czytanie, dalsza korektaCiche czytanie, dalsza korekta

•• Poprawiony tekst trafia np. do kroniki Poprawiony tekst trafia np. do kroniki 
klasowej, gazetki szkolnejklasowej, gazetki szkolnej



PrzykPrzykłład tekstuad tekstu

•• Pewnego razu, gdy poszPewnego razu, gdy poszłłam do sklepu po chleb am do sklepu po chleb 
zauwazauważżyyłłam, am, żże zapomniae zapomniałłam pieniam pienięędzy. dzy. 
SiSięęgngnęłęłam do kieszeni i zobaczyam do kieszeni i zobaczyłłam, am, żże lee leżży tam y tam 
portmonetka, ale inna niportmonetka, ale inna niżż moja. Ogromne bymoja. Ogromne byłło o 
moje zdziwienie. Kupimoje zdziwienie. Kupiłłam chleb i pobiegam chleb i pobiegłłam do am do 
domu. Sidomu. Sięęgngnęłęłam do kieszeni i wyjam do kieszeni i wyjęłęłam am 
portmonetkportmonetkęę.  Nie wiedzia.  Nie wiedziałłam skam skąąd jd jąą mam. mam. 
WWłłoożżyyłłam jam jąą jako pamijako pamiąątktkęę do szuflady. do szuflady. 
ZajrzaZajrzałłam tam jednak za jeden dzieam tam jednak za jeden dzieńń i wtedy i wtedy 
okazaokazałło sio sięę, , żże jest tam tyle pienie jest tam tyle pienięędzy, ile bydzy, ile byłło o 
na poczna począątku.tku.



PrzykPrzykłład tekstuad tekstu

Legenda " Jak powstaLegenda " Jak powstałła plaa plażża"a"
Pewnego dnia ulice GdaPewnego dnia ulice Gdańńska zrobiska zrobiłły siy sięę puste. puste. 

Wszyscy mieszkaWszyscy mieszkańńcy w popcy w popłłochu pochowali siochu pochowali sięę
w domach. Nad miasto nadciw domach. Nad miasto nadciąągagałły duy dużże, ciemne, e, ciemne, 
zzłłowieszcze chmury. Ku ogromnemu zdziwieniu owieszcze chmury. Ku ogromnemu zdziwieniu 
gdagdańńszczan, zaczszczan, zacząłął z nich padaz nich padaćć piaskowy piaskowy 
deszcz. Padadeszcz. Padałł i padai padałł, ca, całły dziey dzieńń i cai całąłą noc.Gdynoc.Gdy
znowu pokazaznowu pokazałło sio sięę ssłłoońńce , ludzie wyszli z ce , ludzie wyszli z 

domdomóów i zobaczyli, w i zobaczyli, żże cae całłe e ulice zasypane sulice zasypane sąą
żżóółłtym, miatym, miałłkim piaskiem. kim piaskiem. 

•• Postanowiono wezwaPostanowiono wezwaćć pomoc. Mamy pomoc. Mamy 



Postanowiono wezwaPostanowiono wezwaćć pomoc. Mamy zaczpomoc. Mamy zaczęłęły y 
wydzwaniawydzwaniaćć do czdo człłonkonkóów rodziny i przyjaciw rodziny i przyjacióółł, , 
żżeby natychmiast przyjechali do Gdaeby natychmiast przyjechali do Gdańńska.ska.

Potem tatusiowie i  mamy, synowie i cPotem tatusiowie i  mamy, synowie i cóórki wzirki wzięęli li 
miotmiotłły i wyszli z domy i wyszli z domóów. Wszyscy mieszkaw. Wszyscy mieszkańńcy i cy i 
przyjezdne rodziny zaczprzyjezdne rodziny zaczęęli wymiatali wymiataćć piasek w piasek w 
stronstronęę morza. Piasku bymorza. Piasku byłło tak duo tak dużżo, o, żże nie e nie 
zmiezmieśściciłł sisięę cacałły w morzu.y w morzu.

I tak powstaI tak powstałła plaa plażża. a. 



HAIKU – okruch 

•• Danuta WawiDanuta Wawiłłowow

•• Haiku Haiku –– Japonia , krJaponia , króótki , 3 linijkowy , tki , 3 linijkowy , 
nierymowany wiersz, wymogi rytmicznenierymowany wiersz, wymogi rytmiczne

•• Okruch Okruch –– krkróótki wiersz, nierymowany (1tki wiersz, nierymowany (1--5 5 
linijek), jlinijek), jęęzyk prosty, codzienny, nie jest myzyk prosty, codzienny, nie jest myśślląą
ani moraani morałłem, jest obrazem, skojarzeniem, em, jest obrazem, skojarzeniem, 
spostrzespostrzeżżeniem eniem 

„„ jest patrzeniem przez dziurkjest patrzeniem przez dziurkęę od klucza na dzikie od klucza na dzikie 
ggęęsisi”” M.SzczepaM.Szczepańńskaska



Spotkania z literaturSpotkania z literaturąą

(teksty, ilustracje)(teksty, ilustracje)



Podstawa poznania tekstuPodstawa poznania tekstu

�� Odczytanie tekstu (czytanie gOdczytanie tekstu (czytanie głłoośśne, ciche)ne, ciche)

�� WysWysłłuchanie tekstu (czytanie puchanie tekstu (czytanie płłynne, biegynne, biegłłe, e, 
wyraziste , poprawne samego nauczyciela)wyraziste , poprawne samego nauczyciela)

Praca z tekstem zalePraca z tekstem zależży  od zawartoy  od zawartośści treci treśściowej, ciowej, 
szaty sszaty słłownej oraz od wownej oraz od włłaaśściwociwośści procesu ci procesu 
czytania, poznawania i interpretacji czytelnika czytania, poznawania i interpretacji czytelnika 
(ucznia)(ucznia)



Narracje dzieciNarracje dziecięęcece

Zdefiniowanie narracji jako opowiadania,Zdefiniowanie narracji jako opowiadania,

PrzynalePrzynależżnonośćść do kategorii poetykido kategorii poetyki

DzieciDziecięęca kompetencja narracyjnaca kompetencja narracyjna



Fazy rozwoju kompetencji Fazy rozwoju kompetencji 

narracyjnej narracyjnej –– 2 a 5 rok 2 a 5 rok żżyciaycia

1.1. Wczesne formy prenarracyjneWczesne formy prenarracyjne
2.2. Sekwencje skojarzenioweSekwencje skojarzeniowe
3.3. Prymitywna narracjaPrymitywna narracja
4.4. ŁŁaańńcuchy rozproszonecuchy rozproszone
5.5. ŁŁaańńcuchy zogniskowanecuchy zogniskowane
6.6. Prawdziwa narracja Prawdziwa narracja 



Rozumienie i tworzenie Rozumienie i tworzenie 

opowiadaopowiadańń przez dzieci przez dzieci 

ZaleZależży od : y od : 

1.1. Wiedza o rzeczywistoWiedza o rzeczywistośści materialnejci materialnej

2.2. Wiedza o relacjach miWiedza o relacjach mięędzyludzkichdzyludzkich

3.3. Wiedza o oczekiwaniach innychWiedza o oczekiwaniach innych

Interakcje spoInterakcje społłeczne w procesie tworzenia narracjieczne w procesie tworzenia narracji



Dziecko  w Dziecko  w śświecie prozywiecie prozy

Czytanie poCzytanie połąłączone z mczone z móówieniemwieniem

U najmU najmłłodszych omawianie ilustracji, domyodszych omawianie ilustracji, domyśślanie lanie 
sisięę tretreśścici

OdbiOdbióór dosr dosłłowny , refleksyjny, symboliczny owny , refleksyjny, symboliczny 
(W.(W.ŻŻuchowska: uchowska: „„ interpretacja symboliczna interpretacja symboliczna 
przekracza moprzekracza możżliwoliwośści dzieckaci dziecka””))

Bycie odbiorcBycie odbiorcąą = bycie aktywnym= bycie aktywnym



Dziecko  w Dziecko  w śświecie poezjiwiecie poezji

A.Baluch, W.A.Baluch, W.ŻŻuchowska, J.uchowska, J.ŁŁugowskaugowska

Modele poezji : Modele poezji : 

A edukacyjny (sA edukacyjny (słłuchaj uwauchaj uważżnie dorosnie dorosłłego)ego)

B ludyczny (koB ludyczny (kołłysanka, wyliczanki i rymowankiysanka, wyliczanki i rymowanki--
dziecidziecięęcy folklor)cy folklor)

C autoteliczny (funkcja  C autoteliczny (funkcja  -- emocje, postawy emocje, postawy 
estetyczne)estetyczne)



Modele A.BaluchModele A.Baluch

�� Poezja dydaktycznoPoezja dydaktyczno--moralizatorska (zamknimoralizatorska (zamknięęty ty 
ukukłład komunikacji)ad komunikacji)

�� Poezja dzieciPoezja dziecięęca (spoca (społłecznoecznośćść dziecidziecięęca realizuje ca realizuje 
swoje celeswoje cele-- Brzechwa,  modele ludowy, Brzechwa,  modele ludowy, 
ssłłowiarski)owiarski)

�� Model konstruktywistyczny (relacja DModel konstruktywistyczny (relacja D--Dz oparta Dz oparta 
na kontakcie)na kontakcie)

�� Model kreacyjny (Dz uczy D widzenia Model kreacyjny (Dz uczy D widzenia śświata)wiata)



Nauka na pamiNauka na pamięćęć tekstutekstu

1.1. Metoda bezpoMetoda bezpośśrednia, U srednia, U słłuchajuchająą recytacji N, recytacji N, 
potem wpotem włąłączajczająą sisięę w takim momencie,  w w takim momencie,  w 
ktktóórym  chcrym  chcąą

2.2. Metoda poMetoda pośśrednia , najpierw opracowanie trerednia , najpierw opracowanie treśści ci 
i formy, potem omawianie sposobu recytacjii formy, potem omawianie sposobu recytacji

3.3. Metoda rMetoda róównolegwnoległła, omawianie tematu a, omawianie tematu 
zwizwiąązanego  z tekstem i wykorzystanie zwrotzanego  z tekstem i wykorzystanie zwrotóów w 
wystwystęępujpująących  w tekcych  w tekśście, recytacja N, cie, recytacja N, 
wwłąłączenie siczenie sięę do recytacji Dzdo recytacji Dz



Oswajanie ze sztukOswajanie ze sztukąą ssłłowaowa

�� WiesWiesłława awa ŻŻuchowska uchowska 

�� WraWrażżliwoliwośćść i uwaga w  kontakcie z utworemi uwaga w  kontakcie z utworem

�� DziaDziałłania Dz czania Dz częęsto w formie zabawysto w formie zabawy

�� CzynnoCzynnośści mocno zwici mocno zwiąązane z tekstemzane z tekstem

�� DziaDziałłania sania słłowne wykorzystujowne wykorzystująą skskłłonnoonnośćść
naturalna do rymnaturalna do rymóów, wyliczanekw, wyliczanek



HAIKU HAIKU -- OKRUCHOKRUCH

�� Danuta WawiDanuta Wawiłłowow

�� Haiku Haiku –– Japonia , krJaponia , króótki , 3 linijkowy , tki , 3 linijkowy , 
nierymowany wiersz, wymogi rytmicznenierymowany wiersz, wymogi rytmiczne

�� Okruch Okruch –– krkróótki wiersz, nierymowany (1tki wiersz, nierymowany (1--5 5 
linijek), jlinijek), jęęzyk prosty, codzienny, nie jest myzyk prosty, codzienny, nie jest myśślląą
ani moraani morałłem, jest obrazem, skojarzeniem, em, jest obrazem, skojarzeniem, 
spostrzespostrzeżżeniem eniem 

„„ jest patrzeniem przez dziurkjest patrzeniem przez dziurkęę od klucza na dzikie od klucza na dzikie 
ggęęsisi”” M.SzczepaM.Szczepańńskaska



TrudnoTrudnośści w czytaniu i ci w czytaniu i 
pisaniu pisaniu 



Warunki uczenia siWarunki uczenia sięę

• Rozpoznanie potrzeb specjalnych każdego 
ucznia

• Indywidualne programy dostosowane do tempa 
rozwoju i przyswajania wiedzy

• Specjalne metody nauczania
• Nauczyciele specjaliści
• Specjalne standardy lokalowe i oprzyrządowania 

miejsca do nauki
• Specjalne formy sprawdzania i oceny wiedzy, 

umiejętności oraz przeprowadzania egzaminów 
zewnętrznych



Rozpoznanie potrzebRozpoznanie potrzeb

1. Metody rozpoznawania : 
• Orzeczenie z poradni PPP
• Rozmowy z rodzicami, opiekunami, 

pracownikami placówki
• Analiza dokumentów dziecka
• Obserwacja dziecka w toku działalności



Rozpoznawanie potrzebRozpoznawanie potrzeb

2. obszary, które powinien obejmować bilans
• Umiejętności społeczne
• Sprawność fizyczna
• Samoobsługa
• Wiadomości dotyczące środowiska 

przyrodniczego
• Umiejętność posługiwania się mową
• Umiejętności matematyczne
• Umiejętności manualne
• Styl pracy dziecka



Rozpoznawanie potrzebRozpoznawanie potrzeb

3. Arkusz określania potrzeb specjalnych ucznia:
a) Badane obszary : sytuacja rodzinna, 

zdrowotna; zainteresowania dziecka, 
poprzednie doświadczenia dziecka (pozytywne 
i traumatyczne); poziom wiadomości i 
umiejętności

b) Zródła zbierania informacji: orzeczenie z PPP, 
opinia specjalistów (psycholog, reedukator, 
pedagog spec), opinia lekarza specj , 
obserwacja dziecka, bilans wiadomości i 
umiejętności, testy, inne dostępne dokumenty



Diagnoza i jej typyDiagnoza i jej typy

• Pełna diagnoza składa się z 5 
cząstkowych:

1. Porządkująca (klasyfikacyjna, 
typologiczna)

2. Genetyczna (kauzalna)
3. Znaczeniowa (celowościowa)
4. Fazy
5. Prognostyczna 



Interdyscyplinarna diagnoza Interdyscyplinarna diagnoza 
trudnotrudnośści w czytaniu i pisaniuci w czytaniu i pisaniu

1. Medyczna (przyczyny)
2. Psychologiczna (iloraz inteligencji, skala 

Wechlera)
3. Pedagogiczna (rozpoznanie 

wielozakresowe)



Diagnoza c.d.Diagnoza c.d.

• Ustalenie symptomów trudności (założenia 
d.typologicznej, również badanie 
logopedyczne)

• Określenie poziomu prezentowanych 
umiejętności

• Ustalenie obszarów niepowodzeń
dydaktycznych i społecznych

• Analiza i wnioski z wszystkich diagnoz



Diagnoza pedagogiczna Diagnoza pedagogiczna 

1. Badanie wstępne (kontakt, mowa, 
znajomość liter) , ustalenie źródła błędów 
– wzorkowe , zw. Litera-głoska

2. Badanie umiejętności czytania (czytanie 
głośne – Konopnicki, 
Straburzyńska, Śliwińska)

3. Badanie umiejętności pisania (3 próby : 
przepisywanie, pisanie z pamięci i ze 
słuchu)



Ocena wynikOcena wynikóóww

• Znajomość liter 
• Poziom czytania (tempo, technika, 

rozumienie, rodzaje błędów)
• Poziom pisania (poziom graficzny, rodzaje 

błędów)
• Analiza funkcjonowania środowiska 

rodzinnego
• Konstrukcja karty diagnostycznej



WzWzóór arkusza  r arkusza  -- okreokreśślanie potrzeb lanie potrzeb 
specjalnych uczniaspecjalnych ucznia

5 Obszar : umiejętności i 
wiadomości dziecka

4. Obszar poprzednie 
doświadczenia dziecka

3. Obszar : zainteresowania 
dziecka

2. Obszar : sytuacja 
zdrowotna dziecka

1. Obszar : sytuacja 
rodzinna dziecka

Działania konieczne do 
podjęcia przez 
pracowników szkoły

Potrzeba 
specjalna

Istotne aspekty mające 
wpływ na funkcjonowanie 
dziecka



Jak reagowaJak reagowaćć na potrzeby ucznia z na potrzeby ucznia z 
zaburzeniami emocjonalnymizaburzeniami emocjonalnymi

1. Wprowadzić odpowiednie zasady życia szkolnego jako całości
• Zapewnić poczucie ładu i porządku, atmosferę życzliwości
• Jasno określić prawa i obowiązki U i N
• Czuwać nad tym, aby U wiedział, co może się wydarzyć , czego 

się od niego oczekuje
• Dotrzymywać umów
2. Wprowadzić odpowiednie działania każdego N w stosunku do 

uczniów
• Interpretować zachowanie U jako problem do rozwiązania
• Zapewnić dyskrecję
• Bazować na mocnych stronach U
• Pracować z klasą wyjaśniając inne postępowanie wobec U
• Wyjść z inicjatywą kontaktu z U
• Dać U możliwość znalezienia azylu 



Jak reagowaJak reagowaćć na potrzeby U z na potrzeby U z 
poraporażżeniem meniem móózgowymzgowym

• Zapewnić sobie kontakt ze specjalistami prowadzącymi 
dziecko

• Zapewnić rehabilitację na terenie placówki, dostosować
salę do potrzeb U

• Zapewnić U miejsce bliżej tablicy
• Stwarzać U doświadczenia ruchowe
• Zapewnić kontakt z otoczeniem
• Unikać zbyt silnych bodźców słuchowych, czuciowych
• Proponować prace domowe w formie ustnej
• Zapewnić U poczucie akceptacji
• Nie stwarzać sytuacji, aby o U decydowano poza nim



Jak reagowaJak reagowaćć na potrzeby U z na potrzeby U z 
trudnotrudnośściami w czytaniu i pisaniuciami w czytaniu i pisaniu

• Stosować odpowiednie metody

• Zapewnić trening usprawniający zaburzone 
sprawności (praca korekcyjno-kompensacyjna)

• Zapewnić zajęcia dodatkowe
• Uwzględniać indywidualizację treści, tempa 

nauczania

• Współpracować z rodzicami
• Zapewnić odpowiedni system oceniania



Jak reagowaJak reagowaćć na potrzeby U z na potrzeby U z 
niepeniepełłnosprawnonosprawnośściciąą intelektualnintelektualnąą

• Okazywać U swoje zainteresowanie
• Bazować na czynnościach prostych , znanych i 

lubianych przez U
• Szukać z dzieckiem porozumienia wszystkimi kanałami 

komunikacji (oddech, wyraz oczu, postawa, 
gestykulacja..)

• Stosować pozytywne wzmocnienia
• Stopniować wymagania
• Systematycznie kontrolować wykonywane czynności U
• Nie wprowadzać rywalizacji w grupie
• Przekazywać krótkie i precyzyjne komunikaty słowne
• Nie blokować U, korzystać z potencjału danej cechy 

osobowości



Jak reagowaJak reagowaćć na potrzeby U na potrzeby U 
niewidomego i sniewidomego i słłabo widzabo widząącegocego

• Nie wykonywać gwałtownie żadnych ruchów

• Umożliwiać samodzielne działanie
• Dobrać odpowiednie oświetlenie

• Zastosować kontrast między tłem a obiektem
• Ustalić metodę (nauki czytania, pisania)

• Stosować dużą liniaturę, ustalony rozmiar liter
• Unikać gestykulowania bez słów, używania 

nieprecyzyjnych okresleń



Jak reagowaJak reagowaćć na potrzeby U z na potrzeby U z 
uszkodzonym suszkodzonym słłuchemuchem

• Zapewnić poczucie akceptacji u
• Nie przekraczać intymnej sfery U
• Zapewnić oprzyrządowanie
• Ograniczyć tło dźwieków
• Mieć kontrolę nad aparatem słuchowym U
• Podchodzić do U, tak aby nas widział
• Pamiętać o kontakcie wzrokowym
• Stosować powtórzenia , normalne tempo mówienia, 

mówić do U dopiero wtedy, gdy staniemy przed nim
• Dawać materiały do prac klasowych, polecenia na kartce



Symptomy Symptomy –– dziecko w klasach 1dziecko w klasach 1--33

• Słaba   technika czytania
• Trudności w rozumieniu czytanego tekstu
• Błędy w pisaniu  i czytaniu 
• Trudności w organizowaniu świata zewnętrznego  -

zapominanie
• „niestaranne” prace plastyczne, zeszyty
• Zaburzenia percepcji wzrokowej
• Zaburzenia percepcji słuchowej
• Zaburzenia sprawności motorycznej (motoryka mała i 

duża)
• Zaburzenia koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej



Jak reagowaJak reagowaćć na potrzeby U z na potrzeby U z 
trudnotrudnośściami w czytaniu i pisaniuciami w czytaniu i pisaniu

• Stosować odpowiednie metody

• Zapewnić trening usprawniający zaburzone 
sprawności (praca korekcyjno-kompensacyjna)

• Zapewnić zajęcia dodatkowe
• Uwzględniać indywidualizację treści, tempa 

nauczania

• Współpracować z rodzicami
• Zapewnić odpowiedni system oceniania



Metody stosowane w terapii dzieci Metody stosowane w terapii dzieci 

• Niedyrektywna Terapia Zabawowa 
H.Olechnowicz, B.Bokus, T.Kaczmarek , 

J.Rola
Dowolna zabawa, terapeuta obserwuje
Całkowita akceptacja dziecka, ograniczenia 

wyznaczone przez zasadę zapewnienia 
bezpieczeństwa dziecku i innym



Metody oparte o kontakt z ciaMetody oparte o kontakt z ciałłemem

Naturalność, prostota, odwołanie się do zabaw z 
dzieciństwa

1. Zabawy paluszkowe

2. Baraszkowanie (D.Kopeć, H.Olechnowicz)
3. Programy aktywności – świadomość ciała, 

kontakt  i kontakt (M. Ch. Knillowie)

4. Program dotyk i komunikacja (Ch.Knill)
5. Metoda Ruchu Rozwijającego (W.Sherborne)



Integracja sensoryczna Integracja sensoryczna 

• Cel : wzbogacanie zdolności mózgu do 
dostrzegania bodźców płynących z 
otoczenia

• Opracowana przez A.J.Ayres
• Wymaga odpowiednio przygotowanego 
środowiska zewnętrznego , ustalenia 
prostej stymulacji dotykiem, motywowanie

• A.Kałużna, M.Bogdanowicz



Muzykoterapia Muzykoterapia 

• Dwie grupy oddziaływań:
a) receptywną
b) aktywną ( łączy dobierane bodźce z 

aktywnością ruchową)

B.Janosz, K.Lewandowska, K.Mrugalska, 
H.Olechnowicz



Hipoterapia Hipoterapia 

• Wszechstronna stymulacja podczas jazdy 
konnej

• Ćwiczenia koordynacji
• Istnieją przeciwwskazania (skrzywienia 

kręgosłupa, łamliwość kości…)
• Inne formy zooterapii - dogoterapia
Kwartalnik „ Hipoterapia”. I.Straus



Metoda Marii Metoda Marii MontessoriiMontessorii

• 3 stadia w rozwoju psychofizycznym 
dziecka : 

a) Dziecko poznaje siebie
b) Dziecko odkrywa środowisko zewnętrzne
c) Dziecko kontaktuje się z drugim 

człowiekiem



Techniki relaksacyjneTechniki relaksacyjne

1. Jacobsa  - relaksacja jako rozluźnienie, 
schemat obejmuje ręce, nogi, mięsnie 
tułowia, szyi, twarzy

2. Wintreberta – wykonywanie ruchów 
przez relaksatora (obroty, krążenia, 
huśtania, opuszczanie)

3. Polender - świadome, stopniowe 
opanowanie własnego ciała



Metoda Dobrego StartuMetoda Dobrego Startu



Techniki parateatralne Techniki parateatralne 

• Techniki zamiany ról
• Teatr palcowy
• Teatrzyk kukiełkowy
• Teatrzyk wyboru



Metoda malowania dziesiMetoda malowania dziesięęcioma cioma 
palcamipalcami

• Pomoc w pokonywaniu lęków
• Uwalnianie od zahamowań
• Pobudzenie fantazji, ekspresji
• Wzmacnianie wiary w siebie



System percepcyjnoSystem percepcyjno--motoryczny motoryczny 
KephartaKepharta

1. Percepcja kształtów

2. Kontrola wzrokowa
3. Integracja percepcyjno-motoryczna 

• Manipulowanie, działanie rzeczami
• Poznanie własnego ciała i jego możliwości

np. Zabawa zegarowa



Ocenianie Ocenianie 



Funkcje ocenianiaFunkcje oceniania

• Dydaktyczna – porządkowanie, uzupełnianie 
wiedzy

• Diagnostyczna – rozpoznanie osiągnięć
zaplanowanych celów

• Metodyczna – doskonalenie procesu kształcenia
• Motywacyjna – aktywizacja ucznia

• Społeczna – regulacja stosunków
• Wychowawcza – ukierunkowanie 

zainteresowań, przygotowanie do samooceny



Ocenianie Ocenianie 

• Ocena opisowa  - różne formy  :  
charakterystyka dziecka, list do ucznia, list 
do rodziców

• Skale osiągnięć : wyjątkowy postęp, 
wystarczający postęp, widoczna poprawa, 
wymaga poprawy

• Ocenianie bieżące : ustne, pisemne 
informacje słowne : gratuluję, cieszę się,że
sobie z tym poradziłeś



Ocenianie Ocenianie 

• Ocena formalna, skala 1-6
• Wymagane kryteria oceniania, 

dopasowanie do standardów , możliwości i 
ograniczeń ucznia ze specjalnymi 
potrzebami 



Autorzy ocenyAutorzy oceny

• Nauczyciele ( duet – wiodący, 
przedmiotowiec oraz wspierający, 
pedagog specjalny)

• Zespół nauczyciele – rodzice ucznia



Ocenianie Ocenianie 

• Zgodność z rozporządzeniem  -
opisowa ocena,
formalna ocena,
ocena zajęć edukacyjnych obowiązujących i 

dodatkowych



edukacja polonistyczna edukacja polonistyczna -- celecele



Cele edukacji polonistycznej

• Komunikacja (w mowie, piśmie), 
porozumiewanie się

• Samodzielność (czytanie, pisanie)
• Czytelnik, gusta czytelnicze, przeżycia 

estetyczne
• Korzystanie ze źródeł wiedzy (czytanie 

tekstów, rozumienie tekstów)
Mówienie – słuchanie - czytanie -pisanie



c.d.

• Zainteresowanie, potrzeby, możliwości 
językowe

• Motywacja czytania
• Umiejętność odbioru tekstu 
• Istnienie w  kulturze (wymiar symboliczny 

i aksjologiczny) --- wewnętrzna potrzeba, 
osobista własność dziecka



Podsumowanie – ogólnie trzy  cele

1.  Kształtowanie umiejętności 
komunikowania się (edukacja 
językowa)

2. Rozbudzanie u dziecka twórczej 
ekspresji słownej

3. Przygotowanie dziecka do mediacji 
interkulturowej (edukacja kulturowa) 



Kształcenie umiejętności 
komunikowania się (edukacja 
językowa)

• W procesie komunikowania się dziecko jest na zmianę nadawcą
bądź odbiorcą informacji. Jako nadawca musi umieć mówić i pisać; 
jako odbiorca musi umieć słuchać i czytać. Aby być zarówno 
skutecznym nadawcą, jak i odbiorcą, musi znać i respektować:

• system znaków danego języka;
• obowiązujące w danym języku reguły, które określają możliwość

przekształcania tych znaków;
• odpowiedni zasób słów;
• zasady budowania słów, wyrazów, wyrażeń, wypowiedzeń oraz 

różnorodnych form wypowiedzi.
• Mówiąc inaczej – musi opanować słownictwo, gramatykę, ortografię

i interpunkcję danego języka, zasady poprawnej wymowy oraz 
umieć je stosować w praktyce.



2. Rozbudzanie u dziecka 
twórczej ekspresji słownej

• W czasie zajęć należy stwarzać takie sytuacje, w 
których dziecko próbuje tworzyć własne 
kompozycje słowne. Po etapie odtwórczym, 
mającym za zadanie utrwalenie słownictwa i 
zwrotów stosowanych w danym kontekście, 
uczeń zaczyna bardziej samodzielnie 
komponować teksty ustne, a następnie pisemne. 
Zaczynamy od bardzo prostych sytuacji.



Przygotowanie dziecka do mediacji 
interkulturowej (edukacja 
kulturowa) 

• Przygotowanie do roli mediatora interkulturowego 
powinno odbywać się w bezpośrednim kontakcie 
dziecka ze zjawiskami kulturowymi i w zestawieniu 
kultury obcej z kulturą rodzimą, podczas którego, z 
pomocą nauczyciela:

• dostrzeże zjawiska charakterystyczne dla danej 
kultury;

• próbuje doszukać się podobieństw i różnic między 
kulturami;

• rozwinie w sobie ciekawość i pozytywny stosunek 
wobec „inności” kulturowej.



Treści programowe 

• 1.Cele i zadania edukacji polonistycznej. Analiza podstaw programowych (zapowiedź zmian ) w 
przedszkolu i szkole podstawowej (kształcenie zintegrowane). Koncepcja nowej reformy.

• 2. Przygotowanie dzieci do nauki czytania w przedszkolu. Osiąganie dojrzałości gotowości do 
czytania i pisania. Stan badań w zakresie dojrzałości do czytania i pisania (badania 
międzynarodowe, ogólnopolskie, lokalne). Diagnozowanie dojrzałości – analiza testów.

• 3. Rozwój mowy i myślenia u dzieci.
• 4. Czytanie i pisanie – nowy język dziecka. Nabywanie przez dzieci kompetencji językowych.
• 5. Istota czytania, jego aspekty, teorie. Omówienie mechanizmu czytania. Higiena czytania.
• 6. Metody nauki czytania – prezentacja, zestawienie (metody analityczno-syntetyczne, globalne, 

fonetyczne).
• 7. Eksperymentalne metody nauki czytania i pisania – SOJUSZ METOD (G. Doman, I. Majchrzak, 

B.Rocławski, kinezjologia edukacyjna).
• 8. Metoda Dobrego Startu, ćwiczenia grafomotoryczne, kaligraficzne, dla dzieci leworęcznych 
• 9. Etapy wprowadzania litery, realizacja materiału elementarzowego.



Treści programowe c.d.

• 10. Nauka ortografii i gramatyki w kształceniu zintegrowanym.
• 11. Przegląd materiałów/pakietów do pracy z dziećmi w przedszkolu i kl. I-III –

analiza ćwiczeń, zawartość treści polonistycznych.
• 12. Praca z tekstem i lekturą. Literatura dla dzieci, czasopisma, poezja i proza.
• 13. Ćwiczenia redakcyjne, redagowanie tekstów (opis, opowiadanie, sprawozdanie, 

list, swobodne teksty).
• 14. Treści humanistyczne w tekstach dla dzieci.
• 15. Czytanie (wybór tekstów, bajkoterapia). Analiza międzynarodowego testu PIRLS 

w zakresie biegłości czytania. Techniki czytania ze zrozumieniem – prezentacja.
• 16. Trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci - diagnozowanie dysleksji, programy 

terapeutyczne. Ćwiczenia oddechowe, logopedyczne.
• 17. Ocenianie postępów dzieci w zakresie edukacji polonistycznej, formy oceny.
• 18. Prezentacja materiałów dydaktycznych, projektowanie środków do zajęć. 
• Stosowane pomoce dydaktyczne
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