
W swo jej pra cy sta le po szu ku ję spo so bów uatrak cyj nia nia
dzie cię cych za baw czy tel ni czych, w któ rych przez kon takt
ze sło wem pi sa nym i na by wa nie do świad czeń w czy ta niu
wy zwa la się chęć i mo ty wa cja do po ko ny wa nia trud no ści,
ja kie nie sie ze so bą ten pro ces. 
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Ele men tem sil nie mo ty wu ją cym dzie ci

do czy ta nia jest od kry cie, że mo że być

ono źró dłem ra do snej za ba wy. Nie zwy kle

istot ny jest też fakt, by ma te riał czy tel ni czy

sprzy jał za cie ka wie niu dzie ci ję zy kiem i był

war to ścio wym źró dłem je go po zna nia oraz

aby był atrak cyj ny pod wzglę dem gra ficz -

nym. Za in te re so wa niu i po zna niu pięk na na -
sze go ję zy ka oj czy ste go w za mieszczo nych
po ni żej „żar tach” wy ra zo wo -ob raz ko wych
słu ży wy ko rzy sta nie ze sta wu rze czow ni ków,
któ re w za pi sie róż ni tyl ko je den znak gra -
ficz ny, zmie nia ją cy jed nak w spo sób istot ny
sens wy ra zu. Dla dzie ci od kry cie tej pra wi -
dło wo ści jest za rów no nie zwy kle cie ka wym
do świad cze niem ję zy ko wym, jak też ćwi cze -
niem po zwa la ją cym do sko na lić ana li za tor
słu cho wy i wzro ko wy.

Ze staw plansz moż na wy ko rzy sty-
wać z dzieć mi w róż no rod ny spo sób, kie -
ru jąc się ich za in te re so wa nia mi, ak tu al -
ny mi moż li wo ścia mi i po trze ba mi roz -
wo jo wy mi. 

Jed nym z nich mo że być wy ko rzy sta nie
plansz do za ba wy w po szu ki wa nie wy ra -

zów, któ re pa su ją do ob raz ka, są dla nie -
go swo istym pod pi sem. Za da niem dziec ka
jest od czy ta nie wy ra zów miesz czą cych się
pod ob raz kiem i pod ję cie de cy zji, któ ry jest
wła ści wym pod pi sem. Dziec ko mo że np.
pod kre ślić wy bra ny wy raz, uło żyć ta ki sam
z do dat ko we go ze sta wu przy go to wa nych
wcze śniej li ter... Za ba wa mo że być kon ty nu -
owa na w for mie wy po wie dzi na te mat te go,
co dziec ko wie o da nym przed mio cie, zwie -
rzę ciu, okre śle niu: np. do cze go słu ży, kim
lub czym jest, z czym się ko ja rzy... Z mo ich
do świad czeń wy ni ka, że dzie ci ma ją bar dzo
wie le cie ka wych sko ja rzeń, chęt nie je po da -
ją i cie szą się ze swo ich po my słów. 

Nie któ re plan sze moż na rów nież wy ko -
rzy sty wać do za baw w po szu ki wa nie przez
dzie ci no wych ry mów oraz two rze nia
na ich pod sta wie pro stych ry mo wa nek. 

Dziec ku w każ dej za ba wie po wi nien to -
wa rzy szyć do ro sły (na uczy ciel, ro dzi ce), któ -
ry, o ile zaj dzie ta ka po trze ba – po ma ga
i wspie ra dziec ko, ale przede wszyst kim do -
strze ga jego czy tel ni cze suk ce sy i roz ma wia
z nim o tym. 
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leń     lew     lek

piec     pień     pies 

bu ty     nu ty     lu ty

wa gon     wa zon

faj ka     jaj ka     baj ka

grosz     groch 

krów ka     mrów ka

bak     bąk     buk

koc     koń     kot

las     lis     los 

rzecz ka     becz ka     tecz ka

ser     sen

ba ra ny     ba na ny 

dy my     do my     da my

szy ba     ry ba 

szysz ka     szyn ka

lo sy     lo dy 

dro bi na     dra bi na

rak     bak     mak  

MAŁ GO RZA TA NA ROŻ NIK
Przed szko le nr 82 w War sza wie, do rad ca 
me to dycz ny wy cho wa nia przed szkol ne go




