
Słów kilka o  wczesnej nauce czytania

Lubię  uczyć  małe  dzieci  czytać.  Odczuwam wiele  radości,  gdy poprzez  wczesną  naukę
czytania  mogę  pomóc  im  poznawać  świat,  kształtować  ich  wyobraźnię,  rozwijać  kreatywne
myślenie. Cieszę się zwłaszcza, gdy z trudem mówiące dziecko, pełne frustracji i niechęci, zaczyna
budować  i  rozwijać  swój  język,  a  co  się  z  tym  wiąże,  nawiązywać  satysfakcjonujące  relacje
w domu, przedszkolu czy na podwórku. Widzę też radość i  dumę Rodziców, którzy z pewnym
dystansem i  pełni  obaw o rozwój  swojej  małej  pociechy,  teraz  mówią:  Tak,  było  warto!  Moje
dziecko czyta z radością. Kocha czytać!

Bywa i tak, szczególnie w sytuacji dzieci z różnorodnymi dysfunkcjami, że nauka czytania
staje się jedyną drogą do rozpoczęcia  budowania systemu językowego.  To właśnie umiejętność
odczytywania samogłosek w różnych układach sekwencyjnych staje się dla niejednego dziecka,
które do tej pory nie komunikowało się werbalnie, początkiem rozwoju mowy. Pozwala przekraczać
siebie, doznawać poczucia sprawstwa, budować swoją wartość.

Obecna sytuacja na świecie związana z epidemią koronawirusa, paradoksalnie może stać się
okazją do rozpoczęcia z dzieckiem w domu wczesnej nauki czytania. I choć nadal promowane jest
medialne  nauczanie,  to  zachęcam Rodziców,  by ten  czas  przeznaczyć  i  wykorzystać  dla  dobra
swojej małej pociechy, ucząc je właśnie czytać. 

Autorką  wczesnej  nauki  czytania  metodą  symultaniczno-sekwencyjną  jest  prof.
J. Cieszyńska,  psycholog  i  logopeda  od  lat  zajmująca  się  badaniami  nad  rozwojem  języka
i diagnozowaniem  zaburzeń  mowy.  Jest  twórczynią  tzw.  Metody  Krakowskiej,  dedykowanej
zarówno  dzieciom z  różnorodnymi  niepełnosprawnościami,  jak  i  tym zdrowym,  które  poprzez
naukę czytania mogą zwiększyć swój potencjał intelektualny. Badania neurobiologiczne, na które
powołuje się  Pani  Profesor  dowiodły,  że  dzięki  czytaniu  w mózgach małych dzieci  buduje się
struktura mózgu (istmus), która pozwala na intensywną komunikację między półkulami. Wczesna
nauka  czytania  sprzyja  także  stopniowemu  kształtowaniu  się  przewagi  lewej  półkuli  mózgu
w procesach  werbalnych.  Czyli,  mówiąc  prosto,  warunkuje  szybkie  czytanie  ze  zrozumieniem
i skuteczne uczenie się. Po prostu rozwija intelekt dziecka.

Małe dziecko chętnie uczestniczy w zajęciach, podczas których uczy się czytać. Jest żywo
zainteresowane światem liter  i  tajemniczym dla niego kodem, który chce odszyfrować. Dlatego
warto  rozpocząć  naukę czytania,  zanim dziecko  uzna,  że  jest  to  trudna  sztuka,  bowiem dzieci
starsze nie są już tak zaciekawione pismem. Wolą świat komputerów i smartfonów, przeładowanych
szybko zmieniającym się, dynamicznym  obrazem.

Jest jeszcze jeden powód, dla którego warto uczyć małe dziecko czytać. Aktualnie panująca
moda na naukę języków obcych (nawet od żłobka!) dla wielu, zwłaszcza młodych Rodziców, może
nasuwać  myślenie,  że  język  ojczysty  jest  mniej  wartościowy.  Tymczasem,  z  badań
psycholingwistów wynika, że nauka języka obcego może skutecznie odbywać się tylko na bazie
opanowanego  języka  macierzystego  (etnicznego).  A  to  oznacza  w  pełni  opanowany  rozwój
artykulacji,  znajomość  reguł  gramatycznych  oraz  umiejętność  czytania  i  pisania  (pomijam  tu
sytuację dzieci wychowywanych w rodzinach dwu- i wielojęzycznych).   

Na rynku wydawniczym dostępny jest cały wachlarz publikacji i pomocy dedykowanych
wczesnej  nauce  czytania  i  przeznaczonych  dla  malutkich  dzieci  w  wieku  poniemowlęcym
i przedszkolnym  (ale  nie  tylko).  Jedną  z  najcenniejszych  publikacji  Pani  Profesor  jest  seria
wydawnicza książeczek „Kocham czytać”. To właśnie dzięki niej mali odbiorcy mogą oswoić się
z zapisem graficznym samogłosek, sylab, wyrażeń dźwiękonaśladowczych, a potem słów i zdań.
Książeczki wprowadzają w świat czytania poprzez bogato ilustrowane przygody Janka i Jagody.
Sytuacje, w których uczestniczą mali bohaterowie, wyrażone są właśnie poprzez zapis, np.  mała
Jagódka, która pobrudziła swoją nową sukienkę mówi: FE FE FE, a Janek śmieje się wesoło: HA
HA HA. Dzieci mają okazję wielokrotnie powtarzać odczytywane przez Rodziców zapisy, rozumieć
je,  a  potem wskazywać  palcem sylaby umieszczone  w  dymkach.  Wreszcie  próbować,  poprzez
kojarzenie ilustracji z zapisem, samodzielnie dekodować (czyli odczytywać) właściwe sylaby. 



Nauce  czytania  towarzyszy  zabawa,  radość,  aktywność  własna  dziecka,  dodatkowo
wzmacniana przez poczucie bycia razem z ukochaną Mamą, Tatą czy Babcią. Taka forma nauki
czytania, gdzie dziecko odczytuje zapis sylabowy (któremu zawsze nadawane jest znaczenie), a nie
literowy, staje się bazą do prowadzenia dalszej nauki czytania i wyeliminowania skutków błędnie
(ale też niestety) powszechnie stosowanej w edukacji technice głoskowania. 

W  swojej  praktyce  logopedycznej  z  małymi  dziećmi  wprowadzam  zabawy  dobierania
samogłosek,  sylab,  czy  wyrażeń  dźwiękonaśladowczych  do  zabawek  bądź  obrazków.  Poprzez
wykorzystanie trójmodalnej stymulacji, postulowanej przez neuropsychologów (słuch, wzrok, ruch)
w akcie czytania wywołuję, koryguję i utrwalam brakujące w rozwoju dziecka fonemy. Wzbogacam
w ten sposób język, ćwiczę pamięć i wiele ważnych dla rozwoju dziecka funkcji poznawczych.
Sprawiam, że to, co z początku wydaje się niemożliwe, staje się łatwiejsze  i przyjemniejsze, a przy
tym napawa dumą Rodziców. 

Gorąco więc zachęcam, by właśnie ten czas spróbować kreatywnie i mądrze wykorzystać. 
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