
Wprowadzenie liter - wykorzystanie klocków LOGO  

 

 

 

Litery stają się znakami bliskimi dzieciom poprzez stały kontakt z nimi w zabawach. 

Słysząc głoskę dziecko musiało zapamiętać ją, jako zjawisko głosowe, literę natomiast, jako 

mało związany z rzeczywistością obrazek graficzny.  

Litera jest znakiem graficznym fonemu. Jest wiele różnych fonemów. Dzieci wymawiają 

głoski i z nauczycielem szukają ich graficznych symboli. Poszukiwania zaczynamy od 

samogłosek (i, y, e, a, o, u, ą, ę). Potem wiążemy odpowiednie litery z fonemami 

półotwartymi (j, r, l, ł, m, n, ń), następnie z fonemami trącymi (f, w, s, z, ś, ź, sz, ż, ch), a na 

końcu z przytartymi (j, r, l, ł, n, ń) i wybuchowymi (p, b, t, d, k, g). 

Litery wprowadzamy według następującego schematu: 

1. Litery podstawowe małe pisane różniące się kształtem oznaczające samogłoski, 

2. Litery podstawowe małe pisane podobne oznaczające samogłoski, 

3. Litery podstawowe małe pisane oznaczające spółgłoski, 

4. Litery podstawowe wielkie pisane, 

5. Bloki literowe: 

  l, t, ł, T 

  d, b, p 

  w, m, n 

  W, M, N 

6. Litery niepodstawowe. 



Porównywanie liter powinno prowadzić do poznania ich cech dystynktywnych. Pogłębiamy 

wiedzę dzieci o literach, zwracając uwagę na różnice i podobieństwa oraz ułożenie 

w przestrzeni. Do zabaw możemy wykorzystać dywanik literowy (dzieci np. wskakują 

na wybrane litery). Uświadomienie dzieciom związku między literami a fonemami umożliwi 

wykorzystanie do zabaw klocków LOGO i rozsypanek obrazkowych. 

Klocki LOGO służą do nauki wymowy, czytania, pisania, matematyki. Ułatwiają 

nauczycielom oraz rodzicom organizowanie różnych zabaw, których celem jest doskonalenie 

mowy, a potem przygotowanie do czytania i pisania oraz kształcenia świadomości 

i wrażliwości ortograficznej. W kasecie znajduje się 150 klocków z umieszczonym na nich 

pełnym zestawem 44 liter, cyfr, znaków interpunkcyjnych i matematycznych. Są tutaj 

4 podstawowe warianty grafemu (litery)- mała i wielka pisana, mała i wielka drukowana. 

Pokazujemy dzieciom, że każdy z tych wariantów odnosi się do tego samego fonemu (głoski). 

Wielką i małą literę pisaną podano w liniaturze. Na klockach jest wyraźnie określony punkt 

odniesienia w postaci szlaczka (podstawki, spodeczki), co umożliwi zawsze poprawną 

obserwację każdej litery lub cyfry, poprawne jej zapamiętanie, poprawne posługiwanie się 

literą (lokowanie jej lewej strony po lewej stronie, górnej części na górze itd.). Alfabet 

przedstawiony na klockach różni się nieco od alfabetu stosowanego w podręcznikach 

szkolnych. Autor włączył do niego nowe wieloznaki: ni, zi, ci, dzi, si, a także wprowadził 

litery: q, v, x, z którymi dzieci zetkną się w gazetach lub w podręcznikach. Wszelkie 

wieloznaki nazywa literami alfabetu.  

Koncepcja programu została oparta na 44 literowym alfabecie zawierającym 

zmiękczenia i dwuznaki. Zdaniem autora polski alfabet składa się z 32 liter pojedynczych, 

13 dwuznaków oraz 3 trójznaków, a dwuznaki i trójznaki powstały przez zestawienie liter 

pojedynczych. Dlatego alfabet powinien być uzupełniony. W zestawie klocków jest okienko 

ortograficzne, które znajduje się na jednej ściance klocków zawierających znak „=”. 

Dzieci powinny wstawiać to okienko w wyrazie, gdy pojawiają się wątpliwości, co do użycia 

odpowiedniej litery. W zestawie klocków wiele liter powtórzono, po to, aby można było 

ułożyć wiele wyrazów obok siebie. Można też z klocków budować zdania poprawnie 

zakończone znakami interpunkcyjnymi. Litery w alfabecie zostały podzielone na podstawowe 

i niepodstawowe. Każdemu fonemowi odpowiada tylko jedna litera podstawowa. 

Litery niepodstawowe są kolejnymi (drugimi, trzecimi, czwartymi) literami używanymi do 

zapisu danego fonemu. Liter niepodstawowych w języku polskim jest znacznie więcej. 

Pozostałe litery niepodstawowe tym różnią się od tych tutaj zapisanych, że kształt mają taki 

sam, jak litery podstawowe, ale oznaczają inne głoski. Litery te występują w dwóch kolorach: 



podstawowe - czarne, nie podstawowe - czerwone. Pomaga to dzieciom zrozumieć, że nie 

wszystkie wyrazy zapisujemy tak samo, jak słyszymy. Przykładem może być wyraz: lew. 

Klocki są nieocenioną zabawką dla dzieci już od 3-go roku życia. Dzieci 3 letnie lub młodsze 

będą bawić się klockami budując z nich mury, domy, zamki, wieże. Informujemy dzieci, 

że na klockach są litery, które źle się czują, gdy stawia się je na głowie. Należy zwrócić 

uwagę dzieci na szlaczek (podstawkę), który powinien być zawsze na dole, gdy klocek stoi 

i od strony układającego, gdy klocek leży. Taki sposób układania zapewni poprawne 

spostrzeganie liter. Dzieci mogą budować płotek z liter drukowanych lub z wielkich liter 

pisanych, małych drukowanych lub małych pisanych. Organizować też możemy zabawy, 

których celem jest wyszukanie w zbiorze klocków litery demonstrowanej przez nas albo liter 

takich samych. Uczymy też układania klocków od lewej do prawej strony. W zabawie 

posługujemy się normalnym słownictwem. Mówimy, więc o literach, a nie o znaczkach, 

mówimy o literze o, a, i, m, s. Nie używamy nazw liter: em, es, el, jot itp. Do spółgłosek nie 

dodajemy samogłoski „y”, nie mówimy: my, sy, py. Dzieciom 4-letnim możemy już 

ukazywać związek, jaki istnieje między tymi wariantami. Dążymy do tego, aby każda literka 

na klocku była poprawnie kojarzona z pozostałymi literami. Służą temu zabawy, których 

celem jest wyszukiwanie klocka z daną literą bez odwracania klocka, np. dzieci układają 

przed sobą klocki stroną, na której są wielkie litery drukowane, a my demonstrujemy 

np. wielką literę pisaną, a zadaniem dziecka jest wskazanie tego klocka. Takie zabawy 

zaczynamy od liter, których warianty niewiele różnią się do siebie, np. o, z, c, p, u, k. w tym 

samym czasie zwracamy uwagę na różnicę między literami. Częściej bawimy się literami 

pisanymi, aby dzieci dobrze je poznały. Litery pisane trzeba umieć biegle identyfikować 

z odpowiednimi fonemami (głoskami) i trzeba umieć je zapisywać. Trzeba będzie też 

dodatkowo poznać kierunek ich kreślenia i sposób łączenia z innymi literami w wyrazach. 

Wiele więcej zabaw z klockami można znaleźć w książce B. Rocławskiego: 

 „Klocki LOGO. Instrukcja”. 

 

  



Rozsypanki obrazkowe 

 

 
Ulubioną pomocą i pretekstem do wielu zabaw są „Rozsypanki obrazkowo-literowe”. 

Dzieci samodzielnie składając lub przecinając obrazek w określony sposób, uświadamiają 

sobie, że każdy wyraz składa się z mniejszych cząstek (liter), które następują po sobie 

w określonej kolejności. Rozsypanie powinno jednak poprzedzić składanie. Obrazki można 

podzielić na tyle części z ilu sylab, morfemów, logotomów czy fonemów składają się wyrazy. 

Dziecko kontaktuje się najpierw z obrazkami, które nie są pocięte. Powinno je dobrze poznać, 

umieć nazywać to, co one przedstawiają. Pocięte na tyle części, z ilu sylab składa się wyraz 

przedstawiony na obrazku, staną się rozsypankami obrazkowymi sylabowymi. Pocięte na tyle 

części, z ilu fonemów składa się wyraz przedstawiony na obrazku, staną się rozsypankami 

obrazkowymi fonemowymi. 

W trakcie zabaw dzieci rozpoznają i nazywają litery, liczą sylaby i głoski, ćwiczą 

spostrzegawczość. Dbamy również o prawidłową wymowę głosek, sprawdzamy w lusterkach 

jak układa się „buzia”, ćwiczymy sprawność języka, ust. Rozsypanki zawierają sześćdziesiąt 

obrazków w większości jedno, dwu i trzysylabowych. Podpisy umieszczone są w liniaturze 

pod obrazkiem. Wszystkie obrazki powinny być łatwo rozpoznawalne przez dziecko a słowa, 

które są pod nimi umieszczone, dzięki odstępom pomiędzy poszczególnymi literami, można 

wykorzystać do różnego rodzaju syntez i analiz, które doprowadzają dziecko do czytania 

i pisania. 

Podsumowując: rozsypanki obrazkowe przygotowują dziecko do nauki czytania 

i pisania, wzbogacają wiedzę o świecie i budowie języka, budują świadomość ortograficzną 

dziecka, która jest niezbędna w nauce ortografii, doskonalą koordynację wzrokowo-ruchową 

oraz umożliwiają wiązanie liter z głoskami. 

  



Alfabet ruchomy glotto  

 

 

 

 
 

 

 

Kolejnym elementem pomocnym przy nauce czytania i pisania jaki opracował 

B. Rocławski jest alfabet ruchomy glotto. Na drewnianych tabliczkach, o wymiarach 6x16 

cm, znalazły się wszystkie litery alfabetu w liczbie umożliwiającej układanie wielu wyrazów, 

a także znaki matematyczne, interpunkcyjne i cyfry. Cały ruchomy alfabet można umieścić na 

ścianie w przedszkolu, szkole lub w domu. To atrakcyjna dekoracja wyposażona w wiele 

walorów dydaktycznych.  

  



Glottodywanik 

 

 

 
 

 

Bardzo istotnym i przydatnym elementem jest także Glottodywanik. Obok walorów 

kształcących (doskonalenie analizy fonemowej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej) 

dywanik literowy jest bardzo wygodny w użyciu. Na całość składają się dwa dywaniki: jeden 

z literkami podstawowymi, drugi z literkami niepodstawowymi. Można wykorzystywać 

go w różny sposób:  

1. W połączeniu z klockami- pani pokazuje dziecku klocek, a ono ma go postawić 

na odpowiednim polu na dywaniku. 

2. Pani mówi wyraz, a dziecko dzieli go na głoski i wyskakuje na dywaniku. 

3. Dziecko może kreślić na dywaniku kierunek. 

 

 

Opracowanie:  

Monika Badur – nauczyciel i wicedyrektor Przedszkola nr 1 w Skierniewicach 

Małgorzata Wrzodak – nauczyciel konsultant ds. edukacji polonistycznej i bibliotek 

w WODN w Skierniewicach 


