
 

PRZEWODNIK W CZYTANIU DLA RODZICOW – kiedy 

dziecko nie potrafi czytac samo  
 

Drodzy rodzice! 

Twoj wklad jest istotny dla postepu w czytaniu Twojego dziecka. Zarezerwuj dlatego 15 minut co 

dzien na czytanie. Tutaj znajdziesz wskazowki i rady przedmiotowe jak Ty jako rodzic mozesz 

wspierac dziecko w czytaniu.  

1. Wybierz wlasciwy czas na czytanie! 

Znajdz odpowiedni czas dla siebie i dziecka. Nie pozwol temu zadaniu przeciagnac sie za 

dlugo. Dziecko moze byc zmeczone po dluzszym czasie. Celem tego ,,jest, aby dziecko mialo 

przyjemnosc z ksiazki/tekstu.  

2. Zdjecia sa wazne! 

Przestudiujcie najpierw okladke ksiazki. O czym moze ten tekst opowiadac? Przekartkuj i 

popatrz na wszystkie zdjecia. Rozmawiajcie razem o zdjeciach. To da dziecku pomysl o czym 

jest ten tekst.   

3. Czytaj dziecku na glos! 

Kiedy dziecko jeszcze samo nie czyta, wazne jest, ze Ty pokazesz dziecku droge zaczynajc 

czytac. Pros dziecko o wskazywanie razem z Toba i sledzenie tekstu/slow. W ten sposob 

dziecko bedzie bezpieczniejsze w uzywaniu «palca do czytania».  

4. Jesli dziecko rozpoznaje pojedyncze slowa/krotkie slowa. 

Szesciolatki czesto nie sa swiadome, co to jest slowo. Ten trening jest wazny, aby sie nauczyly 

oddzielac pojedyncze slowa. Wskazywanie pomoze tez im w uczeniu sie roznicy miedzy 

slowami i zdaniami. Zatrzymajcie sie i przeczytajcie wolno slowo, dzwiek po dzwieku 

(powiedz «b» a nie «be»). 

5. Pomoz dziecku myslec i zastanawiac sie nad tekstem! 

Czytanie ma byc milym przezyciem.  Dobrze jest jesli dziecko zna litery albo czesci slow. 

Dobrze jest tez jesli dziecko odkryje na przyklad slowa, ktore sie rymuja. 

6. Rozmawiajcie o slowach, co one znacza! 

Dobrym treningiem jest tlumaczenie, co oznaczaja slowa. Badz przykladem dla swojego 

dziecka i wytlumacz znaczenie wybranego slowa. Uzywaj calkiem zwyczajnych codziennych 

slow. 

7. To nie szkodzi jesli czytaliscie juz te ksiazke/tekst wczesniej! 

Dla dziecko jest to radoscia, przeczytac ksiazke jeszcze raz. Porozmawiajcie razem o tym, co 

pamietacie z ostatniego razu.        


