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Wstęp

Nauka czytania jest bardzo ważna w rozwoju. To dzięki niej dziecko ćwiczy kon-
centrację, skupienie uwagi, konstruktywne myślenie, zwiększa zasób słownictwa i po-
znaje świat. Zwykle dzieci wcześnie zaczynają się interesować światem liter, nie należy 
im tego zabraniać, a w miarę szybko rozpocząć „zabawę w czytanie”. Nauka czytania 
przyczynia się bowiem do rozwoju mowy i poznawczego, dzieci przyswajają porząd-
kowanie świata „od lewej do prawej”, ćwiczą dużą i małą motorykę, analizę i syntezę 
wzrokową, szeregowanie itp. Pierwszymi nauczycielami czytania są zwykle rodzice, 
a najlepszy czas na rozpoczęcie nauki przypada już na początek wieku przedszkolnego. 
Pamiętajmy, że czytanie powinno kojarzyć się z przyjemnością i pasją, a nie przykrym 
obowiązkiem. Nigdy nie zmuszajmy do czytania. Gdy dziecko będzie gotowe, samo 
sięgnie po książkę. Warto zacząć od najprostszego, czyli codziennego czytania dziecku 
i z dzieckiem. Gotowi? Start! 

Poczytam ci, mamo. Elementarz zawiera różnorodne teksty, które łączy grupa bo-
haterów. Podejmowane tematy związane są z najbliższym otoczeniem dziecka, dzięki 
czemu zawierają słowa, z  którymi dziecko często się spotyka, choć autorka później 
wprowadza też słowa nieobecne w bezpośrednim otoczeniu dziecka oraz pojęcia abs-
trakcyjne. 

Książka podzielona została na trzy etapy:
Etap pierwszy to ilustracyjne przedstawienie bohaterów i  ich świata. Najmłodszy 

czytelnik opowiada, co widzi, a dzięki wsparciu rodzica może uczyć się czytać pierwsze 
słowa metodą globalną. Dzieci czytają globalnie od wczesnego dzieciństwa, np. odczy-
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tują nazwy w reklamach, na produktach żywnościowych i wcale nie przeszkadza im 
w tym nieznajomość liter. Postrzegają zapis graficzny wyrazu jako całość*, tak jakby 
patrzyły na budowlę z klocków bez uświadamiania sobie, że składa się z poszczegól-
nych elementów. Dzieci od początku czytają całymi wyrazami, dlatego też szybciej 
udaje się im odczytywać teksty i są bardziej zainteresowane ich treścią, a dopiero po 
jakimś czasie samodzielnie dochodzą do analizy i syntezy (zauważają litery) poprzez 
porównywanie i różnicowanie wyrazów. 

Etap drugi (na stronach 19–84) zawiera teksty tworzone zgodnie z zasadą „Tak się 
czyta, jak się pisze”. Zostało tu wprowadzonych 30 podstawowych liter. Najpierw naj-
prostsze, czyste fonetycznie, najwcześniej pojawiające się w rozwoju mowy dziecka (a, 
s, l, i, o, y, k, t, u, e, m, c, d, g, n, p, w, z, b), trochę później te trudniejsze (j, ą, ę, ó, ł, h, 
ż), poza tym zmiękczenia przez „i” („i” jako znak zmiękczający i sylabotwórczy) oraz 
zmiękczenia ć, ń, ś, ź. Na tym etapie zostały ponownie wprowadzone elementy czyta-
nia globalnego. Każdemu tekstowi towarzyszy dymek z wybranym wyrazem w trzech 
wersjach – wyraz jako całość, następnie podzielony na wyróżnione kolorystycznie sa-
mogłoski i spółgłoski, wreszcie wyraz podzielony na sylaby. Dzięki temu dziecko ćwi-
czy analizę i syntezę, wskazuje samogłoski i spółgłoski, a jednocześnie ma przed ocza-
mi także całościowy obraz wyrazu. 

Etap trzeci (na stronach 87–155) zawiera teksty tworzone zgodnie z zasadą „Tak się 
czyta, a tak się pisze”. W tekstach zostają wprowadzone dwuznaki (ch, rz, sz, cz, dz, dź, 
dż) oraz wyrazy zawierające upodobnienia pod względem dźwięczności lub wymowy, 
uproszczenia (jabłko [japko], babka [bapka], skład [skłat], pański [pajski]), czyli wyra-
zy, które inaczej się pisze, a inaczej czyta. 

* D. Czelakowska, Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Kraków 2009.

Poczytam ci, mamo. Elementarz ma przemyślaną konstrukcję. Na pierwszych stro-
nach dominują ilustracje. Teksty do przeczytania są bardzo krótkie, towarzyszące 
im obrazki dopowiadają to, co jest do przeczytania. Czytanie ułatwia duża, wyraźna 
czcionka. Teksty to zamknięte rozkładówki, łatwe do objęcia przez dziecko wzrokiem. 
Czcionka, wraz ze wzrostem umiejętności, zaczyna się zmniejszać, a teksty stopniowo 
wydłużać i zajmować więcej miejsca w stosunku do ilustracji, pojawia się dzielenie wy-
razów. Konstrukcja książki zachęca więc do przechodzenia na kolejne poziomy, dzięki 
czemu dziecko widzi, jaką drogę ma za sobą i ile już potrafi. Elementarz zamyka roz-
kładówka z alfabetem. 

Spośród wielu pozycji dostępnych na rynku to Poczytam ci, mamo pozwala zorgani-
zować i wspierać naukę czytania w sposób ciekawy, dlatego godna jest polecenia. 
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pedagog, metodyk

Akademia Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie



farby    farby
        far-by
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Lenka ma farby. A to kot 
Lenki. Itek. To nawet nie kot, 
tylko kotek. Ma delikatne 
futerko. A teraz Itek ma 
plamy – na ogonku i obok 
prawego oka.
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Spodnie, bluza, 
kurtka, skarpetki, 
buty, latarka... Plecak 
spakowany. O, a co 
to? Za biurkiem stoi 
smutny Prosiak. 
I siup. Prosiak do 
plecaka. Na pewno 
polubi biwak. 

biwak    biwak
        bi-wak
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      jest ozdobiona           ,          , 
piernikami. Są też pajacyki, aniołki,         . 
Itek trąca łapką srebrną        ,  
która wisi nisko.         jest wysoka  
aż pod sam sufit.  
I ma wielkie          .  
To doskonałe miejsce na prezenty  
dla całej             . 
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Leonek śpi. Obok leży Gulgul. Też śpi. Mimo że 
świeci słońce. Obaj rano długo bawili się z Antkiem. 
Wirowały kolorowe balony. Gulgul skakał po 
kocyku Leonka. Potem Antek śpiewał, a Leonek się 
śmiał i śmiał. Dlatego teraz tak mocno śpi. Ale ma 
zadowoloną buzię. A Gulgul zadowoloną mordkę. śmiać się    śmiać się

        śmiać się
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