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Bliżej przedszkola

Nauka wiersza 

Większość maluchów przychodząc do przedszkola, zna na pamięć 
„Lokomotywę” Juliana Tuwima, „Kaczkę Dziwaczkę” Jana Brzechwy  
lub inne utwory z dziecięcej klasyki. Jak to się dzieje, że już po kilku 
powtórzeniach ulubionego wierszyka dziecko zapamiętuje tekst,  
a nawet poprawia czytającego, gdy ten pomyli się lub ominie fragment?

Alicja Dorozińska

Zapamiętywaniu utworów sprzy-
ja sama sytuacja czytania, która 
sprawia, że maluszek siedzący 

na kolanach mamy albo taty czuje się 
kochany, potrzebny i ważny. Bliski kon-
takt – przytulenie dziecka, ciepły głos 
opiekuna, wspólnota zainteresowań – 
stwarzają niepowtarzalny nastrój i dają 
dziecku poczucie bezpieczeństwa. 

Z poezją za pan brat

Wrodzona wrażliwość dziecka na rym, 
rytm i melodię powoduje, że mały słu-
chacz bez trudu zapamiętuje kolejne 
wersy. Jeśli tekst jest dobrze dobrany 
– zrozumiały i właściwie dostosowany 
do możliwości percepcyjnych dziecka 
– będzie ono chciało wielokrotnie do 
niego powracać. Nawet jeśli nie rozu-
mie znaczenia poszczególnych słów, 
poddaje się oddziaływaniu poezji dzię-
ki nastrojowi i melodyjności wiersza.
A co się dzieje z poezją w przedszko-
lach? Naturalne jest, że forma kontak-

tu z nią ulega zmianie. Ograniczony 
czas na indywidualne przekazywanie 
utworów literackich nie sprzyja zapew-
nieniu każdemu dziecku „domowych” 
warunków do spotkań z literaturą. 
Podczas zajęć grupowych wystarczy, 
że jeden maluch znuży się słuchaniem, 
a odwrócona zostaje uwaga wszystkich 
pozostałych. Czy jednak jest to powód, 
aby zrezygnować z tak ważnego ele-
mentu edukacji artystycznej dzieci? 
Zdecydowanie nie. Warto zatem zasta-
nowić się, co nauczyciel może zrobić, 
aby zapewnić swoim podopiecznym 
dobry kontakt z poezją. Z pewnością 
nie powinien ograniczać się do odczyta-
nia wiersza i jego „analizy”, czyli prze-
pytania dzieci z usłyszanych treści, ani 
też do pamięciowego utrwalania tekstu 
przez wielokrotne jego powtarzanie.
Zatem w jaki sposób skutecznie na-
uczyć dzieci wiersza na pamięć? Przede 
wszystkim ważne jest właściwe przy-
gotowanie się nauczyciela, czyli:
o odpowiedni dobór wiersza, odpo-

wiadający możliwościom percep-

cyjnym dzieci – wybieramy tekst 
o dużych walorach artystycznych, 
w pełni zrozumiały, o treści bli-
skiej małemu słuchaczowi, krótki, 
aby mógł zostać bez wysiłku za-
pamiętany;

o wnikliwe zapoznanie się z utwo-
rem, co podczas prezentacji umoż-
liwi właściwe dobranie środków 
do wyrażenia nastroju i poetyckie-
go piękna utworu;

o opanowanie tekstu na pamięć – nie 
można uczyć dzieci wiersza, czyta-
jąc go z książki;

o recytowanie wiersza w sposób wy-
razisty, z towarzyszeniem dyskret-
nej mimiki i gestykulacji.

Ważne jest także przygotowanie dzieci. 
Krótkie wprowadzenie powinno wzbu-
dzić zainteresowanie słuchaczy, a jed-
nocześnie stworzyć odpowiedni na-
strój.  Istotne jest, żeby w trakcie recyta-
cji nauczyciel monitorował jego odbiór, 
tak więc – jak już wspomniałam – musi 
bezwzględnie znać utwór na pamięć. 
Tylko recytacja z pamięci daje możli-

udręką
nie musi być
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wość utrzymywania kontaktu wzro- 
kowego z dziećmi i obserwowania ich 
reakcji, a jednocześnie pozwala na po-
sługiwanie się mimiką i gestykulacją. 
Poza tym – czy mamy prawo wymagać 
od uczniów, żeby mówili z pamięci, jeś-
li sami korzystamy ze ściągawki? 
Najwięcej problemów stwarza nauczy-
cielom ostatni etap, czyli osłuchiwanie 
się dzieci z utworem. Wielokrotne, me-
chaniczne powtarzanie tekstu z grupą 
jest na ogół nużące i zupełnie nieatrak-
cyjne. Trudno się dziwić, że siedząc 
w kółeczku i żmudnie powtarzając ko-
lejny raz ten sam wiersz, maluchy nie są 
w stanie skupić uwagi. Każdy nauczy-
ciel dobrze wie, że gdy dzieci nie są od-
powiednio zaangażowane w zadanie, 
na efekty – w tym przypadku na opa-
nowanie wiersza – trzeba długo czekać. 
Nauczycielki szukają więc innych roz-
wiązań – niekoniecznie godnych polece-
nia. Zdarza się, że wiersze do nauki na 
pamięć wprowadzają wyłącznie przed 
zbliżającymi się uroczystościami przed-
szkolnymi, czyli... zaledwie kilka razy 
w roku! Czasem nawet „zadają” frag-
ment utworu do nauki w domu...

Uruchomić myślenie  
i skupić uwagę

W jaki sposób zatem powinniśmy mo-
tywować naszych podopiecznych, aby 
chętnie i efektywnie uczyli się wierszy? 
Z pewnością należy wykorzystywać 
wszystkie stosowane w przedszkolach 
metody aktywizujące oparte na działa-
niu dzieci: inscenizacje, przedstawienia 
kukiełkowe, konkursy, różne rodzaje 
ekspresji słownej, plastycznej i mu-
zycznej itp. Dobrym sposobem uru-
chamiania myślenia i skupiania uwagi 
na treści utworu jest stawianie przed 
dziećmi, przed każdorazowym powtó-
rzeniem wiersza, zadania do rozwiąza-
nia. Zadania te powinny mieć charakter 
zabawowy, być atrakcyjne i pozytyw-
nie motywować dzieci. W ten sposób 
maluchy utrwalają wiersz niejako przy 
okazji coraz to nowej zabawy.
A oto kilka prostych propozycji uatrak-
cyjnienia ćwiczeń – powtarzanie wier-
sza nie musi być nudne!
o Nauczyciel recytuje wiersz, a dzieci 

powtarzają za nim zwroty dźwię-
konaśladowcze (np. „A-psik!”).

o Recytacja z zawieszaniem głosu – na-

uczyciel robi w pewnym momencie 
pauzę, a dzieci dopowiadają ostatni 
wyraz lub zwrot (np. „Od tych go-
ści ich znów... A-psik! Że dudniło jak 
na... A-psik!”).

o Włączenie prostej inscenizacji ru-
chowej adekwatnej do treści utwo-
ru (szczególnie w przypadku dzieci 
młodszych). Stopniowo nauczyciel 
wycofuje się z recytacji, „podpowia-
da” tylko tekst, prezentując kolejne 
czynności, a dzieci recytują samo-
dzielnie.

o Reagowanie w określony sposób na 
umówione słowo lub zwrot. Przed 
zabawą ustalamy, że w momencie, 
gdy dzieci usłyszą dany wyraz (np. 
„A-psik”), wstają z miejsca, podno-
szą ręce itp. 

o Nauczyciel recytuje wiersz, popeł-
niając „pomyłki” (np. „Spotkał ka-
tar pelerynę... A-psik, Katarzyna pod 
jarzynę... A-psik”). Tu nie ma potrze-
by ustalać z dziećmi zasad – zarea-
gują same (będzie przy tym dużo 
śmiechu) i podadzą właściwy tekst. 

o Wcześniej przygotowujemy z dzieć-
mi ilustracje do tekstu, na małych 
kartonikach (np. Katarzyna, pierzy-
na, doktor, butelka terpentyny etc.). 
Każde dziecko ma po dwa różne 
obrazki. Nauczyciel recytuje wiersz, 
dzieci w odpowiednim momencie 
podnoszą właściwą ilustrację.

Gdy dzieci już wstępnie opanują tekst 
pamięciowo, kontynuujemy „około-
wierszowe” zabawy.
o Symboliczne ilustracje do wiersza 

(wcześniej omówione z dziećmi) 
wieszamy na tablicy. Dzieci recytują 
wiersz zgodnie z kolejnością ilustra-
cji. Warto czasem robić psikusy, czyli 
zmieniać kolejność obrazków lub 
usunąć którąś ilustrację z szeregu.

o Nauczyciel rozpoczyna recytację, 
następnie wskazuje gestem dziecko, 
które kontynuując wiersz, mówi do 
czasu, aż nauczyciel wskaże następ-
ne dziecko. Ćwiczenie takie dodatko-
wo doskonali umie-
jętność koncentracji 
i obdarzania innych 
uwagą (przeznaczo-
ne dla dzieci star-
szych).

o Wykorzystanie zna-
nej zabawy w „dyry-
genta” – dzieci są po- 

dzielone na trzy lub cztery grupy, 
a nauczyciel (lub wybrane dziecko) 
pałeczką wskazuje, która grupa w da-
nej chwili mówi wiersz.

o Nauczyciel rozpoczyna recytację np. 
w połowie wiersza i po kilku sło-
wach pauzuje. Dalszy ciąg wiersza 
recytują dzieci. 

o Przed zabawą nauczyciel ustala gesty, 
które wskazywać będą na głośność 
mówienia (np. poziome rozsuwanie 
dłoni). Dzieci recytują wiersz, ob-
serwując dłonie nauczyciela i w za-
leżności od ich położenia stopniują 
natężenie głosu (od umiarkowanego, 
poprzez szept, do mówienia bez-
głośnego). Nie jest wskazane bardzo 
głośne mówienie wiersza. Uwaga ta 
dotyczy nie tylko recytacji, zbyt głoś-
ne mówienie powoduje przeciążenie 
narządów artykulacyjnych.

Na koniec przykładowe zadania dla 
dzieci czytających lub wchodzących 
w czytanie.
o Nauczyciel przygotowuje na dużym 

arkuszu tekst wiersza z lukami. Każ-
de dziecko, zależnie od umiejętności, 
otrzymuje kartonik z obrazkiem, li-
terą, sylabą, wyrazem, zwrotem lub 
dłuższym fragmentem wiersza. Na-
uczyciel powoli czyta tekst, podczas 
gdy dzieci w odpowiednich momen-
tach umieszczają kartoniki w lukach. 
Po wykonaniu zadania konieczne jest 
sprawdzanie poprawności wykona-
nia zadania, czyli ponowne przeczy-
tanie całego wiersza.

o Tekst wiersza tniemy na fragmenty, 
a następnie pozwalamy dzieciom sa-
modzielnie je przeczytać i ułożyć we 
właściwej kolejności.

Jak widać, nauka wiersza nie musi być 
ani nudna, ani nużąca. Pamiętajmy też, 
że nie powinna odbywać się wyłącznie 
podczas zajęć organizowanych w sali 
dydaktycznej. Warto np. „zmierzyć” 
długość wiersza, idąc do szatni, lub 
wykorzystać tekst do określenia czasu 
trwania np. sprzątania zabawek... 
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