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Wstęp

• Odimienna metoda nauki czytania jest programem edukacyjnym
mającym na celu wczesne kształcenie umiejętności czytania z pełnym
rozumieniem tekstu od samego początku.

• Program ten zawiera taki łańcuch zajęć i gier, dzięki którym dziecko w
drodze samodzielnego rozumowania odkrywa i opanowuje logikę
alfabetycznego szyfru.

• Opracowanie przeznaczone jest przede wszystkim dla nauczycieli
przedszkoli oraz rodziców chcących samodzielnie rozwinąć
umiejętność czytania swoich dzieci.



Założenia twórcy metody

• Pismo jest to zjawisko wizualne, poznaje się je z „widzenia” nie zaś ze
„słuchu” dlatego wykorzystuje się głównie analizator wzrokowy. W związku
z tym ćwiczenia słuchu fonemowego są zbyteczne. Dziecko nawet
dwuletnie doskonale słyszy i rozpoznaje wszystkie głoski ojczystego języka –
inaczej nie rozumiałoby, co się do niego mówi.

• Pismo jest graficznym szyfrem mowy. Jest nośnikiem tych samych znaczeń
co język mówiony.

• Cudem litery jest jej abstrakcyjność i neutralność emocjonalna. Dzięki temu
może służyć do zapisywania mln słów we wszystkich językach świata.
Dlatego nie należy używać alfabetów obrazkowych.

• Zastosowanie imienia jako emocjonalnego nośnika wiedzy o piśmie
prowadzi do intensywnego zainteresowania literami od najwcześniejszych
lat.



Zalety proponowanej metody

• Dziecko nie musi mieć ukształtowanej analizy i syntezy sylabowej oraz 
fonemowej aby rozpocząć naukę czytania.

• Można rozpocząć naukę z dzieckiem od 3-go roku życia.

• Nauka przez zabawę.

• Uruchamia/kształtuje logiczne myślenie oraz wyciąganie wniosków 
przez dziecko.

• Dziecko uczy się w swoim tempie.

• Nie wymaga się czytania na głos.



Etapy realizacji programu

1. Inicjacja

2. Rozpoznawanie imion

3. Ściana pełna liter

4. Targ liter

5. Nazywanie świata

6. Sesje czytania

7. Pierwsze lektury



Etapy realizacji programu - Inicjacja

W ramach etapu inicjacji wprowadzamy wizytówki z imionami dzieci napisane w 
zaproponowanej przez nie formie (np. Agnieszka, Agula, Aga… itp.). Następnie rozwieszamy 
te kartki w miejscach należących do dzieci – np. na szafkach, czy półkach.

Realizacja w praktyce:

➢Nauczyciel woła indywidualnie z dzieckiem i pokazuje mu jak zapisuje się jego imię w 
liniaturze.

➢Razem  z dzieckiem liczy ile imię ma liter.

➢Kieruje uwagę na różną wielkość liter i ich kształt.

➢Z rozsypanki literowej dziecko układa imię wg wzoru.

➢Nauczyciel pisze swoje imię i razem z dzieckiem. Porównują oba imiona – która ma więcej 
liter, czy wspólne litery

Dzięki temu dziecko pojmuje, że jego imię można napisać wyłącznie za pomocą 
określonych liter w określonej kolejności. System pisma staje się przewidywalny.



Etapy realizacji programu – Rozpoznawanie 
imion
Po wręczeniu dzieciom ich wizytówek i zamieszczeniu ich na ścianach wychowankowie będą ćwiczyć:

➢Rozpoznawanie i odnajdywanie swoich imion wśród imion pozostałych członków grupy,

➢Rozpoznawanie imion kolegów.

Celem tego etapu jest fakt, że:

• dziecko widzi, że każdy z jego kolegów jest reprezentowany przez szczególny, różniący się od 
innych wyraz.

• Szybko rozpoznaje swoje imię wśród innych wyrazów.

• Zdaje sobie sprawę, że litery składające się na jego imię odpowiadają kolejnym dźwiękom tego 
imienia.

• Ponieważ zna brzmienie imion swoich kolegów odkrywa, jakie jest brzmienie występujących w 
nim liter.

WAŻNE! Kartki z imionami symbolizują dzieci, dlatego pod żadnym pozorem nie wolno ich skreślać.



Etapy realizacji programu – Ściana pełna liter

Na ścianie umieszcza się alfabet – wszystkie litery DUŻE i małe, pisane i DRUKOWANE.

➢ Szukanie swoich liter – proponuje się dzieciom by sprawdziły, czy na pewno wszystkie litery 
składające się na ich imię znajdują się na taśmie alfabetu.

➢ Prezentacja alfabetu i gra w loteryjkę – nauczyciel przedstawia kolejno litery alfabetu, a dzieci 
sprawdzają czy mają ją w swoim imieniu. Trzymając w ręku wizytówkę z własnym imieniem 
zaklejają plasteliną zaprezentowaną przez nauczyciela literę, jeśli występuje w ich imieniu.

Celem tego etapu jest fakt dostrzegania przez dziecko, że:

• Alfabet jest zbiorem zamkniętym (w żadnym wyrazie nie występuje inny znak niż te, które 
znajdują się w alfabecie)

• Litery różnią się między sobą kształtem, rozmiarem i położeniem.

• Litery są graficznymi znakami głosek.

• Litery wielkie i małe różnią się między sobą kształtem, ale ich brzmienie jest takie samo.

• Napisane imię ma charakter symboliczny – reprezentuje osobę.



Etapy realizacji programu – Targ liter

Jest to rodzaj gry, dzięki której wychowankowie zdobędą symboliczne 
prawo do używania wszystkich liter alfabetu. Każde dziecko dostaje 
szarfę/pasek z alfabetem gdzie u góry wypisane są wszystkie litery 
alfabetu, a na dole tylko te, które składają się na imię danego dziecka. 
Brakujące litery każdy z uczestników zdobędzie przez wymianę z 
kolegami.



Etapy realizacji programu – Nazywanie Świata

Po ćwiczeniach z imionami, po poznaniu brzmienia każdej litery dziecko jest 
gotowe do tego, by zmierzyć się z innymi wyrazami. Nazywanie świata jest to 
akt nadawania przedmiotom z otoczenia ich symbolicznych pisemnych 
reprezentacji. Każda rzecz ma nazwę, podobnie jak każdy człowiek ma imię. 
Jest to zabawa, w trakcie której dzieci za pomocą od 100 do 300 
pojedynczych wyrazów ćwiczą ciągle na nowo rozpoznawanie kształtów 
brzmienia 32 liter alfabetu w najrozmaitszych kombinacjach. Dziecko doznaje 
radości nie dlatego, że odszyfrowało litery ale dlatego, że odnalazło treść 
słowa przez nie tworzonego.

Po pewnym czasie można zaproponować dzieciom by poszukały 
przedmiotów, które nie zostały jeszcze opisane i żeby same spróbowały 
przygotować dla nich wizytówki.



Etapy realizacji programu – Sesje czytania

Jest to codzienny blok zajęć umożliwiający dziecku kontakt z językiem pisanym. Ma 
charakter zabawy w „Nazywanie świata” z tym, że po pewnym czasie wprowadza się inne 
części mowy. Najpierw przymiotniki, potem przyimki, a następnie czasowniki. Można wtedy 
bawić się w inscenizowanie scenek i zdarzeń (np. lala wypadła z wózka).

Cel: na tym etapie dziecko:

• zna wszystkie litery alfabetu

• Utrwala czytanie ze zrozumieniem

• Poszerza zakres pojęć

• Zdaje sobie sprawę, że wszystkie przedmioty i sytuacje można opisać

• Nabiera motywacji do samodzielnego czytania

• Przyswaja w sposób naturalny polską ortografię

• Kształtuje kompetencje czytelnicze.



Etapy realizacji programu – Pierwsze lektury

Równolegle z wyżej opisanymi zajęciami dzieciom należy czytać teksty 
literackie z literatury dziecięcej codziennie przez 15min.



Odimienna metoda nauki czytania - źródło

Książka „Nazywanie Świata” 2004, autorstwa Ireny Majchrzak



Inne, popularne metody nauki czytania

• Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

• Metoda Symultaniczno-Sekwencyjna Jagody Cieszyńskiej

• Metoda czytania globalnego Glenn’a Domana

• Glottodydaktyka według Bronisława Racławickiego


