
Rola obserwacji w przygotowaniu do nauki czytania i pisania: 

Sukces w nauce czytania i pisania zależy od autentycznego zainteresowania samego 

dziecka otaczającym go światem, właściwej zachęty ze strony nauczyciela oraz dostosowaniu 

zadań do indywidualnych możliwości dzieci. Podstawą dobrej edukacji jest poznanie każdego 

z wychowanków. Za najważniejsze narzędzie poznania dziecka uznać należy wszechstronną, 

opartą na głębokiej wiedzy i doświadczeniu obserwację. Stroną aktywną zawsze musi być 

nauczyciel, który gromadzi również informacje o środowisku, w jakim dziecko się 

wychowuje. 

W czasie pierwszych miesięcy należy dokładnie rozpoznać: 

a) stan sprawności komunikowania się (szczególnie stan percepcji i realizacji jednostek 

językowych),  

b) stan percepcji wzrokowej,  

c) stan wierności i zakresu pamiętania jednostek językowych odbieranych słuchem i 

wzrokiem,  

d) stan syntezy i analizy słuchowej i wzrokowej,  

e) stan sprawności manualnej,  

f) stan rozwoju społeczno-emocjonalnego,  

g) stan rozbudzenia poznawczego,  

h) stan zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego. 

W czasie codziennych kontaktów z dzieckiem zbieramy informacje o jego sposobie 

komunikowania się z otoczeniem. Obserwujemy, czy nawiązuje kontakty, posługując się 

foniczną odmianą języka, czy w kontaktowaniu się przeważa gest, czy chętnie komunikuje się 

z dziećmi i personelem, czy jest tylko odbiorcą informacji, czy również samo tworzy 

i przekazuje informacje otoczeniu. Należy ustalić również stan słownictwa biernego 

i czynnego. 

Jakość poznania przez dziecko świata zależna jest od stanu wzroku, którego badanie 

przeprowadzić winni specjaliści. Rozszerzamy natomiast badanie na elementy graficzne, 

które występują w czytaniu i pisaniu. Sprawdzamy umiejętność wskazywania takich samych 

liter najpierw w zbiorze liter znacznie różniących się kształtem. Każde badanie wymaga 

określonej wiedzy o dziecku, o jego świecie oraz drodze poznania świata. W poznaniu świata 

ogromną rolę odgrywa pamięć, którą powinniśmy rozwijać. Dotyczy to zarówno jednostek 

językowych odbieranych słuchem jak i wzrokiem. Dziecko ćwiczy od urodzenia zdolność 

zapamiętywania sensownych wyrazów i obrazów, które związane są ściśle z poznawaniem 

świata. 



W nauce czytania i pisania odwołujemy się do dźwięków mowy, które same nic nie 

znaczą – są to sylaby, logotomy, fonemy. Sprawdzamy umiejętność pamiętania przez dziecko 

ciągu głosek i identyfikacji liter, której obraz wprowadzony został do pamięci. 

Czytanie i pisanie w pismach alfabetycznych opiera się na dobrze ukształtowanej syntezie 

i analizie złożonych jednostek języka. Najtrudniej przekazać dziecku informacje 

o najmniejszych jednostkach dźwiękowych, czyli fonemach, które można utożsamiać 

z potocznym rozumieniem głosek. Głoska w izolacji brzmi nieco inaczej niż w wyrazie czy 

sylabie. Badania z zakresu syntezy i analizy słuchowej i wzrokowej wymagają od nauczyciela 

dobrego przygotowania merytorycznego i metodycznego. 

Sprawne pisanie pismem ręcznym wymaga sporych umiejętności manualnych. Potrzebne 

są tu ruchy precyzyjne ręki, a szczególnie trzech palców prowadzących narzędzie do pisania. 

Niezbędna jest dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa. Ustalenie stanu sprawności manualnej 

jest, więc konieczne do podjęcia ćwiczeń rozwijających analizator kinestetyczno-ruchowy. 

Sprawdzamy również sposób trzymania narzędzia do pisania oraz badamy siłę ścisku 

narzędzia i nacisku na narzędzie. Zadaniem nauczyciela jest również poznanie stanu rozwoju 

społecznego i emocjonalnego dziecka, aby ustrzec je przed konfliktami, jakie rodzić mogą 

warunki, w których dziecko realizuje własny program rozwoju fizycznego i intelektualnego. 

Zaburzenia sfery emocjonalnej maja ogromny wpływ na proces socjalizacji dziecka, który 

dokonuje się we wczesnym okresie jego życia. 
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