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Czytanie i pisanie należą do podstawowych środków 
komunikacji  międzyludzkiej. Im szybciej zostaną opanowane, 
tym lepiej dla dziecka, bowiem stymulują one jego rozwój 
umysłowy oraz poszerzają możliwości zdobywania wiedzy. 
Z tego właśnie powodu dzisiejsza edukacja zakłada
nie tylko samo przyswojenie tych umiejętności, ale też 
dąży do tego, by stało się to możliwie jak najwcześniej. 
Przy całej słuszności tego  trendu musimy jednak pamiętać, 
że nauka czytania i pisania ma sens  dopiero wtedy, 
gdy dziecko osiągnie właściwy poziom dojrzałości 
psychofizycznej i intelektualnej oraz opanuje mowę werbalną.

blizejprzedszkola.pl

ćwiczenie percepcji wzrokowej i słuchowej 
oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej

Zarówno czytanie, jak i pisanie wy-
korzystuje ten sam zespół cech 
psychofizycznych, na który skła-

dają się funkcje: słuchowa, artykulacyj-
na, wzrokowo-ruchowa, a przy pisaniu 
dodatkowo motoryczna. I tylko harmo-
nijne ich współdziałanie zapewni pra-
widłowy przebieg tych czynności. Aby 
dobrze przygotować dziecko do nauki 
czytania i pisania, należy doskonalić jego 
percepcję wzrokową i słuchową, a także 
koordynację wzrokowo-ruchową, cze-
mu sprzyjają specjalnie przygotowane 
zajęcia i zabawy, pozytywne nastawie-
nie i dojrzałość emocjonalno-społeczna, 
która przejawia się zainteresowaniem 
dla słowa pisanego i przekonaniem, że 
za jego pośrednictwem można poznać 
nowe, ciekawe rzeczy. Równie ważne 
są gotowość do podporządkowywania 
się poleceniom dorosłych, cierpliwość 
pozwalająca na doprowadzenie rozpo-
czętego zadania do końca i umiejętność 
świadomej koncentracji uwagi.

Poziom percepcji słuchowej

Poziom percepcji słuchowej możemy 
określić na podstawie zdolności dziecka 
do zapamiętywania treści wierszy i pio-
senek, umiejętności powtarzania przez 
nie dłuższych zdań i rozumienia po-
leceń. Działania nauczyciela powinny 
skupiać się na stymulowaniu percepcji 
słuchowej w sytuacjach zabaw, rozmów 
i wszystkich czynności podejmowanych 
przez dziecko w ciągu dnia spędzonego 
w przedszkolu. Ponadto należy pro-
wadzić zabawy celowe, polegające na 
spostrzeganiu, różnicowaniu i określa-
niu zjawisk dźwiękowych. Niezwykle 
ważne są też zabawy i ćwiczenia opar-
te na materiale słownym. Wiele uwagi 
w procesie przygotowania do czytania 
trzeba poświęcić także analizie i synte-
zie słuchowej wyrazów. Przykłady za-
baw stymulujących percepcję słuchową 
prezentujemy poniżej. 

 Stuk-stuk – zabawy ze stukaniem 
zaczynamy od rytmów najprostszych, 
stopniowo je komplikując. Zadaniem 
dzieci jest przekładanie sekwencji ryt-
micznej z jednej reprezentacji na drugą, 
czyli na przykład przeniesienie rytmu 
ułożonego z klocków na dźwięk, a po-
tem odwrotnie („Dziecięca matematy-
ka”, E. Gruszczyk-Kolczyńska). Układa-
my przed dzieckiem klocki w szeregu, 
w rytmie np. 3-3-2-2 . Pokazujemy, gdzie 
jest początek, a gdzie koniec szeregu. 
Jeden klocek to jeden dźwięk, a więk-
sza przerwa pomiędzy nimi to pauza. 
Nauczyciel wystukuje na bębenku uło-
żony z klocków rytm: 3 x stuk, przerwa, 
3 x stuk, przerwa, 2 x stuk, przerwa, 2 
x stuk. Zabawa ta może mieć wiele wa-
riantów, wykorzystywać nie tylko klo-
cki, ale też inne przedmioty lub figury. 
W wersji trudniejszej usłyszany rytm 
trzeba najpierw przełożyć na układ klo-
cków, a następnie na ruch (np. podsko-
ki, obroty, przysiady).

Maria Roesler

Na drodze do nauki czytania i pisania 
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 Posłuchaj i wybierz – nauczyciel 
układa dwie różniące się sekwencje 
klocków, a następnie wystukuje rytm 
odpowiadający jednej z nich. Zadaniem 
dziecka jest wskazanie właściwego sze-
regu klocków.

 Kto to taki? – nauczyciel podaje krót-
kie zdanie, a dzieci kolejno je powta-
rzają. Wybrane dziecko siada w środ-
ku koła i zamyka oczy. Jego zadaniem 
będzie rozpoznać, kto głośno powtó-
rzył zdanie, a także, nie podglądając, 
wskazać kierunek, z którego napłynęły 
słowa. 

 Policz wyrazy w zdaniu – pokazujemy 
dziecku kilka obrazków i prosimy, aby 
wybrało jeden z nich i powiedziało nam 
krótko, co na nim widzi. Wypowiedź 
malucha nauczyciel podsumowuje jed-
nym zdaniem, np.: „Wiewiórka zbiera 
orzechy na zimę”. Następnie dziecko 
układa w szeregu tyle klocków, ile wy-
razów słyszy w tym zdaniu. Pamiętamy, 
aby układać klocki od strony lewej do 
prawej. Na koniec dziecko liczy ułożone 
elementy, aby ustalić, ile jest wyrazów 
w zdaniu. W czasie liczenia również na-
leży wskazywać klocki od strony lewej 
do prawej. W trakcie zabawy warto za-
mieniać się rolami – dziecko podaje zda-
nie, a nauczyciel układa klocki.

 Sylabowa wyliczanka – nauczyciel 
przygotowuje zestaw obrazków przed-
stawiających przedmioty, których nazwa 
składa się z jednej, dwóch, trzech lub 
czterech sylab, oraz kartoniki z cyframi 
od 1 do 4 (kartoniki muszą być na tyle 
duże, żeby pod cyframi zmieściły się 
obrazki). Dajemy dziecku do wyboru kil-
ka jednoznacznych obrazków, takich jak: 
lew, kura, kołyska, krasnoludek, wazon, 
muchomorek, dom... Dokonując analizy 
sylabowej wybranego wyrazu, dziecko 
wskazuje kolejno kartoniki z odpowied-
nimi cyframi. Na przykładzie wyrazu 
„kołyska” będą to: „ko” – kartonik z je-
dynką, „ły” – kartonik z dwójką, „ska” 
– kartonik z trójką. Na ostatnim kartoni-
ku, wskazującym, z ilu sylab składa się 
dany wyraz, dziecko pozostawia obra-
zek. Zabawę powtarzamy do momentu 
wykorzystania wszystkich obrazków. 
Na zakończenie dziecko może policzyć, 
ile jest wyrazów jedno, dwu-, trzy- i czte-
rosylabowych. Może też ocenić, których 
jest najwięcej, a których najmniej lub tyle 
samo.

 Gra w inteligencję – przygotowuje-
my sporą liczbę obrazków tematycz-

nych z różnych kategorii, np. rośliny, 
zwierzęta, zabawki, pojazdy, ubrania, 
przedmioty z kuchni, łazienki etc., oraz 
tyle kartonowych plansz, ilu jest uczest-
ników gry. Na dużym kole wypisujemy 
litery alfabetu, pośrodku mocujemy 
ruchomą strzałkę. Wybieramy katego-
rię. Dzieci po kolei kręcą strzałką, a ta 
wskazuje literę, na którą mają rozpo-
czynać się wyrazy w danej partii gry. 
Każde na swojej planszy układa odpo-
wiednie obrazki. 

 Pociąg – nauczyciel rozkłada przed 
dzieckiem szereg czystych, prostokąt-
nych kartoników. To wagony pocią-
gu. Obok leżą kartoniki z obrazkami 
przedstawiającymi rozmaite towary, 
które można przewozić koleją. Zależ-
nie od polecenia, dziecko ma wyszukać 
i umieścić w wagonach te obrazki (towa-
ry), których nazwa zaczyna się, kończy 
lub ma w środku określoną głoskę, np. 
„p”. Dzieci mogą również dodać nazwy 
towarów, których nie ma na obrazku, 
ale które spełniają określony warunek.

Analiza i synteza wzrokowa

Proces analizy i syntezy wzrokowej mo-
żemy rozwijać u dziecka w wielu co-
dziennych sytuacjach – zarówno w trak-
cie zajęć edukacyjnych (np. poprzez 
określanie różnic i podobieństw między 
przedmiotami), jak i zabaw oraz czynno-
ści samoobsługowych i porządkowych 
(takich jak np. sprzątanie zabawek czy 
układanie rzeczy w kącikach tematycz-
nych). Umiejętność czytania i pisania 
wymaga wysokiego poziomu analizy 
i syntezy wzrokowej, warunkuje ona 
bowiem prawidłowe postrzeganie liter, 
w czym podstawową rolę odgrywa iden-
tyfikacja i różnicowanie ich kształtów 
oraz położenia w przestrzeni. Początko-
wo orientacja przestrzenna malucha jest 
ściśle związana z położeniem przedmio-
tów względem jego własnego ciała, do-
piero dziecko w starszym wieku przed-
szkolnym może posłużyć się tą wiedzą, 
odnosząc do obiektów znajdujących się 
w polu widzenia. Dążąc do osiągnięcia 
przez dziecko gotowości do podjęcia na-
uki czytania i pisania, należy zapewnić 
mu kontakt z różnorodnym otoczeniem 
materialnym i kulturowym, rozwijać 
wizualną pamięć i wyobraźnię. Dziecko 
bogate w doświadczenia wzrokowe ła-
twiej poradzi sobie z nowym i trudnym 
przecież materiałem literowym, który 

wymaga różnicowania, zapamiętywania 
i odtwarzania znaków w czytaniu i pisa-
niu niż jego rówieśnik, którego percepcja 
wizualna nie była odpowiednio stymu-
lowana.

 Gra w kolory – nauczyciel podaje 
kolor, a dzieci jak najszybciej muszą 
dotknąć w sali czegoś, co jest danej bar-
wy. Trudniejsza wersja tej zabawy, dla 
starszaków, polega na wyszukiwaniu 
żądanych elementów kolorystycznych 
w książkach. Przed zabawą każde dzie-
cko samo wybiera sobie dowolną po-
zycję z kolorowymi obrazkami. Można 
nawet urządzić konkurs – komu uda 
się znaleźć najmniejszy element w da-
nym kolorze?

 Modowy detektyw – dziecko dokład-
nie przygląda się wskazanemu przez 
nauczyciela koledze, po czym na chwilę 
się odwraca. W tym czasie nauczyciel 
pomaga obejrzanemu zmienić jakiś 
szczegół w ubraniu, np. rozpiąć guzik, 
podwinąć rękawy lub zdjąć sweter. Po 
odwróceniu się i ponownym przyjrze-
niu się koledze dziecko powinno podać, 
co się zmieniło w jego wyglądzie.

 W krainie rękawiczek lub/i skarpe-
tek – do dużego pudełka wrzucamy 
wiele par rękawiczek lub/i skarpetek; 
zadaniem dziecka jest posegregowanie 
ich w pary. Dodatkowo możemy wspól-
nie zastanowić się, czyje mogą być dane 
rękawiczki (dziecięce, skórzane, wełnia-
ne, zimowe, narciarskie, gospodarcze, 
chirurgiczne, kuchenne) lub skarpety 
(małe, duże, wełniane, kolorowe, czar-
ne).

 Gra cieni – dzieci siedzą naprzeciwko 
białej ściany, za ich plecami stoi lampa. 
Kierując strumień światła na ścianę, na-
uczyciel wkłada przed lampę rozmaite 
przedmioty, tak aby rzucały cień. Za-
czyna od znanych dzieciom zabawek 
z sali, stopniowo wprowadzając nowe, 
mniej oczywiste przedmioty. W razie 
potrzeby może słownie zawęzić zakres 
poszukiwań, mówiąc np. „To rzecz spo-
tykana w kuchni”. Zadaniem dzieci jest 
odgadnąć, jaki przedmiot rzucił dany 
cień.

 Nowe porządki – w ciągu dnia, pod-
czas nieobecności dzieci w sali, zmie-
niamy miejsce kilku zabawek i elemen-
tów wyposażenia. Po powrocie dzieci 
pytamy: „Czy coś się zmieniło w naszej 
sali, czy widzicie jakąś różnicę?”. Zada-
niem dzieci jest znalezienie przełożo-
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nych przez nas rzeczy i odstawienie ich 
z powrotem na miejsce.

 Mistrz spostrzegawczości – nauczy-
ciel układa w szeregu kilka przedmio-
tów lub obrazków, czemu dziecko bacz-
nie się przygląda. Następnie rzeczy te 
zostają przykryte chustą, a zadaniem 
malucha jest odtworzenie z pamięci ich 
właściwej kolejności.

 Koordynacja wzrokowo-ruchowa, 
w zakresie związanym z nabywaniem 
przez dzieci gotowości do nauki czyta-
nia i pisania, dotyczy głównie sprawno-
ści manualnej, czyli umiejętności mani-
pulowania przedmiotami pod kontrolą 
wzroku. Dojrzałość dziecko osiąga wraz 
z wiekiem, natomiast sprawność tylko 
poprzez nabywanie doświadczeń. Słu-
ży temu wykonywanie różnorodnych 
czynności manipulacyjnych, takich jak 
wycinanie, zginanie, naklejanie, wy-
szywanie, rysowanie, nawlekanie, ma-
lowanie, oraz prace konstrukcyjne, do-
skonalące zręczność i precyzję. Dlatego 
należy stwarzać dzieciom jak najwięcej 
okazji, w których będą ćwiczyć ruchy 
rąk i palców. Koordynację wzrokowo-
ruchową wspomagają ponadto, często 
wykorzystywane w przedszkolu, zaba-
wy ruchowe. Doskonale sprawdzają się 
wszelkiego typu tory przeszkód z wyko-
rzystaniem przyborów gimnastycznych, 
slalomy z czynnościami przemiennymi, 
np. uderzaniem dłońmi w przeciwległe 
kolana, czy toczeniem lub rzutami piłką 
do celu. Jeśli do zabaw ruchowych włą-
czymy polecenia słowne, koordynacja 
zyska dodatkowo aspekt słuchowy. 

 Żongler – potrzebne są małe woreczki 
gimnastyczne lub piłeczki – po jednym 
przyborze na dziecko. Na początek wy-
starczy poćwiczyć taki sposób podrzu-
cania, aby piłeczka „sama” wpadała do 
ręki. Kolejny stopień wtajemniczenia to 
rzut i chwyt raz prawą, raz lewą ręką.
 Szczur – dzieci ustawiają się w koło, 
nauczyciel stoi w środku i obraca się 
ze skakanką lub linką, trzymając ją tuż 
przy podłodze. Zadaniem dzieci jest 
przeskoczyć sznurek.

 Podaj dalej – dzieci ustawiają się 
w dwóch szeregach, ich zadaniem jest 
jak najszybsze podanie woreczka do 
kolegi stojacego z tyłu. Zabawa trwa, 
dopóki woreczki z pojemnika stojącego 
przed pierwszym dzieckiem, nie znajdą 
się w pojemniku za ostatnią osobą w sze-
regu.
 Palcem po piasku – zadaniem dzieci 
jest rysowanie na dowolny lub podany 
temat, patykiem na piasku lub kredą  na 
asfalcie, chodniku. Zaskakujące efekty 
daje rysowanie z wykorzystaniem gru-
bych pędzli i wody.
 Co to? Kto to? Co robi? – dziecko lo-
suje kartonik z ilustracją zwierzęcia (np. 
lwa), czynności (np. wieszania prania) 
lub przedmiotu codziennego użytku 
(np. szczoteczki do zębów). Jego zada-
niem jest przedstawienie obrazka ru-
chem i gestem. 
Warto też wrócić do, może już trochę 
zapomnianych, ciągle jednak lubia-
nych i przydatnych zabaw ćwiczących 
koordynację, takich jak skaczące cza-
peczki, pchełki czy bierki. 
Wyżej wymienione przykłady zadań, 
ćwiczeń i zabaw doskonalących per-
cepcję wzrokową, słuchową i koor-
dynację wzrokowo-ruchową, prowa-
dzone w przedszkolu regularnie, dają 
dziecku szansę na to, że w wieku pięciu 
lat osiągnie gotowość do nauki pisania 
i czytania, a może nawet rozpocznie 
już z powodzeniem ten proces. 
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