
 

PRZEWODNIK W CZYTANIU DLA RODZICOW – kiedy 

dziecko potrafi czytac samo 

 

Drodzy rodzice! Twoj wklad jest istotny dla postepu w czytaniu Twojego dziecka. Zarezerwuj dlatego 

15 minut co dzien na czytanie. Twoje dziecko zostalo dobrym czytelnikiem i ekstra wazne jest to, ze 

Ty uczestniczysz w dalszym rozwoju nauki czytania dziecka. 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, wiec sprytnie jest wybrac moment kiedy dziecko i Ty 

mozecie cieszyc sie ksiazka.   

2. Zdjecia sa wazne! 

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

dalej spis tresci i przekartkujcie ksiazke, aby popatrzec na zdjecia/ilustracje. Rozmawiajcie 

razem o tym, co myslicie, o czym jest ksiazka.  

3. Pozwol dziecku czytac sam na sam przez 15 minut! 

Znajdzcie razem miejsce, gdzie dziecko moze siedziec w spokoju. (Wylacz radio, muzyke, 

telewizor i inne aparaty, ktore moga przeszkadzac). 

4. Pozwol dziecku czytac czesc tekstu na glos! 

Popros dziecko, aby czytalo dla Ciebie na glos. Zrob umowe na przyklad, ze jedna strone lub 

akapit trzeba przeczytac na glos. Dobrym treningiem jest czytanie na glos, gdzie wymowa i 

tonacja sa wazne. Zachecaj do pauzy przy kropce, przecinku, znaku zapytania i wykrzykniku.  

5. Rozmawiajcie razem o tym, co przeczytaliscie! 

Pozwol dziecku opowiedziec o akcji. Pomoz dziecku zadajac pytania jesli opowiadanie 

sprawia trudnosci. 

6. Rozmawiajcie o slowach, co one znacza! 
Dobrym treningiem jest tlumaczenie, co dane slowa oznaczaja. Badz przykladem dla swojego 

dziecka i wytlumacz znaczenie wybranego slowa. Uzywaj calkiem zwyczajnych codziennych 

slow. Popros dziecko o znalezienie jednego slowa, ktore dziecko moze Ci wytlumaczyc. 

7. Rozmawiaj o wyrazach, ktore sa trudne w czytaniu! 

Jesli dziecko nie znajdzie wyrazow, ktore sa trudne w czytaniu, mozesz powiedziec «Ja 

slyszalam, ze ty sie zatrzymales na chwilke przy tym wyrazie tutaj», Czemu to slowo bylo 

trudne w przeczytaniu? Na przyklad: Skjære, tutaj trzy pierwsze litery wymawia sie 

jako jeden dzwiek. 

  


