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Metoda opiera się na wynikach badań 

neuropsychologicznych, dotyczących 

powiązań intermodalnych, budowanych 

podczas przetwarzania bodźców 

słuchowych i wzrokowych. 

Sylaba a nie fonem jest najmniejszą 

jednostką percepcyjną. 

Percepcja słuchowa ma zasadnicze 

znaczenie dla budowania systemu 

językowego dziecka. 

Wiedza na temat funkcji symultanicznych 

(prawopółkulowych) i sekwencyjnych 

(lewopółkulowych) oraz kształtowania się 

struktur umożliwiających przesyłanie 

informacji między półkulami mózgu (spoidło 

wielkie, istmus). 



Powtórzenie sekwencji rozwoju mowy 

dziecka  

   (od samogłosek, sylab, przez wyrażenia 

dźwiękonaśladowcze, do wyrazów i zdań). 

Pobudzanie „zwierciadlanych neuronów”. 

Powtarzanie rozwoju pisma w dziejach 

ludzkości. 
 



Prawa i lewa półkula mózgu przetwarzają 

wszystkie informacje według dwóch 

odmiennych programów.  

Lewa półkula przetwarza wszelkie 

informacje  

    w sposób sekwencyjny - krok po kroku, 

analizując różnice 

     i relacje między bodźcami.  

Prawa 

przetwarza symultanicznie (całościowo, 

globalnie), szukając podobieństw.  

Lewej półkuli łatwo jest spostrzec różnicę 

między  literą „s” 

    i „ś” , a dla prawej półkuli to taki sam 

element rzeczywistości.  

Ważne jest stymulowanie lewej 

półkuli mózgu, której praca zagrożona 

jest przez współczesną kulturę obrazu. 



Przygotowanie do nauki 

czytania  
Ćwiczenia ogólnorozwojowe (analiza i 

synteza wzrokowa, ćwiczenia operacji 

myślowych, grafomotoryka, koordynacja 

wzrokowo- ruchowa, lateralizacja); 

Przygotowanie ogólnorozwojowe jest 

konieczne do nauki czytania; 

REGUŁA: powtarzanie, rozumienie, 

nazywanie; 

porządkowanie świata od lewej do prawej. 



Szybkość analizy i syntezy wzrokowej 

wyznacza  szybkość uczenia się czytania i 

pisania; 

Zaczynamy od ćwiczeń na materiale 

tematycznym, następnie atematycznym. 



Umiejętność posługiwania się symbolami 
jest skorelowana  

     z procesem opanowania języka. 

Sekwencje 

Ćwiczenia wykonujemy wg zasady 
naśladowanie, kontynuowanie, 
uzupełnianie. 

Pamięć symultaniczna i sekwencyjna 

Pamięć symultaniczna- zapamiętywanie 
całości (prawa półkula); 

Pamięć sekwencyjna- linearne 
zapamiętywanie (lewa półkula). 

 

 



Myślenie przyczynowo- skutkowe 

Historyjki obrazkowe. 

Klasyfikowanie 

Ćwiczenia na materiale tematycznym, 

atematycznym. 

 

3. Grafomotoryka; koordynacja 

wzrokowo- ruchowa 

Ćwiczenia przygotowujące do nauki 

czytania i pisania. 

 

4. Lateralizacja 

Warunkuje spostrzeganie rzeczywistości- 

od lewej do prawej. 



Nauczyciel odczytuje głoski, a dziecko je 

powtarza.  

Zwracamy uwagę na układ ust podczas 

wymawiania poszczególnych samogłosek.  

Posługujemy  się ruchową wizualizacją (Y 

- uniesione ręce,  

     I- palec na nosie obrazujący kropkę nad 

i). 
 



Nauczyciel wskazuje samogłoskę a 

dziecko ją odczytuje lub odwrotnie .  

Jeśli  są trudności z rozpoznaniem litery, 

można podpowiedzieć wykorzystując 

wizualizację ruchową lub eksponując 

układ ust podczas realizacji głoski.  

Pozwólmy dziecku samodzielnie dojść do 
rozwiązania. 



Realizujemy zamianę rolami: raz 

dziecko uczy dorosłego a raz dorosły 

dziecko. 

Zamiana ról powoduje, że maluch 

chętnie powtarza głoski oraz w 
sposób zabawowy utrwala wiedzę. 



Etap I – od samogłosek prymarnych do 

sylaby otwartej 

 

Etap II – od sylaby otwartej do pierwszych 

wyrazów 

 

Etap III – czytanie sylab zamkniętych 

 

Etap IV – czytanie nowych sylab otwartych i 

zamkniętych 

 

Etap V – samodzielne czytanie tekstów 



Rozpoczyna się od poznania samogłosek 

ustnych. Odczytywanie samogłosek 

angażuje głównie prawą półkulę, która w 

sposób kompleksowy ujmuje obraz 

graficzny litery. 

 Istotna jest kolejność wprowadzania liter: 

najpierw pojedyncze samogłoski, 

potem ich sekwencje, najpierw tych 

samych, np. AAA, EEE, a następnie 

różnych, np. AIEOU.  

Następnie wprowadzamy sylaby 

otwarte np. wyrazy dźwiękonaśladowcze 

(MU, BE, UHU itp.). 

 

 



Stopniowo wprowadzamy nowe 

spółgłoski (zawsze 

  w sylabach): p, m, b, l, f, w, t, d.   

Zapoznajemy dziecko z prostymi 

wyrazami do czytania globalnego, np. 

rzeczowniki w mianowniku MAMA, AUTO, 

lub czasowniki w 3 os. l.p. czasu 

teraźniejszego: STOI, LATA.  

W zależności od postępów można 

wprowadzać także proste zdania, np. 

ALA JE LODY. 
 



 Poszerzamy zakres sylab otwartych, 

wykorzystując nowe spółgłoski: s, z, k, g, 

j, n. Korzystamy także z zestawów 

samogłoska + sylaba otwarta (np. ANA, 

ENE, itp.).  

 Posługujemy się znanymi już wyrazami 

globalnymi oraz wprowadzamy nowe - 

zbudowane z nowopoznanych sylab. 

 Budujemy  wyrazy dwusylabowe 

(pseudowyrazy) składające się z sylab 

otwartych, np. PABA, FAWA. 

  Jeśli dziecko opanowało materiał można 

wprowadzić zdania i proste teksty, 

zbudowane z poznanych sylab. 
 



Pracujemy na sylabach otwartych i 

zamkniętych 

    z poznanymi spółgłoskami: p, m, b, l, t, 

d, f, w, s, z, k, g, j, n. Nowością będą 

sylaby zamknięte (np. NYK, MUK ipt.) 

 Nauka czytania na pseudowyrazach (np. 

KITUME, NOT), które mają charakter 

abstrakcyjny.  

 Zasób poznanych sylab pozwala na 

czytanie dłuższych zdań i tekstów.  
 



Dziecko zapoznaje się z dwuznakami 

oraz spółgłoską Ł.  

Będą realizowane w sylabach 

zamkniętych lub otwartych. 

Zwiększamy ilość wyrazów czytanych 
globalnie oraz tekstów. 



Samodzielne czytanie tekstów. 

Ćwiczymy czytanie sylab otwartych i 

zamkniętych 

    oraz wprowadzamy spółgłoski miękkie i 
samogłoski nosowe. 









 



 







 
Dziękuję z uwagę. 
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