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Edyta Kaczanowska
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!1łrł::rika'. przvbyta do mojej grupy będ4c zaledwie trzy)'at-
k4i ptzeszławszvstkie etapy metody odimiennej. Wcześniej
miałam pod swoim wychowawstwem jej brata Krzysia, któ-
rv trafit do mnie z irrnego przedszkola;.ako zerówkowicz.
Przez rok edukolł''atam go czytelniczo zarówno w oparciu
o metodę odimienną jak i tradycyjną analityczno-synte-
tyczn4. Mama Krzysia byta niezmiernie zadowolona z po-
stępów syna, szczególnie w zakresie czytania, i koniecznie
chciała zapisać do mnie swoje młodsze dziecko, gdy tylko
osl4gnie ono wiek przedszkolnv. Trzyletnia Weronika chęt-
nie bawiła się w przedszkolu materiałem literowym i wyra-
Zowvm w formie zabawy manipulacfnej. Jej sukcesem było
wówczas rozpoznawanie swojego imienia wśród innych,
kojarzenie kilku liter i wybranego napisu z danej rodziny
wvrazów. Jako czteroiatka dziewczynka bez trtldtr przy-
slvoiła sobie litery alfabefu podstawowego oraz roztozria-
ła większość napisów rv obrębie danej rodziny wyrazów.
Maj4c pięć lat, Weronika świetnie radziła sobie z czytaniem
globalnym, w czym niewątpliwie pomagała jej znajomość
około 30 liter. Zaczęta również samoisŁnie stosować czvtanie
ana1ityczno-syntetvczne, dzięki czemu odczytvwała sylaby
i wyrazy. Pisała użvwaj4c głównie wielkich ]iter drukolva-
nych' Dziewczynka z chęci4 sięgała po materiał do czvtania,
często naśladowała mnie, ucz4c lnne dzieci 1iter na ,,ścianie
pełnej liter,,. Zaczynaj4c ostatni rok przedszkola, znała już
lvszystkie litery alfabetu polskiego (mate i wielkie, druko-
rł,ane i pisane) wraz z dlvuznakami.

Weronika przeszła ko1ejne etapy odimiennej Metody Nauki
Czytania, w trakcie których Zapropono\Ą/ałam jej ,,zabawy
w czytanie" w oparciu o pomoce dr Ireny Majchrzak.
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kolejnym artykule opiszę efekĘ. osiągane przezmo-
ich wychowanków dzięki udziatowi .lt' s)zfuaciach
edukacyjnych inspirowanych metodą odimienną.

Niektóre z przedstawionych przykładów dotyczą okresu
sprzed reformy programowej, toteż wspominam o nallce CZy-
tania w oparciu o tradvcyjną metodę analityczno-s1.ntetvcz-
ną. W mojej grupie każc1e dziecko zetknęło się (w większvm
bądź mniejszym stopniu) z formami edtrkacyjnymi Odimien-
nej Metody Nauki Czytania. Zainspirowana metodą dr Ireny
Majchrzak, opracowałam własny program działan edukacyj-
nych pt. ,,Zabawy zwyrazami,, , choć niektóre z moich pomy-
słów nie s4 dokładnym odzwierciedleniem tej metody.
Dostosowując metodę dr Ireny Majchrzak do potrzeb mojej
grupy/ proponuję dzieciom rózne warianty działań i oczywi-
ście zawsze nawiązuję do podstawowe;.formy ich aktywno-
ści' czyli zabawy. Dzięki temu dzieci s4 bardzo zaangażowa-
ne i chętnie podąza14Za mną w krainę pisma.

Sprawdzanie 1isty obecności w różnych formach jest dla
przedszkolaków swoistym rytuatem. Również na zabarł,y
w etykietowanie, odpowiednio przeze mnie zaaranzowa-
ne' większość dzieci reaguje dużym zainteresowaniem.

oczywiście potencjał intelekttralny dzieci jest różny w za-
leżności od wieku i ind,vwidua1nych predyspozyc1i, totez
sukcesy w zakresie alfabetyzacji są u jednych natychmia.
Stowe, a u innych pr4,chodz4 dopiero po jakimŚ czasre.
Prowadzqc grupę dzieci w wieku od 3 do 6Iat mogę po-
twierdzić, że tempo przyswajania umiejętności czytelni-
czych jest zróznicowane. Zdarza się, ze czterolatek radzi
sobie o wiele lepiej niz pięcio. czy nawet sześciolatek. Są
tez dzieci, które dopiero w wieku pięciu lat wykazuj4 goto-
wość do podjęcia przygody z pismem.
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PRACA TRZYLATKA

Dziewczynka najbardziej lubiła gry ,,Nazywanie świata',
i ,,Meksykańska wioska,,, rzadziej sięgała do ,,Gier czytel-
niczych,, (dobieranki i 1oteryjki) oraz książki ,,opowieści
sowy//. Radziła sobie z większością tekstów tych gier, choć
czasem zgJaszała się do mnie po Pomoc w odczytaniu trud-
niejszych wyrazów. Oczywiście najpierw zaczęĘśmy od do-
bieranek wyrazowo-obrazkowych, a potem przyszedł czas
na tekstowo-obrazkowe. W przypadku Ęch ostatnich po-
czątkou'o wybierałam dla niej zestaw najmniej skompliko-
wany pod względern tekstu i treści. Zauwazytambowiern, ze
duża ilość teksfu wywoĘwała u niej zniechęcenie. W ostat-
nim roku jej ucz-ęszczania do przedszkola skupi\.śmr. się
na rozwijanitl umiejętności pĘnnego czytania ze ztozum1e-
niem. Werol-lika jest przykładem dziecka, które w zupełnie
nafura1ny sposób przyswoiło sobie r-rmiejętność czytania.
Wystarczyło dostarczyć odporł.iedni materiał edukaqjn1.
i poprlez zabawę pobudzac do akry\\no\ci czrtelniczej'
oczywiście ze względu na jej odpou.iednie preclr.spoz1-cje
intelekLualne nie wystąpitv zadne prz-eszkody rv procesie
nabyrvania u miejętnosci czv Lel nic,,1 ch.

o tym, że metoda odimienna pozwala pobudzić nafura1ne
predyspozycje czytelrricze dziecka, świadczy równiez prz1.
kład J*;i. Dziewczynka zaczęta uczęszczać do mojej gtupy
w wieku czterech lat. Mirno ze wcześniej nie chodzita do
przedszkola, szybko zaadaptowała się wśród,,Gumlsiórł,,'
i bardzo poltrbiła prowadzone ptzeze mnie zajęcia. Na po-
czątku Zosia nie znała żadnej litery, nie wiedziała też', jak
wygl4da zapis jej imienia. Nikomu z r odziny nie przyszło na
myś1, żeby j4 rn',prowadzić w ślt.iat pisma. Jednakże jej poten-
cjał intelekfualny i chęci PoZnawCZe sprawĘ ze 1uz po paru
tygodnlach ,,zabaw w czytanie,' osi4gnęła sukcesy na tym
po1u. Wystarczyło wprowadzenie jej w świat pisma poprzez
akt inicjacji i dostarczenie materiatu czytelniczego,by z z,a-

pałem rozpoczęła przygodę z pismem. Rodzina dziewczyn-
ki oniemiata z wraż'enta, widząc efekĘ _ Zosia juz po kilku
Ęgodniach nie tylko rozpoznawała wtasne imię i potrafiła je
napisać (uż1'wając wie|kich 1iter drukor,vanych), ale również
świetnie sobie radziła z rozrózntaniem imion irrnych dzieci.
Pod koniec roktr szkolneg,o tozrózniaŁa już większość liter

alfabefu podstawowego, była na etapie czytaria globalnego
nazw z wprowadzanych rodzin wyrazów i wyodrębniania
nagtosu w stowie. Sądzę, ie takzaszczepiona chęć do pisma
zaowocuje juz wkrótce czytaniem samodzie1nym.

W bieżącym roku szkolnym do mojej grupy przybył czterolet-
ni Ągiriafi' W przeciwieństwie do Zosi rodzice chłopca sami
wcześniej zapoznaIt go z abecadłem. Adriary dzięki posiada-
nym zdolnościom intelektua1nym, szybko Plz1zswoi1 *''''.-
kie litery alfabetu podstawowego. Ale dopiero w przed-
szkolu poznat graficzny obraz swojego imienia, imion dzieci
z gruPy i kolejnych rodzin wyrazów. Globalne czytanie nie
sprawia chłopcu żadnych problemów. BĘskawicznie Zapa-
mięfuje wytazy i dopasowuje je do obrazków, co sprawia mu
dużą saĘsfakcje. Próbuje równiez dokonywać analizy i syn-
tezy literowej niektórych wyrazów.

Dodam jeszcze, zemo1na1zdolniejszy wychowanek, i{";ł::,: j i,
który przodował w dziedzinach zwiqzanych z intelektem'
a r'r, czytaniu w szczególności, trafił do mnie w wieku czte-
rech lat. W jego przypadku metoda odimienna pocz4tko-
wo działała jako rodzaj środka pobudzającego akt1,wność
czytelntcz1 a potem stuzyła do rozwijania tej aktywności.
Kami], maj4c sześć lat, juz pĘnnie czytał, pisał, zwracaj4c
u\'Vagę na ortografię, tworzyt komiksy i rysunki z tozbu-
dor,vanvmi tekstami.
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PRACA PIĘCIOLATKA

W pracy indylr,'idrra1nej z nim mogłam zastosować pomoce
dydaktyczne oplacowane przez dr Irenę Majchrzak, pocz4w-
szy od dobieranki wyrazowo-obrazkowej ,,Nazywanie świa-
ta,,, p opuez,, Gry czytelnic ze,,, ksiĘkę,, Opowi eści sow y,,, az
po dobierankę zdaniowo-obrazkową,,Meksykańska wioska,,.
Podczas zajęć czytelrriczych z całą grupą Kamil pełnił funkcję
mojego asystenta. odczytywał nowo wprowadzane nazwy Io-
dzln wyrazów,sprawdzał, czy dzieci poprav,rrie dobieraj4 wy-
razy do obrazków i pomagat im w razie potrzeby. oczywiście
podczas takich zajęc proponowałam mu równiez dodatkowe,
adekwatne do jego zdolności zadania czyte1nicze.W przypad.
ku takich dzieci jak Kami1, Werontka, Zosia i Adrian proces
zdobywania umiejętności czytelniczych odbywa się w sposób
naturalny. Zazwyczaj przebiega od czytania globalnego do
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samoistnego czytania analitvczno.syntetYcznego. Zaba\Ą,y op-
alte na metodzie odimiennej ślł,ietnie sprawdzają się rór,r,nież
Lr dzieci z trudnosciami rozr,r'oiolłymi.

iil i.łŁi:i ma obecnie sześć lat. Nie r'v1,kazuje szczególnej chę-
ci do poznar,r.ania liter oraz czytania globalnego, niemniej
dzięki zabawom Z \Ąlyrazami rozpoznaje większość liter
alfabetu podstaworł'ego i prawidłowo ciobiera l'r.iększość
1,yrazów z wprolvadzanych rodzin. Maj4c pięć lat, zacz4ł.
podpisvwać imieniem swoje prace, choć czasem jesz'cze
zdarza mu się napisać swoje imię lv lustrzanYm odbicitr.
Niestety, u Michała r'r',vstępuje wYsokle rvzvko d1,s1eksji,
któr4 zdiagnozowano w dzieciństwie u jego mamy. W za-
kresie analizy i syntez1. słtlchowej chłopiec ].est obecnie na
etapie wyodrębniania naglosu w rt'1'razach. W ubiegĘm
roku szkolnvm było to jeszcze dla niego rrie do osi4gnięcia
ze względu na zaburzenia słuchu fonematvcznego. Analiza
i synteza głoskowa sv1ab i krótkich wyrazór'v o pl.ostej
budowie fonetycznej sprarvia mu barc1zo duże kłopot1r
Dodatkowo zaobserwowałam u niego symptomr. zaburzo-
nej integracji sensorycznej, skutkiem czego nie radzi sobie
z płvn4cymi z otoczenia bodźcami, które wylvotrrj4 u niego
niepokój i agresję. Zaburzenta emocjonalne port.oduj4 rów-
niez, ze trudno mu pogoc1zić się z porażką. Dlatego stalam
slę przede lvszystkim podkreś1ać i lvzmacniać pozvt,vwnie
u szystkie podeimow.rne przez nicgo probv.

PRACA SZESCIOLATKA

Ku mojemu zadorvoleniu chłopiec nie unika zabaw i ćlł.iczeń
przygotowujących do czvtania. Wręcz przeciwnie stara się
bardzo aktyrł.nie w nic1r ltczestnlc4,ć. Z oczyr'r.istvch r'r.z91ę-

dów zdecydowanie bardziej odpowiadaja mu zabar'vy z r,vy-

tazami, ponieważ na tym polu odnosi pe\'\.ne strkcesy. Stala
się wykonywać ół''iczenia analizy i svntezv słuchol'vej, ale
bardzo rzadko udaje mu się poprawnie podzieIić na głoski
cał4 sylabę czy krótki WYraZ. Natomiast w zakresie czytania
globalnego imion dzieci u' grupie i nazw'n-prowadzanych
rodzin wvrazów radzi sobie całkiem dobrze.

ij;::;i;: trafiła do mojej grupy W wieku sześciu lat. Byta tzltr
wcześniakiem, co niestety miało wpĘw na 1ej rczw,oj, zarow-
no intelekfualn1., jak i emocjonaino-społecznv Wcześniej nie
porł'iodty się plóby adaptacji dzielvczynki rv innym przed-
szkolr-i ze względu na jej problemy emocjonalne' Zaczynając
edukację w ówczesnej zeróu.ce, Basia nie znała zadnej li-
tery, nie znata też zapisu S\'Vego imienia, mlała trudności
w zakresie motoryki matej Qnała sprawność manualna,
nieustalona lateralizacja, która powodorvała między inny-
mi to, ze l'v pisaniu Czasem wvstępor,r''ało odblcie lustrzane
lvyrazu) oraz analtzy słtrchoi,vej i wzrokowej (nie radziła
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sobie nawet z lvyodrębnianiem nagłosu w wyrazie). Dzięki
poznawaniu świata pisma w oparcitr o metodę odimiennq
dzier'r,'czynka przekonała się, ze osi4ganie sukcescirv na tVm
polu jest rł. zasięgu 1ej ręki.

Pierrt'sze kroki w czytaniu polegałv oczvwiście na zabawach
z imionami t jttż po tygodniu Basia, naśladuj4c ko1eżanki
Z glupy/ zaczęła samodzieInie podpisvwać swoje prace, choć
z racji mało sprawnej motoryki małej 1itery byĘ rozchrt'iane.
Nie sprar,viło jej też większych trudności rozróżni.lnie l'r'izy-
tór,vek dzieci z gtLIPy. Po jakimś czasie podpisywata również
prace sr'r,ojej 3,S-letniej siostry, czasem r'r,' działaniaclr spon-
tanicznvch próbowała napisać imię koleźanki lub kolegi
(z lepszvm lub gorszym skutkiem). Co więcej, 1ista obecno-
ści złożona z r'vizytówek dzieci i ,,ściana pełna liter,, zainspi.
rowaĘ ja do poznawania 1iter, które zaczęła systematycznie
i samoistnie przysr'r'ajać (zarówno drukor'r.ane, jak i pisane).
Basia w szczegółności potrzebowała wzmocnienia pozv-
tywnego ze lvzględu na dość kruche poczucie r,r,łasnych
zdolności. Czując zachętę i wsparcie z mo;.ej strony, zaczęła
powoli przec1rodzić od czvtania globalnego do arraliĘczno-
Synteq/cznego, choć przez cĄ, czas potrzebowata bardzo
dużego nakładu pracy indy.lvidualnej. Ze względu na trud-
ności w koncentracji ulr.agi na dtuzej i r'iiską sprawność in-
telekfua1nq dziert.czl.nka nie miata szczególnego poci4gu do
działan edukacyjnycĘ mimo to 1n,,yrazała ogromną radość,
kiecl,v udało jej się cokolwiek odczytać. Pod koniec etapu
przedszkolnego Basia czytała s1'laby, proste wyrazy i bardzo
proste zdania, choć nabycie tyclr umiejęŁności trwało u rriej
długo i wymagało z mojej strony ogromnej cierp1ir,t'ości.
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|ako iitrstlacje do artvkułu wYkorzvstałam prace moich
l'wchorvanków \Ą/ różnym wieku przedszkolnym. x
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Edyta Kaoanowska nauczyciel dyplomowany z '10-letnim

staŹem pra(y, prowadzi grUpę ] 6 |atkóW W Pruedszkoiu ]\,'1iejs.

kim nr20wŁodzi'

Ukończyła studia podyplomowe Z Zakresu Edukacji E|ementa

rnej, Współpracuje Z ŁódZkim (entrum D0skonaIenia Nau(zycieli
j KształCenia Praktycfnego jako prowadZąc Warsftaty szk0|e.

niowe i mode|owe zajęć edukacyjnych d1a nauczycieIi.
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