
Geneza Glottodydaktyki. Zadania z zakresu nauki czytania i pisania. Najważniejsze założenia metody prof. Bronisława Rocławskiego. 

 

Glottodydaktyka - nauka czytania i pisania w rytmie rozwoju 

 
gr. glottis – mowa, język, myśl; dydaktyka – wychowanie; glottodydaktyka – wychowanie językowe 

glottodydaktyka, jest to metoda nauki czytania, pisania oraz podstaw ortografii, praktykowana na etapie 

wychowania przedszkolnego i kształcenia wczesnoszkolnego w edukacji polonistycznej (Źródło: www.google.com)  

 

Glottodydaktyka to metoda przygotowująca dzieci do nauki czytania i pisania. 

Czas przygotowania do osiągnięcia tych dwóch umiejętności jest wydłużony - zaczyna się 

w przedszkolu już w grupie najmłodszej 3-latków - po to, by czas opanowania przez dziecko 

pisania i czytania skrócić do minimum. Metodę stworzył i opracował profesor Bronisław 

Rocławski.  

Glottodydaktyka, czyli wychowanie językowe, nastawione jest na indywidualny tryb 

nauczania, zgodnie z możliwościami dziecka. Zakłada się tutaj holistyczne, tj. całościowe 

spojrzenie na dziecko. Każde dziecko ma własny, indywidualny rytm i tempo rozwoju, 

dlatego powinno być traktowane w tym zakresie indywidualnie, gdyż indywidualnie 

przebiega rozwój umysłowy, emocjonalny i społeczny. Zgodnie z teorią "sfery najbliższego 

rozwoju" i utrzymując zasadę szanowania indywidualnej ścieżki rozwojowej każdego 

dziecka, metoda ta pozwala na naukę pisania i czytania bez przymusu ze strony nauczyciela. 

Opracowana jest w taki sposób, że okres potrzebny na przygotowanie dziecka do nauki ma na 

celu dążenie do osiągnięcia przez dziecko jak najwyższego poziomu sprawności analizatora 

słuchowego, wzrokowego i kinestetyczno-ruchowego, rozwijanie orientacji przestrzennej. 

Wydłużony czas przygotowania dziecka do podjęcia nauki pisania i czytania sprzyja 

kształtowaniu słuchu fonetycznego, umożliwia odbiór i różnicowanie dźwięków pod 

względem fonetycznym.  

Dzieci mają kontakt z literami małymi i wielkimi pisanymi oraz małymi i wielkimi 

drukowanymi. Dlatego pierwsze ćwiczenia, a właściwie zabawy dydaktyczne, rozpoczyna się 

już w grupie trzylatków. Metoda ta daje możliwość wykorzystania w pełni tendencji dziecka 

do zabaw i poznawania znaków graficznych. Zasadniczą rolę w metodzie Bronisława 

Rocławskiego odgrywają zabawy służące rozwijaniu sprawności językowej, opanowaniu 

języka i kształceniu poprawnej wymowy, a następnie zabawy prowadzone w zakresie analizy 

i syntezy sylabowej, a potem głoskowej. Dzieci, które opanują rozkład wyrazów na głoski 

i powtórnie ich scalanie w wyraz oraz dokonują analizy i syntezy fonemowej, mogą być 

wprowadzane w świat liter.  

Naukę czytania łączy Bronisław Rocławski z nauką pisania i techniką płynnego 

czytania ze zrozumieniem, ponieważ jego zdaniem nie należy odrywać czytania od pisania i 

uczyć czytania bez pisania, które spontanicznie wyzwala poznawanie liter. 



Celem programu B. Rocławskiego jest osiągnięcie jak najwyższego poziomu 

sprawności analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego, co pozwoli 

na radykalną zmianę sposobu przygotowania dzieci do nauki czytania i pisania, w tym 

płynnego czytania ze zrozumieniem i pisania ze świadomością ortograficzną oraz wykształci 

nawyki  czytelnicze. 

Prof. Bronisław Rocławski wskazuje na potrzebę właściwego dla każdego dziecka 

wydłużenia czasu na przygotowanie do nauki czytania i pisania oraz skrócenia do minimum 

czasu opanowania tych czynności. Jest zwolennikiem teorii, wg której podstawą do 

opanowania tych umiejętności, jest prawidłowa komunikacja rodziców już z niemowlakiem, 

dlatego też należy jak najwcześniej doskonalić artykulację i trenować sprawność języka 

dziecka. Zainteresowanie literami pojawia się już w 3-cim roku życia.  Można bawić się 

z dzieckiem literami, co daje dobrą podstawę do czynnego ich poznawania, wyrażającego się 

poprawnym ukazywaniem danej litery i jej zapisem. Dzieci, które opanowały syntezę 

fonetyczną i poznały litery, chcący czytać wg B. Rocławskiego należy przeciwdziałać 

zjawisku czytania przez literowanie (głoskowanie) wyrazów, ćwicząc czytanie techniką 

"ślizgania się" z litery na literę. W miarę doskonalenia się tej umiejętności, zastępujemy ją 

czytaniem płynnym w tempie zbliżonym do średniego tempa mówienia.  

Metoda B. Rocławskiego wymaga od dziecka dobrej orientacji w przestrzeni. 

Już u dzieci w najmłodszej grupie wyrabia się umiejętność orientacji w schemacie własnego 

ciała. Punktem odniesienia w czasie zabaw jest serce, więc lewa strona pojawia się, jako 

pierwsza. Po opanowaniu tej umiejętności, przechodzi się do orientacji w przestrzeni, bardzo 

ważnej przy porównywaniu, identyfikowaniu, rozpoznawaniu oraz kreśleniu liter. 

Program prof. B. Rocławskiego "Nauka czytania i pisania", daje ogromną szansę 

indywidualnego podejścia przez nauczyciela do każdego dziecka. Jego poszczególne punkty 

(jak mówi sam autor), są kolejnymi "kamieniami milowymi" na drodze do czytania i pisania, 

których nie wolno zgubić, a do których dziecko ma prawo dojść w swoim czasie i swoją 

"własną ścieżką". Autor uwolnił nauczyciela od podręcznika, który jest często przyczyną 

opóźnienia lub przyśpieszenia tempa pracy w zależności od obowiązujących pór roku, świąt 

itp., który często wymuszał tempo pracy na jednym poziomie. 
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