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WITAMY W READING PLANET!

Niniejszy poradnik trafi% w Twoje r&ce, poniewa! Twoje dziecko zacz&%o czyta$ ksi#!ki 
z(serii Reading Planet. By$ mo!e masz ju! do'wiadczenie we wspieraniu dziecka 
w(czytaniu, jednak niniejsza publikacja zapewni kilka porad, podsunie pomys%y 
i(odpowiedzi na niektóre z pyta", jakie mog# pojawi$ si& w czytelniczej podró!y 
Twojego(dziecka.

Reading Planet to ekscytuj#cy program 
czytania stworzony przez zespó% 
ekspertów, który pomo!e Twojemu 
dziecku rozwin#$ umiej&tno'$ i pasj& 
czytania na ca%e !ycie. Seria Reading 
Planet bazuje na najnowszych badaniach 
naukowych dotycz#cych tego, w jaki 
sposób dzieci czytaj#, a konkretnie na 
„wra!liwo'ci rytmu mowy”, której mo!na 
nauczy$ za pomoc# prostych $wicze". 
Okre'lenie to mo!e wydawa$ si& dziwne, 
ale budowanie i(zrozumienie wra!liwo'ci 
dzieci na mow& i j&zyk jest bardzo wa!ne 
w nauce czytania.

Reading Planet dzieli si" na cztery grupy... 

 –  ksi#!ki bez s%ów, aby zapewni$ wszystkim dzieciom wczesny 
rozwój podstawowych umiej&tno'ci j&zykowych.

–  ekscytuj#ce ksi#!ki, które pomagaj# dzieciom $wiczy$ umie-
j&tno'ci fonetyczne w kontek'cie.

–  historie przygodowe czwórki przyjació% z ulicy Komety - Rav, 
Asha, Tess i Finna.

–  inspiruj#ca literatura pi&kna i faktu, poezja i biografie, 
aby(uchwyci$ zainteresowanie ka!dego dziecka.
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Oto pi&$ powodów, dla których pomaganie dziecku nauczy$ si& czyta$ jest wa!ne:

1  Czytanie pomaga rozwija# umiej"tno!ci komunikacyjne
 Nauka czytania mo!e mie$ pozytywny wp%yw na zdolno'$ dziecka do 

komunikowania si& i interakcji z innymi, a tak!e popraw& umiej&tno'ci 
mówienia, s%uchania i pisania.

2 Czytanie otwiera wyobra$ni"
 Czytanie jest sposobem otwarcia drzwi do 'wiata kreatywno'ci i wyobra)ni.
 Nowe 'wiaty i nowe do'wiadczenia to przyjemno'$, której mo!na 

do'wiadczy$, gdy potrafimy czyta$.

3 Czytanie ma pozytywny wp%yw na post"py w szkole
 Czytanie to wa!ny krok w edukacji dziecka, poniewa! odblokowuje zdolno'$ 

rozumienia informacji z innych przedmiotów, czyli g%&bsze zrozumienie 
i(szybsz# progresj&.

 „Wyniki PISA (OECD, 2011) pokazuj!, "e 15-latkowie, którzy codziennie czytaj! 
dla przyjemno#ci wyprzedzaj! o pó$tora roku nauki w szkole tych, którzy nie 
czytaj! codziennie.”

 Reading for Enjoyment: A literature review (2016, National Literacy Trust)

4 Czytanie mo&e poprawi# zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie
 Cz&ste czytanie dla przyjemno'ci mo!e przyczyni$ si& do poprawy dobrego 

samopoczucia Twojego dziecka. Jego ulubione postacie ksi#!kowe mog# 
cz&sto by$ wzorem do na'ladowania i mog# mu pomóc wczu$ si& w sytuacj& 
innych. Dzi&ki czytaniu dzieci mog# dowiedzie$ si& o problemach innych dzieci 
i o sposobach radzenia sobie z nimi.

5 Czytanie to podstawowa umiej"tno!# &yciowa
 W naszym spo%ecze"stwie polegamy na umiej&tno'ci czytania, aby'my mogli 

samodzielnie wykonywa$ codzienne zadania. Wiele praktycznych zada" 
by%oby bardzo trudnych bez umiej&tno'ci czytania, dlatego tak wa!ne jest, 
aby(nauczy$ si& jej w m%odym wieku.

?#/;!E�C�;!�6/4�E��E06�6/���/ß4Eō
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PROGRAMOWYCH

Czytanie, aby otworzy$ wyobra)ni& to jedno, ale czy Twoje dziecko musi by$ w(stanie 
osi#ga$ wyniki zgodnie z wymaganiami programu nauczania? Oto przegl#d umiej&t-
no'ci, jakie nauczyciel b&dzie pomaga% Twojemu dziecku rozwin#$ i cele, jakie b&d# 
si& starali osi#gn#$, aby sprosta$ oczekiwaniom krajowego programu nauczania 
w(Wielkiej Brytanii.

Czego oczekuje si" od Twojego dziecka na poziomie 
Reception (zerówka)?
Program nauczania Early Years Foundation Stage (EYFS) obejmuje nast&puj#cy kon-
kretny cel:

„Dzieci czytaj! i rozumiej! proste zdania. Korzystaj! z wiedzy fonetycznej, aby 
odkodowa% proste s$owa i czyta% je na g$os dok$adnie. Czytaj! tak"e pewne 
pospolite nieregularne s$owa. Wykazuj! zrozumienie podczas rozmowy z innymi 
na temat tego, co przeczyta$y.”

Inne aspekty czytania, które mog# by$ widoczne lub nauczane na poziomie Reception, 
mog# obejmowa$:

 ! s%uchanie i wymawianie pocz#tkowych d)wi&ków s%ów
 ! segmentacj& d)wi&ków w prostych s%owach i %#czenie ich ze sob#
 ! zaczynanie czytania wyrazów i prostych zda"
 ! u!ywanie s%ownictwa i form mowy, które s# coraz cz&'ciej wynikiem do'wiadczenia 
obcowania z ksi#!kami
 ! rado'$ z coraz wi&kszego asortymentu ksi#!ek
 ! wiedz&, !e informacje mo!na czerpa$ z ksi#!ek i komputerów

Poradnik dotycz!cy czytania z dzieckiem4



Poradnik dotycz!cy czytania z dzieckiem 5

Czego oczekuje si" od Twojego dziecka na 1 etapie nauki 
(Key Stage 1)?
Krajowy program nauczania czytania na etapach Key Stages 1 i 2 (KS1 i KS2) skupia 
si&(na dwóch obszarach:
czytanie s%ów – zarówno rozpracowywanie wymowy nieznanych drukowanych s%ów 
(dekodowanie) oraz rozpoznawanie znanych drukowanych s%ów
rozumienie – powszechne czytanie zarówno literatury pi&knej i faktu, aby pomóc 
dzieciom rozwija$ wiedz& oraz rozumienie siebie i 'wiata, w którym !yj#, aby potrafi%y 
docenia$ i pokocha%y czytanie, a tak!e w celu zdobywania wiedzy w ramach programu 
nauczania.
Celem jest, aby wszystkie dzieci:

 ! czyta%y z %atwo'ci#, p%ynnie i z dobrym zrozumieniem
 ! wyrobi%y w sobie nawyk powszechnego i cz&stego czytania, zarówno dla przyjemno-
'ci i informacji
 ! zdoby%y szeroki zasób s%ownictwa, zrozumienie gramatyki i znajomo'$ konwencji 
j&zykowych w zakresie czytania, pisania i j&zyka mówionego
 ! docenia%y nasze bogate i zró!nicowane dziedzictwo literackie

Jak i kiedy umiej"tno!ci Twojego dziecka zostan' 
sprawdzone?
Ocena fonetyczna
Pod koniec 1 roku (Year 1) Pa"stwa dziecko zostanie poddane ocenie fonetycznej 
(phonics screening check), która ma na celu sprawdzenie czy nauczy%o si& ono deko-
dowa$ (czyta$) s%owa. Celem tej oceny nie jest testowanie zrozumienia znaczenia s%ów. 
Dzieci b&d# musia%y przeczyta$ nauczycielowi na g%os list& 40 s%ów. Dwadzie'cia z nich 
b&dzie prawdziwymi s%owami, reszta to pseudo-s%owa (sztuczne s%owa), aby upewni$ 
si&, !e podczas czytania dzieci korzystaj# ze swoich umiej&tno'ci fonetycznych, a nie 
z(pami&ci.

Egzaminy krajowe
W klasie Year 2, na koniec etapu nauki KS1, w ci#gu pierwszego pe%nego tygodnia nauki 
w maju ka!dego roku odbywaj# si& egzaminy krajowe (National Tests), które trwaj# kilka 
dni. Egzamin z czytania sk%ada si& z jednej kartki papieru i trwa jedn# godzin&. Twoje 
dziecko zostanie poproszone o udzielenie odpowiedzi na pytania dotycz#ce trzech ró!-
nych tekstów (cz&sto jeden z nich to literatura pi&kna, drugi to literatura faktu, a trzeci to 
wiersz). Na niektóre pytania nale!y odpowiedzie$ poprzez zaznaczenie pola, a inne b&d# 
wymaga$ bardziej szczegó%owych pisemnych odpowiedzi. Pytania b&d# skupia$ si& na 
znajomo'ci s%ownictwa i zrozumieniu, %#cznie z wyci#ganiem wniosków z tekstu.
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Wiele programów czytania wykorzystuje 
podzia% na kolory (book bands), aby 
wskaza$ poziom swoich ksi#!ek. Ale co 
oznaczaj# te kolory? Co zrobi$, je'li Twoje 
dziecko czyta ksi#!ki z grupy !ó%tej, a(jego 
przyjaciel jest w grupie zielonej? Jak 
d%ugo zajmie Twojemu dziecku, a! b&dzie 
gotowy, by przej'$ do nast&pnej grupy? 
Mo!e Twoje dziecko wybiera swoje 
ulubione kolory? Book bands mog# 
z(pocz#tku wydawa$ si& myl#ce, ale to 
powszechny system grupowania ksi#!ek 
wed%ug ich poziomu trudno'ci czytania. 
Mo!e Twoje dziecko powinno zacz#$ 

czyta$ ksi#!ki na najni!szym poziomie 
(liliowy lub ró!owy) i przej'$ do nast&pnej 
grupy, gdy jego nauczyciel uzna, !e jest 
ono na to gotowe. Korzystanie z book 
bands pomaga dzieciom, rodzicom 
i(nauczycielom wiedzie$, które ksi#!ki s# 
przeznaczone do czytania na ka!dym 
etapie czytelniczej podró!y dziecka. 
To wa!ne, aby pami&ta$, !e to nie jest 
wy'cig do mety i !e w(czytaniu chodzi 
o zrozumienie, a tak!e o bycie w stanie 
z powodzeniem czyta$ (dekodowa$) 
s%owa.
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Liliowy  
Poziom 0

Te ksi#!ki nie maj# s%ów i s# w pe%ni ilustrowane, aby przygotowa$ 
dzieci do czytania.

Ró&owy A 
Poziom 1A

Ucz#cy si& zaczynaj# stosowa$ wczesne umiej&tno'ci czytania 
s%ów do czytania prostych zda". Na ka!dej lewej stronie jest jedno 
zdanie. Tre'$ na tych wczesnych poziomach bardzo opiera si& na 
znanych do'wiadczeniach.

Ró&owy B  
Poziom 1B Podobny do Ró"owy A, ale z jednym zdaniem na ka!dej stronie.

Czerwony A 
Poziom 2A

Ucz#cy si& rozwijaj# swoj# pewno'$ w radzeniu sobie z nieco 
d%u!szymi zdaniami. Te ksi#!ki maj# 1–2 jednowierszowe zdania na 
ka!dej stronie.

Czerwony B  
Poziom 2B

Tak jak w przypadku Czerwony A, ale zdania mog# by$ d%u!sze ni! 
jedna linijka.

(ó%ty  
Poziom 3

Zdania s# nieco bardziej z%o!one z bardziej rozwini&tymi w#tkami 
i(tekstami z zakresu literatury faktu.

Niebieski  
Poziom 4

Ilo'$ tekstu stopniowo zwi&ksza si& do oko%o sze'ciu wierszy na 
ka!d# stron&. Ksi#!ki mog# zawiera$ kilka abstrakcyjnych poj&$, 
a(literatura faktu b&dzie podzielona na kilka podtytu%ów.

Zielony  
Poziom 5

Historie mniej bazuj# na do'wiadczeniu rodzinnym i zawieraj# 
bardziej wyrafinowany humor i napi&cie. Ksi#!ki te maj# wi&ksz# 
liczb& znaków, a wydarzenia rozci#gaj# si& niekiedy na kilka stron.

Pomara)czowy  
Poziom 6

Znaczenie tekstu jest nadal proste, ale czytelnicy powinni by$ 
w(stanie zrozumie$ go bez stosowania dos%ownych wyja'nie".

Turkusowy   
Poziom 7

Ksi#!ki zawieraj# d%u!sze opisy i oferuj# szerszy zakres interpunkcji 
i(nietypowego s%ownictwa.

Fioletowy  
Poziom 8

Czytelnicy mog# by$ w stanie wybra$ tematy, a ksi#!ki mog# 
zawiera$ krótkie rozdzia%y. Czytelnicy maj# wi&cej mo!liwo'ci, aby 
zadawa$ i(odpowiada$ na pytania dotycz#ce bohaterów.

Z%oty 
Poziom 9

Ksi#!ki zawieraj# trudne struktury zdaniowe i wi&cej nieznanych 
s%ów na ka!dej stronie. Postacie s# bardziej wyra)ne i barwne.

Bia%y 
Poziom 10

Czytelnicy mog# by$ zaskoczeni lub ich oczekiwania mog# by$ 
podwa!ane. Ksi#!ka mo!e prezentowa$ wi&cej ni! jeden punkt 
widzenia, a informacje s# raczej sugerowane ni! opisywane w jasny 
i(wyra)ny sposób.



Mo!e ju! wiesz, jak bardzo wa!ne jest 
wspieranie i zach&canie dziecka do czy-
tania w domu, ale co nale!y zrobi$, gdy 
dziecko przynosi do domu ksi#!k&, i jak 
kontynuowa$ od miejsca, w którym sko"-
czy% nauczyciel? Podsumowanie g%ów-
nych wniosków z Reading for Enjoyment: 
A literature review (2016, National Literacy 
Trust) pokazuje, !e Twoje zaanga!owanie 
mo!e mie$ naprawd& du!y wp%yw.

„Rodzicielskie przekonania, postawy 
i&zachowania bezpo#rednio wspieraj! 
czytanie ich dziecka dla przyjemno#ci, 
a&tak"e potwierdzono ich wp$yw na 
wy"sze wyniki w czytaniu i lepsz! 
motywacj' do czytania.”

Reading for Enjoyment: A literature 
review (2016, National Literacy Trust)

Oto pi&$ kroków do sukcesu podczas czytania z dzieckiem:

1  Stwórz rutyn"
 Znalezienie idealnego momentu, aby usi#'$ i cieszy$ si& wspólnym czytaniem 

mo!e by$ trudne. Je'li to mo!liwe, stwórz rutyn& czytania ka!dego dnia o tej 
samej godzinie, dzi&ki czemu jest bardziej prawdopodobne, !e b&dziecie trzyma$ 
si& codziennej sesji czytania. Wspólne czytanie przed snem to popularny wybór, 
ale je'li Twoje dziecko jest wieczorem zbyt zm&czone to mo!e si& okaza$, !e 
bardziej skuteczne b&dzie czytanie wcze'nie rano lub po szkolne.

2  Znajd$ czas na krótkie i cz"ste czytanie
 Wspólne czytanie nie musi zajmowa$ du!o czasu. Nawet dziesi&$ minut dziennie 

ma pozytywny wp%yw. Je'li Twoje dziecko jest bardzo zaanga!owane w sesje 
czytania, nale!y je nieco wyd%u!y$, ale je'li jest zm&czone po ci&!kim dniu w szkole 
(lub je'li Ty jeste' zm&czony/zm&czona po ci&!kim dniu w pracy…), wystarczy po 
prostu przeczyta$ kilka stron dla utrzymania rutyny.

3  Przygotuj przestrze) do czytania
 Nauka czytania mo!e by$ trudna i wydaje si& jeszcze trudniejsza, je'li w domu jest 

wiele rzeczy, które odci#gaj# uwag& dziecka od czytania. Spróbuj znale)$ ciche 
miejsce – bez telewizora, rodze"stwa i ha%asuj#cych zwierz#t. Pomy'l równie! 
o(wygodzie i odpowiedniej ilo'ci 'wiat%a. Poczucie relaksu pomo!e Twojemu 
dziecku cieszy$ si& do'wiadczeniem jeszcze bardziej.

�/��;!�6/��!�?!�E;��E.ō
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4  Usi'd$ wygodnie, zaanga&uj si" i wspieraj dziecko w czytaniu
 Usi#d) i zastanowi$ si&, czy oboje siedzicie w dobrej pozycji, aby widzie$ tekst 

i(czy jeste' w stanie wspiera$ swoje dziecko w miar& potrzeby podczas sesji 
czytania. Twoim g%ównym zadaniem jest sprawdzenie dok%adno'ci czytania/
dekodowania s%ów. Skorzystaj z notatek na wewn&trznej stronie przedniej ok%adki 
ksi#!ek Reading Planet, które zawieraj# praktyczne pomys%y. Mo!esz je wykorzy-
sta$ podczas rozmowy z dzieckiem na temat tekstu i w celu maksymalnego 
wykorzystania tre'ci. Strony te podkre'laj# skomplikowane s%owa, a tak!e zawiera-
j# przyk%ady pyta" do dyskusji z dzieckiem przed, w trakcie i po przeczytaniu 
ksi#!ki, aby pomóc rozwija$ zrozumienie. Mo!esz równie! skorzysta$ z gotowych 
wskazówek i prostych $wicze", które bazuj# na najnowszych ustaleniach bada" 
naukowych na temat tego, jak najefektywniej dzieci ucz# si& czyta$.   

5  Chwal po czytaniu
 Wa!ne jest, aby podczas czytania zach&ca$ dziecko, ale spróbuj pochwali$ je 

przynajmniej za jedno osi#gni&cie (nawet je'li sesja nie by%a zbyt udana!) po 
czytaniu. Dzi&ki temu zako"czysz sesj& pozytywnym akcentem i sprawisz, 
!e(dziecko b&dzie z niecierpliwo'ci# czeka$ na nast&pny raz.

Co zrobi#, je!li angielski nie jest j"zykiem u&ywanym przez 
Was w domu?
Oto kilka dodatkowych wskazówek dla rodzin, których pierwszym j&zykiem nie jest 
angielski, a które pomog# wesprze$ czytanie Twojego dziecka:

 ! Po zako"czonej sesji czytania przez dziecko w j&zyku angielskim, warto jest 
porozmawia$ o ksi#!ce w swoim ojczystym j&zyku. Mo!ecie porozmawia$ 
o(obrazkach, znaczeniu s%ów, a nawet opowiedzie$ histori& lub podsumowa$ tre'$ 
ksi#!ki. Pomo!e to Twojemu dziecku rozwija$ s%ownictwo i umiej&tno'$ rozumienia.

 ! Spróbuj zdoby$ wersje audio ksi#!ek Twojego dziecka, aby mog%o ono s%ucha$ 
odczytywanego tekstu, jednocze'nie 'ledz#c s%owa drukowane. Pozwoli to mu na 
stworzenie modelu wymowy, a tak!e modelu ekspresji i rytmu podczas czytania 
na(g%os.

 ! Korzystaj z dobrego s%ownika dwuj&zycznego, w którym b&dziesz móg%/mog%a 
sprawdza$ znaczenie s%ów, których nie znasz. S%owniki obrazkowe s# równie! 
ciekawym sposobem uczenia si& nowych s%ów w j&zyku angielskim.

 ! Je'li nie jeste' pewien/pewna d)wi&ków, których Twoje dziecko uczy si& czyta$ 
(fonetyka), w Internecie istnieje wiele fonetycznych wideo przewodników, które 
mog# stanowi$ u!yteczne odniesienie.

 ! Zwró$ uwag& na warsztaty organizowane w szkole Twojego dziecka, których 
celem(jest wsparcie rodziców dzieci ucz#cych si& angielskiego jako j&zyka 
dodatkowego (EAL).
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Co? Nie ma s%ów? Chocia! nie mo!na „czyta$” ksi#!ek bez s%ów dziecku, nadal mo!na 
razem dzieli$ si& i cieszy$ historyjk#, tak wi&c nie nale!y rezygnowa$ z ksi#!eczek bez 
s%ów. W naszej serii s# one oznaczone kolorem liliowym i s# bardzo wa!nym pierwszym 
krokiem na pocz#tku podró!y czytelniczej dziecka. Liliowe ksi#!ki Reading Planet zo-
sta%y specjalnie zaprojektowane tak, aby wzmocni$ umiej&tno'ci komunikacji i s%uchania 
dziecka, a tak!e dostosowa$ je do d)wi&ków, aby przygotowa$ je do czytania. Ponie-
wa! nie ma w nich tekstu, który odwraca%by uwag&, dzieci ucz# si& opowiada$ historyj-
k& w%asnymi s%owami interpretuj#c obrazki.

 ! Naucz dziecko, jak trzyma$ ksi#!k& – 
przyjrzyjcie si&, w któr# stron& idzie hi-
storyjka; poka! dziecku, w jaki sposób 
i w któr# stron& przewraca$ strony; 
poka! mu, w jakiej odleg%o'ci trzyma$ 
ksi#!k& od twarzy.

 ! Spójrzcie najpierw na obrazek na 
ok%adce i zastanówcie si&, co mo!e 
by$ w 'rodku. Spójrzcie na tyln# 
ok%adk& i krótk# informacj&, aby dowie-
dzie$ si&, o czym b&dzie ta historyjka. 
Zagrajcie w „znajd) autora” szukaj#c 
imienia i nazwiska autora na ok%adce.

 ! Zach&$ swoje dziecko, aby skoncen-
trowa%o si& na ka!dej stronie w ksi#!ce 
– tak jak ty. Mo!e je kusi$ „pomini&cie” 
tego etapu, poniewa! nie ma s%ów. 
Powiedz im wprost, !e mo!emy 
czyta$ historyjk& bez s%ów my'l#c 
o(obrazkach.

 ! Przegl#daj#c ksi#!eczk& b#d) 
podekscytowany/podekscytowana 
„dowiedzeniem si&”, o czym b&dzie ta 
historyjka. Mo!esz stworzy$ napi&cie, 
aby zaanga!owa$ swoje dziecko 
mówi#c takie rzeczy, jak „Zastanawiam 
si', co wydarzy si' dalej?” i „Wow, a to 
niespodzianka!”

 ! Zapytaj, co jego zdaniem dzieje si& 
na obrazku (wnioskowanie), co jego 
zdaniem wydarzy si& dalej (przewidy-
wanie), dlatego jego zdaniem to si& 
dzieje (rozumowanie) i jak to si& odnosi 
do jego w%asnego !ycia (odnoszenie).

 ! Pomó! modelowa$ zaawansowane 
konstrukcje zdaniowe – je'li Twoje 
dziecko mówi: „Patrz, bawi! si'!” Mo-
!esz wtedy powiedzie$: „Tak, spójrz, te 
dzieci bawi! si' w piaskownicy”.

 ! Mo!esz tak!e zacz#$ wspiera$ swoje 
dziecko w „ustnym %#czeniu s%ów”. 
Jest to umiej&tno'$ nabywana przed 
czytaniem, która przygotowuje je do 
czytania z fonetyk# w szkole. Wybierz 
obiekt z obrazka, np. tent (namiot). 
Powoli wypowiedz d)wi&ki w s%owie, 
aby Twoje dziecko je s%ysza%o, t-e-n-t, 
a nast&pnie zach&$ je, aby powiedzia%o 
ca%e s%owo, „tent”.
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S%ysza%e'/S%ysza%a' o fonetyce, ale nie 
masz pewno'ci, co to w%a'ciwie jest? To 
co', za pomoc# czego najprawdopodob-
niej nauczyciel Twojego dziecka uczy je 
czyta$, ale mo!e to by$ co', o czym nie 
wiesz.

Fonetyka to skuteczny sposób na „odblo-
kowanie” s%ów, który pomaga dzieciom 
poczyni$ post&py w czytaniu. Kiedy 
czytamy, patrzymy na litery na stronie 
i(wymawiamy d)wi&ki, które reprezentuj#. 
Nast&pnie kojarzymy ka!de s%owo ze zna-
czeniem, aby'my byli w stanie zrozumie$, 
co tekst nam mówi. W j&zyku angielskim 
mamy oko%o 44 d)wi&ków mowy, ale 
w(naszym alfabecie jest tylko 26 liter, wi&c 
niektóre d)wi&ki s# reprezentowane przez 
po%#czenie razem dwóch, trzech, a nawet 
czterech liter.

Na pocz#tku nauki czytania dzieci ucz# 
si& dopasowywa$ jeden d)wi&k tylko do 
jednej litery (np. s-a-t), aby mogli czyta$ 
proste s%owa. Nast&pnie dzieci zaczynaj# 
„segmentowa$” i „%#czy$” litery i d)wi&ki, 
aby dzieli$ i „dekodowa$” s%owa. Ozna-
cza to, !e gdy wymawiaj# d)wi&ki, od 
lewej do prawej, s# w stanie „s%ysze$” 
ca%e wyrazy (np. sat). W miar& robienia 
post&pów i gdy ksi#!ki staj# si& bardziej 
z%o!one, d)wi&ki mog# by$ reprezen-
towane przez wi&cej ni! jedn# liter& 
(np.(sh(w shop, a niekiedy jedna litera lub 
grupa liter reprezentuje ró!ne d)wi&ki 
(np. ow w cow i ow w low).

Celem fonetyki jest, aby dzieci potrafi%y 
rozpoznawa$ i przetwarza$ litery i d)wi&ki 
poprzez s%owo tak p%ynnie, !e rozpo-
znawanie s%ów staje si& automatyczne. 
To(jednak nie wszystko, poniewa! dzieci 
potrzebuj# utrzyma$ umiej&tno'$ seg-
mentacji i %#czenia (blending), aby mog%y 
radzi$ sobie z bardziej skomplikowanymi 
s%owami i ksi#!kami.

Wa!ne jest, aby pami&ta$, !e dzieci po-
trzebuj#, aby ich umiej&tno'ci fonetyczne 
by%y poparte pojmowaniem i rozumie-
niem, dlatego dzieciom mo!e pomóc 
rozmowa z doros%ymi na temat poj&$ 
i(znacze" w trakcie czytania.

ZROZUMIENIE FONETYKI

Poradnik dotycz#cy czytania z dzieckiem 11
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Wa!ne jest nie tylko to, aby Twoje dziecko 
dobrze czyta%o i osi#ga%o dobre oceny 
w szkole. Równie istotne jest, aby lubi$o 
czyta$. Oto kilka najwa!niejszych porad 
dotycz#cych zach&cania dziecka do czy-
tania dla przyjemno'ci:

1 B#d) dobrym wzorem do na'lado-
wania – pozwól dziecku widzie$, !e 
czytasz i !e sprawia Ci to przyjem-
no'$. Dzi&ki temu poka!esz mu, !e 
czytanie w domu nie wi#!e si& tylko 
z(zadaniami domowymi.

2 Zapewnij ksi#!ki zwi#zane z zaintere-
sowaniami Twojego dziecka i miej 
w(domu du!o dost&pnego materia%u 
do czytania, z którego mo!e wybie-
ra$ w swoim wolnym czasie. Je'li 
Twoje dziecko ma problemy z dan# 
ksi#!k# lub gatunkiem literackim, 
pomó! mu znale)$ temat lub posta$, 
którym/któr# s# zainteresowani, 

nawet je'li oznacza to czytanie cza-
sopism lub komiksów – im wi&cej 
dziecko czyta w domu, tym lepiej!

3 Rozmawiaj z dzieckiem o ksi#!kach, 
które czyta. Zadawaj dziecku pytania 
na temat ksi#!ek, co pomo!e rozwi-
n#$ entuzjazm i zrozumienie.

4 Poka! swojemu dziecku, !e jeste' 
zainteresowany/zainteresowana po-
staciami i fabu%ami jego ksi#!ek, aby 
pomóc budowa$ emocje z odkrywa-
nia wi&cej informacji na temat boha-
terów.

5 Nawet je'li Twoje dziecko potrafi czy-
ta$, i robi to samodzielnie, dobrze jest 
nadal mu czyta$. Czytanie dziecku 
od najm%odszych lat pomaga stwo-
rzy$ wi&) i pozytywne wspomnienia 
zwi#zane z czytaniem, wi&c wa!ne 
jest, aby kontynuowa$ czytanie 
dziecku, szczególnie przed snem.
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6 Podczas sesji czytania wciel si& 
w(posta$ i u!ywaj 'miesznych 
g%osów, je'li to pomaga mu cieszy$ 
si& fabu%#. Mo!esz równie! spróbo-
wa$ udawa$ przez ca%y dzie" 
wybranego bohatera ksi#!ki.

7 Je'li podczas sesji czytania obojgu 
Wam podoba si& ksi#!ka, mo!ecie 
przeczyta$ j# jeszcze raz. Za(ka!-
dym razem mo!ecie nauczy$ si& 
czego' nowego.

8 Sp&dzajcie czas w ksi&garniach 
przegl#daj#c ksi#!ki i pozwól 
dziecku wybra$ te najbardziej dla 
niego ekscytuj#ce. Wiele ksi&garni 
ma fantastyczne wystawy i dekora-
cje, które pomagaj# zach&ci$ dzieci 
do czytania.

9 Bierz udzia% w wydarzeniach 
organizowanych w lokalnej bibliote-
ce, dzi&ki czemu Twoje dziecko 
mo!e wzi#$ udzia% w ekscytuj#cych 
zabawach z innymi dzie$mi. Cz&sto 
biblioteki oferuj# spotkania z(auto-
rem, które mog# by$ nie tylko 

'wietn# zabaw#, ale tak!e inspiracj#.

10 Rozmawiaj#c z dzieckiem po szkole, 
z entuzjazmem pytaj o to, jakie 
ksi#!ki zabiera do domu i poka! mu, 
!e z niecierpliwo'ci# czekach, aby 
dowiedzie$ si& o nich wi&cej.

11 Zach&caj do rysowania, pisania 
i(grania w gry zwi#zane z tre'ci# 
ksi#!ki. Pomaga to dziecku zaanga-
!owa$ si& w histori& i pokazuje, !e 
nauka czytania to nie tylko wypowia-
danie na g%os d)wi&ków s%ów.

12 Postaraj si&, aby czas sp&czony na 
wspólnym czytaniu by% wyj#tkow# 
por# dnia, kiedy to mo!ecie poroz-
mawia$ i cieszy$ si& swoim towarzy-
stwem. Pomaga to Twojemu(dziec-
ku z niecierpliwo'ci# czeka$ na 
czytanie w domu.

13 Krótkie i cz&ste czytanie mo!e 
niekiedy sta$ si& nieco monotonne, 
wi&c zach&caj do zmian, takich jak 
czytanie ka!dego dnia w innym 
pomieszczeniu w domu.



Twoje dziecko mo!e przekaza$ Ci kart& czytania. Jest to formularz, który wype%niasz 
z(dzieckiem w domu. Wype%nianie pustych kratek ka!dego dnia mo!e wydawa$ si& na 
pocz#tku nieco nu!#ce. Oto kilka pomys%ów i przyk%adów rodzajów komentarzy, które 
mo!esz wpisywa$:

 ! Pochwa%a
Mo!esz udziela$ swojemu dziecku, 
komentarzy, które nagradzaj#, co po-
maga zwi&kszy$ jego poczucie w%asnej 
warto'ci i morale. Na przyk%ad: „Dosko-
na$a koncentracja, Ben”. 
 ! *ledzenie post"pu
Zapisuj nowe s%ownictwo, które 
znajdzie Twoje dziecko oraz wszelkie 
istotne osi#gni&cia. Na przyk%ad: „Helen 
by$a zainteresowana nowymi s$owami 
„bustle” i „ponder” – sprawdzili#my ich 
znaczenia w s$owniku” lub „Emily pa-
mi'ta$a, aby zrobi% pauz' po kropce”.
 ! Komunikowanie si" 
z+nauczycielem
Krótka notatka w karcie czytania to 
skuteczny sposób komunikowania si& 
z nauczycielem dziecka. Na przyk%ad: 
„Rachel przeczyta$a dzisiaj tylko kilka 
stron, poniewa" nie czu$a si' dobrze”. 

 ! Zadawanie pyta)
Dyskusja w szkole z nauczycielem nie 
zawsze jest mo!liwa, wi&c korzystanie 
z karty czytania mo!e by$ wygod-
nym sposobem na zadawanie pyta". 
Na(przyk%ad: „Bardzo podoba$a nam 
si'&historia o #limaku. Czy mo"emy 
przeczyta% j! jeszcze raz?”
 ! Notowanie trudnych s%ów
Je!li Twoje dziecko natrafi na trudny 
wyraz, zrób list" i #wicz czytanie tych 
s$ów z dzieckiem za ka%dym razem, 
gdy zapisujesz co! w karcie czytania.
 ! *ledzenie ró&nych umiej"tno!ci
Mo!e by$ trudno unika$ powtórze" 
i(my'le$ o ró!nych rzeczach, które 
masz napisa$. Oprócz trudnych s%ów 
staraj si& komentowa$ p$ynno#%, do-
k$adno#%, zrozumienie, upór, ekspresj', 
zaanga"owanie, s$ownictwo, gramaty-
k'&i interpunkcj'.

Poradnik dotycz!cy czytania z dzieckiem14

�/���C'!�06/��!��/'6��
;!�6/4�/�?!�E;�/ō

&ʫɨ�PRȰΛ�
ʇÅɛ·\Ɍ�Wɛ�VʋPɛ�ʅʍUʋʜȲɏ�

-Ǌ6=ȉ=(�ƺ$="



Poradnik dotycz#cy czytania z dzieckiem 15

Je'li obawiasz si&, !e Twoje dziecko ma problemy z czytaniem, wykorzystaj poni!-
sze(pomys%y:

 ! Spróbuj zaobserwowa$ i zastanowi$ 
si&, co konkretnie sprawia Twojemu 
dziecku problemy – czy my'lisz, !e 
brakuje mu umiej&tno'ci fonetycz-
nych? Umiej&tno'ci rozumienia? Czy 
jest to kwestia poprawy pami&ci?

 ! Porozmawiaj z wychowawc# na 
temat swoich obaw i korzystaj z karty 
czytania dziecka do komunikowania 
wszelkich zmartwie".

 ! Pami&taj, !e nauka czytania nie jest 
odzwierciedleniem intelektu – chodzi 
o(nauczenie si& konkretnego i(trud-
nego zestawu umiej&tno'ci, wi&c 
b#d) cierpliwy/cierpliwa, bo nauka nie 
nast#pi z dnia na dzie".

 ! Nie pozwalaj, aby dziecko dostrzeg%o 
Twój niepokój i frustracj& jego zmaga-
niami. Mo!e je %atwo wyczu$ i samo 
zacz#$ si& martwi$.

 ! Je'li Twoje dziecko utknie na jakim' 
s%owie, nie bój si& powiedzie$ mu 
to s%owo i i'$ dalej. Na wewn&trznej 
stronie przedniej ok%adki ka!dej ksi#!ki 
z serii Reading Planet znajduje si& 
por&czna lista trudnych s%ów, na które 
nale!y zwróci$ uwag&.

 ! Roz%aduj napi&t# sytuacj& – nie ma nic 
z%ego we wspólnym czytaniu; mo!ecie 
te! czyta$ na zmian&, ka!dy po jednej 
stronie.

 ! B#d) pozytywnie nastawiony/nasta-
wiona – du!o chwal i zach&caj dziec-
ko, nawet za drobne sukcesy.

 ! Upewnij si&, czy jeste' na bie!#co 
z(terminami wizyt Twojego dziecka 
u(okulisty – czasem mo!na nie zauwa-
!y$ trudno'ci z widzeniem, co mo!e 
wp%ywa$ na umiej&tno'ci czytania.

 ! Je'li obawiasz si&, !e Twoje dziecko 
mo!e mie$ dysleksj&, porozmawia$ 
o(tym z nauczycielem dziecka i(popro' 
o porad&. Wi&cej wskazówek(znaj-
dziesz na stronie.

 ! Zach&$ swoje dziecko do czytania po-
magaj#c mu znale)$ autorów, tematy 
i(gatunki literackie, które lubi i(którymi 
si& interesuje. To wa!ne, aby zacho-
wa$ pozytywne podej'cie do do-
'wiadczenia, jakim jest czytanie. Du!o 
chwal dziecko za czytanie, nawet je'li 
przeczyta%o czasopisma lub(teksty inne 
ni! ksi#!ki do czytania ze szko%y.
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Musisz jasno i wyra)nie powiedzie$ swo-
jemu dziecku, !eby zwolni%o. Wyja'nij, jak 
wa!ne jest, aby potrafi%o dok%adnie czyta$ 
s%owa. Czy je'li spieszy si& z(ka!dym 
s%owem, zgaduje i pope%niania b%&dy, to 
rozumie tre'$ tekstu? Wa!ne jest, aby 
dziecko by%o w stanie przeczyta$ s%owa 
i(zrozumie$, co one znacz#.
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Szko%a mo!e by$ m&cz#ca, a dzieci 
potrzebuj# „przerw” na zabaw& i relaks 
w domu. Czytanie nie b&dzie sprawia$ jej 
przyjemno'ci, je'li b&dzie mog%a ledwie 
utrzyma$ oczy otwarte! Mo!e spróbujcie 
czyta$ przez kilka minut w godzinach 
porannych lub niech to b&dzie cz&'$ 
Waszej weekendowej rutyny – kluczem 
jest(ma%o i cz&sto.
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Nie musisz by$ ekspertem w dziedzinie 
literatury by by$ dobrym wzorem do 
na'ladowania. Nawet czytanie gazet lub 
czasopism mo!e pokaza$ dziecku, !e 
czytanie mo!e by$ przyjemn# cz&'ci# 
codziennej rutyny. Spróbuj znale)$ temat, 
który interesuje Was oboje i czytajcie 
wspólnie.

�%8=%��8ŋ��=� ��1��&@�%��

@�=1B�����@�&ŋŋ�3ŋĳ�	ŋê�8@Ŕ�

	��& =ŋ�@%�&���@��8 �%�-�0ŋ�ŋ��@%�

�ŋ���&ŋ8B��ŋ��& =ŋ�@%�$�	@%ě�@V�ŋ�%�

�<�Ŕ�� ê����1 ��	&�1%������ŋě�ŋ-

��	ŋ�@ŋ-�;����3Ŕ�&1��@êō

Nie ma okre'lonego czasu, wi&c spróbuj 
unika$ porównywania post&pów swojego 
dziecka z post&pami innych dzieci lub ro-
dze"stwa. Nawet je'li Twoje dziecko czyta 
pewnie, wa!ne jest, aby potrafi%o rozumie$ 
ksi#!ki, a tak!e aby by%o w stanie czyta$ 
s%owa. Nie chodzi tylko o sko"czenie ka!-
dej ksi#!ki z danej grupy, ale o zrozumienie 
historii i tekstu. Zaufaj ocenie nauczyciela 
Twojego dziecka, który b&dzie sprawdza$ 
jego post&py i(który b&dzie wiedzie$, kiedy 
nadszed% czas na to, aby Twoja córka 
przesz%a do trudniejszych ksi#!ek.
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Help Your Child Love Reading: A Parent’s Guide, Alison David (Egmont, 2014)

Reading for Enjoyment: A literature review (National Literacy Trust, 2016)

Skale czytania CLPE 
www.clpe.org.uk/library-and-resources/reading-and-writing-scales

Coventry University - badania naukowe nad wra!liwo'ci# rytmu mowy  
www.coventry.ac.uk/research/areas-of-research/psychology-behaviour- achievement/
literacy-research/

Ministerstwo Edukacji – oceny krajowego programu nauczania: materia%y przyk%adowe 
z 2016 roku 
www.gov.uk/government/collections/national-curriculum-assessments-2016- sample-
materials

Ministerstwo Edukacji – krajowy program nauczania w Anglii: Angielskie programy 
nauczania 
www.gov.uk/government/publications/national-curriculum-in-england-english- 
programmes-of-study

Czytanie dla przyjemno'ci  
www.literacytrust.org.uk/research/nlt_research/271_reading_for_pleasure_a_ 
research_overview

Reading Planet 
www.risingstarsreadingplanet.com

The Centre for Literacy in Primary Education (CLPE) 
www.clpe.org.uk

The National Literacy Trust  
www.literacytrust.org.uk



Wi!cej informacji mo"na uzyska# dzwoni$c pod numer 01235 400555
www.risingstars-uk.com

Poradnik dotycz!cy  
czytania z dzieckiem 

Sposoby, które pomog! Twojemu dziecku
osi!gn!" w domu jak najlepsze wyniki w czytaniu

 

Zrozumienie fonetyki
Wyja!nienie poj"cia „book banding”
(podzia# na kolory)
Pomys#y na rozwini"cie umiej"tno!ci
rozumienia

Wspieraj swoje dziecko w nauce
czytania z seri! Reading Planet!

Wi"cej wskazówek i bezp#atn! pomoc mo$na znale%&
na stronie risingstarsreadingplanet.com/parents

Ksi!$ki
bez s#ów

 

Opowie'ci
przygodowe

 

Ca#kowicie
dekodowalne
ksi!$ki

 
 

Szersze
czytanie

 

e


