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PROFILAKTYKA TRUDNOŚCI W NABYWANIU 
UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH W SZKOLE – W JAKI 

SPOSÓB W PRZEDSZKOLU LEPIEJ PRZYGOTOWYWAĆ 
DZIECI DO NAUKI CZYTANIA I PISANIA

 
Przygotowanie do nauki czytania i pisania w klasach pierwszych szkoły podstawowej 

jest czynnikiem współdecydującym o powodzeniu zarówno w uczeniu się, jak i w przy-
szłym, dorosłym życiu każdego człowieka.

Autorka artykułu w jednych z wcześniej prowadzonych przez siebie badań 
(Olechowska, 2005) wykazała, że dzieci, które rozpoczęły naukę czytania i pisania mając 
nieukończony rozwój słuchu fonematycznego osiągały przeważnie niskie, a wraz z upły-
wem lat nauki w klasach początkowych coraz niższe wyniki tych umiejętności w porów-
naniu do rówieśników bez tego typu trudności. Wnioski z poprzednich badań nie tylko 
potwierdziły wyniki badań prowadzonych na świecie (Stanovich, 1986), ale też uzasadni-
ły dalsze poszukiwania badawcze, które mogłyby przyczynić się do lepszego przygoto-
wywania dzieci do nauki czytania i pisania w szkole.

W niniejszym artykule autorka snuje rozważania nad wybranymi czynnikami mogą-
cymi przyczyniać się do trudności dzieci w uczeniu się czytania i pisania w szkole, opie-
rając się na obserwacji zajęć prowadzonych w grupach dzieci pięcioletnich w wybranych 
przedszkolach. Na podstawie analizy obserwacji zajęć organizowanych przez nauczycie-
li dokonuje podziału wykonywanych przez dzieci ćwiczeń ze względu na kryterium 
wyróżnianych przez G. Krasowicz-Kupis komponentów (swoistych lub nieswoistych) 
dojrzałości do nauki czytania i pisania. Wskazuje także możliwe przyczyny przyszłych 
trudności dzieci w czytaniu i pisaniu, tkwiące w znacznym zachwianiu proporcji 
w odniesieniu do ćwiczeń umiejętności językowych z zakresu poszczególnych kompo-
nentów oraz w niektórych innych czynnikach dostrzeżonych w czasie obserwacji.

Podjęte zadanie badawcze oraz analiza zebranego materiału w świetle współczesnej 
wiedzy miały posłużyć lepszemu rozpoznaniu ewentualnych obszarów krytycznych 
przygotowywania dzieci kończących przedszkole do czytania i pisania.  

Sformułowane wnioski pozwolą na wskazanie potrzeby podjęcia określonych działań 
profilaktycznych w zakresie badanego problemu.

Słowa kluczowe: dojrzałość do nauki czytania i pisania, komponenty dojrzałości do czyta-
nia i pisania, dojrzałość szkolna, profilaktyka trudności w nauce czytania i pisania

Wprowadzenie

Zgodnie ze wskazaniami zawartymi w obowiązującej Podstawie programowej 
wychowania przedszkolnego zakłada się, że dziecko kończące przedszkole i rozpo-
czynające naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej powinno być pod wie-
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loma względami do tej szkoły dojrzałe. W tym celu podejmuje się wiele działań 
wspierających rozwój fizyczny, poznawczy i społeczno-emocjonalny. W załącz-
niku 1 do rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. wymienia się w kolej-
ności wiele kierunków wychowania przedszkolnego: rozwój społeczny i porozu-
miewania się dzieci; kształtowanie czynności samoobsługowych, higienicznych 
i kulturalnych; wspomaganie rozwoju mowy; wspieranie dzieci w rozwijaniu 
czynności intelektualnych; w rozwoju fizycznym; dbałości o bezpieczeństwo. 
Przywiązuje się wagę do wychowania przez sztukę, technikę, przyrodę, wspo-
magania rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną, kształ-
towania gotowości do nauki czytania i pisania oraz umiejętności życia w rodzi-
nie, społeczeństwie i państwie.

Osiągnięcie pewnego etapu dojrzałości pod koniec wychowania przedszkol-
nego ma decydujące znaczenie dla powodzenia w nauce w przyszłości. Jednym 
z ważnych aspektów tej dojrzałości jest poziom rozwoju językowego, przez któ-
ry rozumiem pewien zasób wiedzy i umiejętności językowych oraz postaw, ja-
kie powinno mieć przeciętnie rozwijające się dziecko przed rozpoczęciem nauki 
w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

Jak pisze I. Kurcz (1992, s. 172), „język służy reprezentacji świata w umyśle […] 
służy celom porozumiewania się z innymi ludźmi […] jest narzędziem poznania […] 
społecznym, a zarazem naturalnym systemem znaków dźwiękowych (mownych) 
i reguł łączenia tych znaków, wyznaczających sposób posługiwania się nimi”.

Współcześnie uważa się, że „bez wzrastającej sprawności posługiwania się 
językiem, zarówno w funkcji narzędzia komunikacji, jak i pracy intelektualnej, 
niemożliwy byłby taki postęp, jaki staje się udziałem dziecka w wieku przed-
szkolnym w zakresie tworzenia systemu reprezentacji myśli, przekonań, uczuć, 
pragnień własnych i innych ludzi. Reprezentacje te są dla dziecka konstruktami 
teoretycznymi, pozwalającymi mu na interpretowanie i organizowanie zacho-
wań własnych i innych ludzi” (Smykowski, 2005, s. 242).

Rozwój posługiwania się językiem polega na nabywaniu biegłości w słucha-
niu/rozumieniu mowy – mówieniu – czytaniu i pisaniu (Bałachowicz, 1992, s. 9).

Słuchanie/rozumienie oraz czytanie są czynnościami językowymi o cha-
rakterze recepcyjnym, polegającym na odbieraniu informacji kierowanej przez 
nadawcę. Wymagają przetworzenia schematów: fonologicznego – w przypadku 
słuchania, graficznego – w przypadku czytania oraz gramatycznej i semantycz-
nej identyfikacji przetworzonego materiału językowego. Mówienie i pisanie zaś 
wymagają ideacji, czyli zdecydowania o treści wypowiedzi, planowania formy 
i sposobu wyrażenia zaplanowanej treści oraz ostatecznego zbudowania wypo-
wiedzi w postaci tekstu mówionego lub pisanego. W tej ostatniej fazie – wyko-
nawczej – wypowiedź otrzymuje określony kształt na płaszczyźnie segmentalnej 
i suprasegmentalnej (Olechowska, 2005, s. 19).

Zgodnie z zapisami zawartymi w obowiązującej Podstawie programowej wycho-
wania przedszkolnego przewiduje się, że dzieci kończące przedszkole i rozpoczy-
nające naukę szkolną powinny charakteryzować się określonymi umiejętnościa-
mi w zakresie słuchania/rozumienia mowy oraz mówienia. Powinny też prezen-
tować określone cechy gotowości do nauki czytania i pisania, która rozpoczyna 
się najczęściej dopiero w szkole.
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Zagadnienia związane z kształtowaniem poszczególnych czynności języko-
wych znajdują swoją reprezentację w treściach wychowania przedszkolnego, 
w różnych obszarach działalności edukacyjnej przedszkola. Kształtowanie czyn-
ności językowych słuchania/rozumienia mowy jest uwzględnione w treściach 
następujących punktów Podstawy programowej wychowania przedszkolnego:
1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: „Dziecko kończące przed-

szkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej: obdarza uwagą dzieci 
i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują”.

2. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci: „Dziecko […] uważnie słucha”.
3. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w uni-

kaniu zagrożeń: […] „Dziecko […] wie, o czym mówi osoba zapowiadają-
ca pogodę w radiu i w telewizji […] stosuje się do podawanych informacji 
w miarę swoich możliwości”.

4. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania: „Dziecko […] słucha np. 
opowiadań, baśni”.
Więcej uwagi poświęcono w Podstawie programowej rozwojowi mówienia. 

Treści edukacyjne dotyczące kształtowania tej czynności zawarto w następują-
cych jej punktach:
1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: „Dziecko kończące przed-

szkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej: […] grzecznie zwraca 
się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy […] umie się przedstawić: 
podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania”.

2. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci: „Dziecko […] zwraca się bezpośrednio 
do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, 
gramatycznym, fleksyjnym i składniowym […] mówi płynnie, niezbyt gło-
śno, dostosowując ton głosu do sytuacji […] pyta o niezrozumiałe fakty i for-
mułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach […] w zrozumiały sposób 
mówi o swoich potrzebach i decyzjach”.

3. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych: „Dziecko 
[…] umie poprosić o pomoc […] odgrywa role w zabawach parateatralnych 
posługując się […] mową”.

4. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w uni-
kaniu zagrożeń: „Dziecko […] nazywa zjawiska atmosferyczne”.

5. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt: „Dziecko […] wymienia ro-
śliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych […] potrafi 
wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt”.

6. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania: „Dziecko […] rozmawia 
o wysłuchanych opowiadaniach, baśniach […] układa krótkie zdania, dzieli 
zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach 
o prostej budowie fonetycznej”.

7. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne: „Dziecko […] wymienia 
imiona i nazwiska osób bliskich […] nazywa godło i flagę państwową, zna 
polski hymn”.
W odniesieniu do czytania i pisania autorzy Podstawy programowej wskazu-

ją na następujące przejawy dojrzałości dzieci pod tym względem: umiejętność 
orientacji w kierunkach oraz w umiejscowieniu obiektów na kartce papieru, 
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skutecznego i uważnego patrzenia, sprawnego wykonywania czynności manu-
alnych i grafomotorycznych. Bezpośrednio samych czynności czytania i pisania 
dotyczy tylko jeden zapis: „dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające na-
ukę w szkole […] interesuje się czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki czy-
tania i pisania”.

Wymienione w Podstawie programowej umiejętności językowe charakteryzu-
jące gotowe do nauki czytania i pisania dziecko kończące przedszkole zostały 
określone na podstawie dobrze znanych od lat cech i rodzajów gotowości do 
czytania i pisania. Odpowiadają one opisanym m.in. przez M. Cackowską (1984, 
s. 12–41) mechanizmom psychofizjologicznym, funkcjom wzrokowym, spostrze-
ganiu wzrokowemu czy funkcjom ruchowym i artykulacji, jak też wymienionym 
przez A. Brzezińską (1987, s. 49) rodzajom gotowości psychomotorycznej, słow-
nikowo-pojęciowej czy emocjonalno-motywacyjnej.

Interesujące jest, jak analizowane zapisy mają się do najnowszej propozycji 
klasyfikacji czynników kształtujących dojrzałość do czytania i pisania.

Najnowszy sposób postrzegania składowych dojrzałości do czytania i pisania 
prezentuje G. Krasowicz-Kupis (2004). Według tej autorki dojrzałość do czyta-
nia i pisania „ma swoiste komponenty związane z faktem, że czytanie i pisa-
nie stanowią formę porozumiewania się językowego, a substancją tego porozu-
miewania się jest pismo, czyli linearny ciąg znaków graficznych rządzących się 
właściwymi dla danego języka regułami” (Krasowicz-Kupis 2006, s. 2). Autorka 
wymienia następujące komponenty tej dojrzałości:
I. Nieswoiste:

a) nastawienie i motywacja, 
b) funkcje percepcyjno-motoryczne i ich integracja,
c) rozwój intelektualny.

II. Swoiste:
a) rozwój mowy i języka,
b) świadomość językowa,
c) świadomość pisma (Krasowicz-Kupis 2004, s. 82).
Komponenty nieswoiste składają się na ogólny rozwój jednostki, na szeroko 

rozumiany proces uczenia się, w tym na nabywanie czynności językowych (słu-
chania/rozumienia, mówienia, czytania i pisania). Komponenty swoiste są nato-
miast tymi, które współtworzą bezpośrednio umiejętności i czynności językowe.

Nastawienie i motywacja, należące do pierwszej grupy komponentów (nie-
swoistych), dotyczą czynności komunikacyjnych, pożądanego i pozytywnego 
nastawienia oraz motywacji do poznawania i opanowywania czynności czytania 
i pisania.

Funkcje percepcyjno-motoryczne i ich integracja odnoszą się do roli analiza-
tora wzrokowego, słuchowego, kinestetyczno-ruchowego oraz ich integracji.

Rozwój intelektualny, a zwłaszcza opanowanie takich procesów, jak decen-
tracja, pojęcie stałości przedmiotu i jego cech czy odwracalności, w znacznym 
stopniu współdecyduje o możliwości posługiwania się alfabetem, poprawnego 
stosowania nieregularnych i czasami sprzecznych zasad ortograficznych, mani-
pulowania językiem i pismem, determinuje przebieg procesów analizy i syntezy 
materiału językowego, klasyfikowanie i uogólnianie.
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Rozwój mowy i języka odnosi się do czasu przechodzenia przez kolejne etapy 
(okresy) w rozwoju mowy i opanowywania mowy głośnej w sposób poprawny pod 
względem artykulacyjnym, leksykalnym, gramatycznym oraz rozumienia jej treści.

Świadomość językowa oznacza uświadomienie sobie przez dziecko, że istnie-
ją różne symbole językowe oraz reguły rządzące językiem. 

Świadomość pisma oznacza rozumienie, że język mówiony ma odzwier-
ciedlenie w piśmie i odwrotnie, że język pisany, podobnie jak mówiony, służy 
przekazywaniu informacji. Jednak relacja ta nie oznacza, że są to tylko różnie 
ukierunkowane procesy: czytanie – dekodowanie; pisanie – kodowanie. Przez 
wiele lat, a często jeszcze współcześnie nauczanie czytania i pisania odbywało się 
osobno (zwykle czytanie przed pisaniem). Niektórzy sądzą, że pisanie jest nie-
malże odwrotnością czytania i jeżeli dziecko nauczy się czytać, to poprzez zasto-
sowanie tych samych procesów tylko w odwrotnym kierunku nauczy się i pisać. 
Jednak współcześnie wiadomo już, że te dwie czynności językowe są od siebie 
bardziej niezależne, niż dotychczas sądzono (Read, 1981), a odręczne pisanie, 
głoskowanie oraz kompozycja tekstu są nawet „odrębnymi częściami składowy-
mi rozwijającego się systemu pisania” (Berninger, Richards, 2002, s. 168). Dobre 
zrozumienie takiego charakteru relacji między czynnościami czytania i pisania 
jest w pewnym sensie kluczem do sukcesu w ich nauczaniu. Czytanie i pisanie 
są czynnościami językowymi (podobnie jak słuchanie/rozumienie mowy i mó-
wienie), ale każda z nich składa się z charakterystycznych dla siebie procesów: 
„Czytający Mózg jest zorganizowany inaczej niż Piszący Mózg” (tamże, s. 167). 
Nie powinno się zatem sądzić, że czytanie toruje wprost drogę pisaniu i można 
z nauką pisania czekać, aż dziecko opanuje co najmniej podstawy czytania.

W zgodnym ze współczesną wiedzą procesie wychowania przedszkolnego 
powinno się więc tak prowadzić działania edukacyjne, aby umożliwić dzieciom 
zdobycie wystarczającej wiedzy i umiejętności niejęzykowych (nieswoistych) 
oraz językowych (swoistych) pozwalających na w miarę płynne nabywanie 
umiejętności czytania i pisania albo przynajmniej, na co wskazuje G. Krasowicz-
-Kupis (2006, s. 10), na zredukowanie do minimum ryzyka pojawienia się trud-
ności w tym zakresie. 

Dokonując zestawienia przywołanych zapisów z Podstawy programowej z kompo-
nentami dojrzałości do czytania i pisania wyróżnionymi przez G. Krasowicz-Kupis, 
należy zauważyć, że najwięcej uwagi twórcy zaleceń odnoszących się do czynności 
językowych poświęcili rozwojowi mowy i języka. Najwięcej treści dotyczy bowiem 
mówienia, nazywania i rozumienia („rozumieć to, co mówią i czego oczekują”, 
„uważnie słucha”, „potrafi wymienić”…, „wie, o czym mówi osoba…”, „umie się 
przedstawić…”, „mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytu-
acji”, ,,pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych spra-
wach”, ,, w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach” itd.).

Znacznie mniej uwagi poświęcono podstawowej umiejętności, będącej abso-
lutnym początkiem jakiejkolwiek nauki. Tą umiejętnością jest pozytywne nasta-
wienie, w tym przypadku do czytania i pisania, rozbudzenie zainteresowania 
w ogóle czytaniem i pisaniem. W Podstawie programowej wspomina się o tym raz, 
formułując oczekiwanie, aby dziecko kończące przedszkole „interesowało się 
czytaniem i pisaniem” czy „interesowało się książkami”. Także pozostałe swo-



AGNIESZKA OLECHOWSKA

SZKO£A SPECJALNA 2/2015, 101–112106

iste komponenty dojrzałości do czytania i pisania potraktowano bardzo oszczęd-
nie, a świadomość pisma nawet całkowicie pominięto. Pewnym wstępem do jej 
kształtowania jest – poprzez odwołanie się do symboli niejęzykowych – zazna-
czenie, że dziecko kończące przedszkole „rozumie sens informacji podanych 
w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli, 
np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu”, jednak taka wiedza nie zastąpi kształ-
towania świadomości istnienia i znaczenia symboli językowych.

Projekt badawczy

W przeważającej większości dzisiejszych przedszkoli stawia się przed dzieć-
mi zadania umożliwiające ich wszechstronny rozwój. Jednak nie wiadomo, czy 
i które z komponentów kształtowane są częściej bądź rzadziej niż inne. W tym 
celu zaplanowałam projekt badawczy, który przewidywał przeprowadzenie cy-
klu obserwacji praktycznej realizacji zajęć edukacyjnych w grupach pięciolat-
ków w wybranych przedszkolach. Celem projektu było dokonanie jakościowej 
i ilościowej oceny treści tych zajęć pod kątem prowadzenia ćwiczeń mogących 
wpływać na nabywanie wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie się postaw 
dzieci pięcioletnich w odniesieniu do nieswoistych i swoistych komponentów 
dojrzałości do czytania i pisania.

Materiał badawczy został zgromadzony w ramach prowadzonego przeze mnie 
seminarium dyplomowego przez studentki studiów licencjackich o specjalności 
pedagogika wczesnoszkolna i korekcyjna w Akademii Pedagogiki Specjalnej. 
W toku badań służących przygotowaniu prac dyplomowych studentki prowadzi-
ły obserwacje zajęć przedszkolnych w wybranych przedszkolach (w Warszawie 
i w małych miejscowościach podwarszawskich). Każda ze studentek biorących 
udział w projekcie badawczym wykorzystała własną część materiału do przygo-
towania pod moim kierunkiem autorskiej pracy licencjackiej, ja zaś zebrałam cały 
materiał i przeprowadziłam jego jakościową i ilościową analizę.  

Obserwacje dotyczyły łącznie 136 zajęć zorganizowanych przez nauczycieli. 
Przebieg zajęć był dokumentowany w postaci zapisu fonicznego, potem trans-
krybowany na przygotowany przeze mnie kwestionariusz obserwacji.

2/3 wszystkich obserwowanych zajęć (136) zorganizowanych przez nauczy-
cieli łącznie we wszystkich wybranych przedszkolach stanowiły zajęcia podpo-
rządkowane realizacji celów z zakresu rozwijania komponentów nieswoistych. 
Nabywaniu wiedzy i umiejętności oraz postaw z zakresu komponentów swo-
istych służyła 1/3 zajęć (schemat 1).

Biorąc pod uwagę zajęcia zorganizowane przez nauczycieli we wszystkich 
przedszkolach łącznie, udział procentowy poszczególnych ćwiczeń kształcących 
wiedzę, umiejętności i postawy (z obu grup komponentów – swoistych i nieswo-
istych) przedstawia się następująco:
1) 34,00% (46 zadań) – funkcje percepcyjno-motoryczne i ich integracja – kompo-

nenty nieswoiste,
2) 25,00% (34 zadania) – rozwój intelektualny – komponenty nieswoiste,
3) 20,00% (27 zadań) – rozwój mowy i języka – komponenty swoiste,
4) 8,00% (11 zadań) – nastawienie i motywacja – komponenty nieswoiste,
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5) 7,00% (10 zadań) – świadomość językowa – komponenty swoiste,
6) 6,00% (8 zadań) – świadomość pisma – komponenty swoiste.

Rozkład liczby poszczególnych grup zadań przedstawia schemat 2.

Źródło: badania własne.
Schemat 1. Proporcje ćwiczeń kształtujących odpowiednie komponenty w zajęciach orga-
nizowanych przez nauczyciela

Źródło: badania własne.  
Schemat 2. Liczba poszczególnych rodzajów zadań wykonywanych przez dzieci w czasie 
zajęć organizowanych przez nauczycieli we wszystkich przedszkolach łącznie

Wśród zadań zorganizowanych przez nauczycieli we wszystkich przed-
szkolach łącznie najczęściej wykonywane przez dzieci były zadania kształtujące 
funkcje percepcyjno-motoryczne i ich integrację (komponenty nieswoiste), np. 
przyklejanie płatków kosmetycznych do niebieskiej kartki w taki sposób, aby 
powstał bałwan, a następnie dorysowanie kredką określonego koloru drobnych 
elementów, np. kapelusza (czerwonego), miotły (brązowej), guzików (czarnych); 
naklejanie w brakujące miejsca, kolorowanie. Wiele było także innych zabaw 
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wzrokowo-ruchowych (np. naśladowanie ruchów nauczyciela) czy słuchowo ru-
chowych (np. na uderzenie w trójkąt bieganie po sali, na uderzenie w bębenek 
zatrzymanie się w bezruchu). Zajęcia kształcące funkcje percepcyjno-motorycz-
ne stanowiły średnio 34,00% wszystkich organizowanych przez nauczycieli. Ta 
kategoria ćwiczeń była także najliczniejsza w każdym z przedszkoli z osobna, 
mieściła się w granicach od 31% do 42% wszystkich ćwiczeń.

Następną grupę stanowiły zadania kształtujące wiedzę, umiejętności i postawy 
dzieci w zakresie komponentów nieswoistych dojrzałości do czytania i pisania, 
a mianowicie ćwiczenia ukierunkowane na rozwój intelektualny (np. „Czym cha-
rakteryzuje się obecna pora roku?”, „Kto dostanie do rąk kulkę z papieru ma za 
zadanie powiedzieć nazwę czegoś, co jest białe”). Tego rodzaju zadania stanowiły 
25,00% wszystkich ćwiczeń przeprowadzonych we wszystkich przedszkolach roz-
patrywanych łącznie. W pojedynczo rozpatrywanych przedszkolach tego rodzaju 
ćwiczenia zajmowały pierwsze, drugie lub trzecie miejsce (na sześć możliwych).

Dwie wymienione grupy zadań (z zakresu funkcji percepcyjno-motorycznych 
i ich integracji oraz z zakresu rozwoju intelektualnego), obydwie kształtujące 
komponenty nieswoiste, stanowiły 59,00% ogółu zadań przeprowadzonych we 
wszystkich przedszkolach ocenianych łącznie.

Kolejną grupę stanowiły ćwiczenia z zakresu kształtowania komponentów 
swoistych dojrzałości do czytania i pisania – ćwiczenia mowy i języka. Było ich 
wśród zadań przeprowadzonych we wszystkich przedszkolach 20,00%. W po-
szczególnych przedszkolach ten rodzaj ćwiczeń zajmował od drugiego do czwar-
tego miejsca.

Czwartą grupę pod względem częstotliwości zadań stanowiły ćwiczenia 
z zakresu nastawienia i motywacji (komponenty nieswoiste). Tego typu zadania 
zajęły jednak tylko 8,00% łącznej liczby ćwiczeń przeprowadzonych przez na-
uczycieli we wszystkich przedszkolach rozpatrywanych łącznie, zaś w każdym 
z przedszkoli rozpatrywanych osobno zajmowały przeważnie czwarte miejsce.

Wszystkie ćwiczenia kształtujące umiejętności z zakresu komponentów nieswo-
istych stanowiły we wszystkich badanych przedszkolach 67% wszystkich ćwiczeń 
wykonywanych przez dzieci w czasie zajęć organizowanych przez nauczycieli.

Przedostatnią grupę, choć o podobnej częstotliwości co czwarta, stanowi-
ły zadania kształcące świadomość językową dzieci (komponenty swoiste). 
Przeznaczono na nie 7,00% ogółu ćwiczeń przeprowadzonych z dziećmi podczas 
obserwacji. W każdym z przedszkoli rozpatrywanych oddzielnie ta kategoria 
ćwiczeń zajęła przedostatnie, piąte miejsce.

Najrzadziej poświęcano uwagę kształtowaniu świadomości pisma (kompo-
nenty swoiste), co stanowiło 6,00% łącznego czasu zajęć zorganizowanych przez 
nauczycieli we wszystkich przedszkolach. Analiza wyników badań wykazała, 
że temu rodzajowi zadań w każdym przedszkolu poświęcono najmniej uwagi.

Podsumowanie 
 
Z analizy ilościowej uzyskanych danych wynika, iż we wszystkich badanych 

przedszkolach występowała zbliżona częstotliwość ćwiczeń z zakresu poszcze-
gólnych komponentów dojrzałości do czytania i pisania. We wszystkich przed-
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szkolach najczęściej dzieci wykonywały zadania kształtujące funkcje percepcyj-
no-motoryczne i ich integrację (34% ćwiczeń), a najrzadziej ćwiczenia kształtują-
ce świadomość pisma (6% ćwiczeń).   

Zastanawiające jest, że skoro zgodnie ze współczesną wiedzą czynności czy-
tania i pisania powinny być kształtowane równocześnie, to także kształtowanie 
dojrzałości do czytania i pisania powinno pod względem proporcji obejmować 
te komponenty, które stanowią podstawę obydwu tych umiejętności. Tymczasem 
ćwiczenia przygotowujące do pisania jako czynności językowej były ostatnimi, 
najmniej licznymi ćwiczeniami w czasie zajęć prowadzonych w badanych przed-
szkolach. Pod tym kątem prowadzono wyłącznie ćwiczenia polegające na kształ-
towaniu sprawności ręki piszącej (manualne i grafomotoryczne), koordynacji 
wzrokowo-ruchowej oraz analizy i syntezy słuchowej. Wśród obserwowanych 
136 ćwiczeń nie rozpoznano ani jednego ćwiczenia, które odnosiłoby się np. do 
uświadamiania dzieciom wprost istnienia i wagi norm gramatycznych, uwrażli-
wiania na różnorodność znaków językowych, dostarczania i omawiania przykła-
dów kształtujących rozumienie, że język mówiony ma odzwierciedlenie w piśmie 
czy też, że język pisany, podobnie jak mówiony, służy przekazywaniu informacji.

Jakościowa analiza notatek sporządzonych przez osoby obserwujące zajęcia 
w wybranych przedszkolach wykazała, że w czasie prowadzonych obserwacji 
zauważono wiele pozytywnych, ale niestety i negatywnych przykładów organi-
zacji i realizacji ćwiczeń kształtujących umiejętności językowe dzieci. 

Z zapisów poczynionych przez osoby obserwujące wynika, że doceniono 
np. nauczyciela, który w taki sposób zaprezentował dzieciom książkę i opowie-
dział jej treść, że dzieci kilkakrotnie prosiły go o powtórzenie; zauważono też 
nauczyciela, który nie podjął choćby najmniejszej próby zainteresowania dzieci 
książkami zgromadzonymi w sali. Obserwatorzy zwrócili uwagę, że nie sprzy-
jały budzeniu motywacji do czytania i pisania książki zgromadzone w trudno 
dostępnym dla dzieci miejscu, zniszczone, niezachęcające swoim wyglądem. 
Natomiast książki zadbane, umieszczone na niskich półkach, dobrze widoczne, 
celowo wymieniane między salami w przedszkolu budziły dziecięcą ciekawość 
i zachęcały do sprawdzenia ich zawartości. 

Niestety analiza treści i formy poleceń wydawanych przez nauczycieli dzie-
ciom uczestniczącym w zajęciach wykazała, że dość często popełniają oni różne-
go rodzaju błędy językowe od (wydaje się tak powszechnie opisywanego, że aż 
niemożliwe, że wciąż obecnego w języku nauczycieli) głoskowania spółgłosek 
zwarto-szczelinowych (np. „cz” jak „czyyy”, „dż” jak „dżyyy”) czy zwarto-wy-
buchowych (np. „b” jak „byyy”, „d” jak „dyyy”) itp., do stosowania bardzo istot-
nych uproszczeń językowych (tzw. skrótów myślowych) typu: „Kto ma kulkę, 
niech powie coś białego”.

Co niepokojące, żadne z prowadzonych zajęć zorganizowanych przez na-
uczycieli nie miało widocznych cech celowego, zamierzonego indywidualizowa-
nia procesu nauczania ze względu na konkretne potrzeby czy możliwości okre-
ślonych dzieci. Wszystkie dzieci, bez względu na ich cechy, możliwości, zdol-
ności czy zainteresowania, zawsze otrzymywały takie samo zadanie, miały do 
dyspozycji ten sam materiał, taki sam czas na wykonanie zadań, były oceniane 
przeważnie według tych samych kryteriów. 
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W świetle dzisiejszej wiedzy o rozwoju i uczeniu się człowieka nie jest także 
pozytywne, że żadne z zadań nie było przygotowane czy przeprowadzone przez 
dzieci (lub dziecko), nawet przy wydatnej pomocy nauczyciela. To zawsze na-
uczyciel dokonywał wyboru książki, którą przynosił, aby opowiedzieć jej treść, 
bajki, jakiej słuchały dzieci. To nauczyciel pokazywał dzieciom, jaką przybraną 
przez niego pozę mają naśladować w zabawie lub jakich prezentowanych przez 
niego kroków tanecznych mają się nauczyć. To nauczyciel najczęściej decydował, 
co mają narysować czy namalować. To wreszcie niestety także tylko nauczyciel 
oceniał poprawność udzielonych odpowiedzi czy stopień kompletności i precyzji 
tworzonych przez dzieci wypowiedzi. 

Wnioski

Biorąc pod uwagę charakter i stopień złożoności procesów czytania i pisania, 
ważne jest, aby okres poprzedzający ich szkolne nauczanie był pod względem 
edukacyjnym poprawnie zagospodarowany i efektywnie wykorzystany.

Tymczasem, jak wykazała analiza prowadzonych w kilku wybranych przed-
szkolach obserwacji zajęć organizowanych przez nauczycieli, poszczególne 
komponenty dojrzałości do czytania i pisania (nieswoiste i swoiste) są rozwijane 
w sposób nieproporcjonalny. Dwie trzecie czasu trwania zajęć organizowanych 
przez nauczycieli zajmują ćwiczenia umiejętności z zakresu komponentów nie-
swoistych, podczas gdy ćwiczenia tych umiejętności, które będą już w następ-
nym roku edukacji dziecka współdecydowały o jego powodzeniu w opanowy-
waniu czynności językowych takich jak czytanie i pisanie, stanowią zaledwie 
jedną trzecią. 

Dotychczas nie prowadzono longitudinalnych badań pokazujących, jak istot-
ny statystycznie związek istnieje np. między częstotliwością wykonywanych 
przez dzieci w przedszkolu zadań z zakresu poszczególnych komponentów doj-
rzałości do czytania i pisania a powodzeniem dzieci w nauce czytania i pisania 
w szkole. Nie sposób nie zauważyć, że taka dysproporcja między ćwiczeniami 
z zakresu komponentów nieswoistych i swoistych, jaka ujawniła się w czasie 
analizy obserwowanych zajęć, nie może być cechą pozytywną.  Zainteresowanie 
czytaniem i pisaniem, wymienione w Podstawie programowej jako jeden z przeja-
wów dojrzałości dziecka kończącego przedszkole, wymaga wielu intencjonalnie 
podejmowanych przez nauczycieli działań. Tymczasem tylko w jednej placówce 
przeprowadzono zajęcie, które służyło temu właśnie celowi. Wydaje się, że wielu 
nauczycieli po prostu nie przywiązuje wagi do tego, czy i czym dzieci się intere-
sują. Czyżby, skupiając się często na sprawdzeniu i kształtowaniu umiejętności 
zrozumienia treści wypowiedzi lub tekstu, zapominają oni o tym, że zaintere-
sowanie treścią i w ogóle czytaniem jest czynnikiem podstawowym, punktem 
wyjścia dalszych ćwiczeń. A może wszystkie dzieci uczestniczące w obserwo-
wanych zajęciach były już, zdaniem nauczycieli, wystarczająco zainteresowane 
czytaniem i pisaniem, nie było więc uzasadnione wykonywanie specjalnie w tym 
celu przygotowanych zadań. 

Takiego uzasadnienia (o posiadanej już gotowości w tym zakresie) nie można 
jednak sformułować w odniesieniu do kształtowania takich swoistych kompo-
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nentów dojrzałości do czytania i pisania, jak świadomość językowa czy świado-
mość pisma. Czy można bowiem zaryzykować stwierdzenie, że dzieci kończące 
przedszkole, które tylko 1/5 czasu zajęć organizowanych przez nauczycieli po-
święcały na uświadomienie sobie podstawowych zagadnień związanych z języ-
kiem mówionym i pisanym, będą z powodzeniem operowały nim na wyższym 
etapie edukacyjnym?

Na podstawie analizy zebranego materiału można sformułować kilka waż-
nych postulatów, których uwzględnienie jest znaczące dla profilaktyki ewentu-
alnych przyszłych trudności dzieci w nabywaniu umiejętności czytania i pisania 
w szkole:
 Stosując wiedzę dotyczącą komponentów dojrzałości do czytania i pisania 

w pracy z dziećmi kończącymi przedszkole nauczyciele powinni zwracać 
większą uwagę na kształtowanie wiadomości, umiejętności i postaw z zakre-
su komponentów swoistych.

 Kształtowanie pozytywnego nastawienia i motywacji (z zakresu komponen-
tów nieswoistych) powinno być silniej zaznaczone w odniesieniu do nasta-
wienia i motywacji do czytania i pisania, bazować na tekstach, książkach 
i innych materiałach czytelniczych, które wzbudzają rzeczywiste i żywe za-
interesowanie konkretnych dzieci w danej grupie, umożliwiając jednocześnie 
podniesienie skuteczności podejmowanych przez nauczycieli działań oraz in-
dywidualizację zajęć.

 Zgodnie ze współczesną wiedzą na temat neuroanatomii i neurofizjologii 
czytania i pisania nie powinno się sądzić, że jeśli dziecko nauczy się dobrze 
czytać, to także nauczy się dobrze pisać. Poszczególne procesy wchodzące 
w skład czynności czytania i pisania należy traktować jako odrębne części 
składowe rozwijającego się systemu językowego i nie czekać z kształtowa-
niem dojrzałości do nauki pisania do czasu osiągnięcia przez dziecko dojrza-
łości do nauki czytania.

 Pomimo tego, że ćwiczenia z zakresu kształtowania świadomości językowej 
i świadomości pisma mogą wydawać się trudniejsze do przygotowania przez 
nauczycieli i wykonania przez dzieci niż np. ćwiczenia z zakresu funkcji per-
cepcyjno-motorycznych, nie należy pomijać ich w działaniach mających na 
celu jak najlepsze przygotowanie do nauki czytani i pisania. Świadomość pi-
sma to fundament nauki pisania w klasie pierwszej, podobnie jak pozostałe 
swoiste komponenty dojrzałości do czytania i pisania powinien zająć należne 
miejsce w świadomości i praktyce nauczycieli przygotowujących dzieci koń-
czące przedszkole do rozpoczęcia nauki w szkole.
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PREVENTING DIFFICULTIES IN ACQUIRING LANGUAGE SKILLS 
IN SCHOOL – HOW TO BETTER PREPARE PRESCHOOLERS FOR LEARNING 

TO READ AND WRITE

Summary

Preparation for learning to read and write in the first grade of elementary school is an 
important factor that co-determines success both in learning and in the future adult life of 
every human being.

In one of her former studies (Olechowska 2005), the Author of the article showed that 
children who started learning to read and write when their phonematic hearing was not 
fully developed had poor results in acquiring these skills and – what is more – their results 
got worse over time in the early years of elementary school as compared to their peers 
without such difficulties. The conclusions from her former studies not only confirmed the 
findings of research conducted worldwide (Matthew Effects, Stanovich 1986), but they 
also justified the need for further research whose findings could help better prepare chil-
dren for learning to read and write in school.

In this article, the Author ponders over selected factors that can contribute to children’s 
difficulties in learning to read and write in school based on analyzing her observations of 
activities for five-year-old children in selected preschools. Based on this analysis, she di-
vides exercises done by children in terms of the (specific and nonspecific) components of 
readiness for learning to read and write that were distinguished by G. Krasowicz-Kupis. 
She also points to possible sources of children’s future difficulties in reading and writing 
that lie in a significant imbalance in language exercises in terms of the individual compo-
nents and in some other factors noticed during her observations. 

Research tasks and analysis of the material in the light of contemporary knowledge 
were to help to better identify possible areas of critical importance for preparing final year 
preschoolers for reading and writing. 

The conclusions formulated made it possible to point to the need for taking specific 
preventive actions within the scope of the problem under study. 
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