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O procesie czytania napisano tak du¿o ciekawych
publikacji, artyku³ów, ¿e trudno jest dzisiaj pisaæ o czy-
taniu, jak o czym� nowym, nieznanym, odkrywczym.
Spojrzê zatem na naukê czytania z perspektywy uczest-
nika wy�cigu �biegu przez p³otki �. Rysujê trasê wy-
�cigu, gdzie znajduj¹ siê: start, p³otki i meta. Za cel wy-
�cigu stawiam sobie odpowied� na pytanie: Czym jest
sprawno�æ jêzykowa, a czym poznawcza w czytaniu?
Na starcie umieszczam s³owo czytanie, p³otkami bêd¹
te czynno�ci w nauce czytania, które przebiegaj¹ etapa-
mi. Tak � krok po kroku � bêdê opisywa³a ka¿d¹ czyn-
no�æ, prezentuj¹c zarówno swoje spostrze¿enia, jak i po-
gl¹dy badaczy na temat rozwoju umiejêtno�ci czytania.
A¿ wreszcie dobiegnê do mety. Na mecie znajd¹ siê
wnioski z mojego biegu przez czytanie.

Star t!
Czytanie � pozornie prosta czynno�æ, a jednak bar-

dzo z³o¿ony, psychofizyczny proces. I nie da siê opo-
wiedzieæ o nim w oderwaniu od definicji czytania. We-
d³ug najnowszych definicji czytanie to proces
wymagaj¹cy zarówno zdolno�ci poznawczych, jak i umie-
jêtno�ci lingwistycznych, tzw. proces psycholingwistycz-
ny, który wymaga od czytaj¹cego �sprawno�ci jêzyko-
wej na poziomie fonologicznym, morfologicznym,
syntaktycznym, semantycznym oraz sprawno�ci po-
znawczych, g³ównie w zakresie percepcji wzrokowej,
s³uchowej, procesów pamiêciowych oraz dokonywa-
nia operacji umys³owych na poziomie my�lenia po-
jêciowego� 1.

P³otek!
Sprawno�æ jêzykowa na poziomie fonologicznym

to nic innego, jak dobrze wykszta³cone umiejêtno�ci
fonologiczne (dokonywanie operacji na cz¹stkach
fonologicznych mowy takich jak: g³oski, sylaby, logoto-
my) na poziomie epijêzykowym i metajêzykowym.
Cz¹stki fonologiczne to: g³oski, sylaby, logotomy
(cz¹stki s³ów, niebêd¹ce g³oskami ani sylabami, subsy-
laby, elementy �ródsylabowe). Operacje na cz¹stkach
fonologicznych to: analiza, synteza, porównywanie,
abstrahowanie, opuszczanie, dodawanie, zastêpowanie,
rozpoznawanie i tworzenie rymów, rozpoznawanie i two-

rzenie aliteracji. Czê�ciowo te umiejêtno�ci (operacje
na cz¹stkach fonologicznych) rozwijaj¹ siê samoistnie
np. dziecko potrafi �s³yszeæ� rymy ju¿ we wczesnym
okresie ¿ycia, dzieliæ s³owa na sylaby i okre�la siê je
jako ma³o �wiadome operacje � na poziomie epijê-
zykowym (wg E. Gomberta).

Poziom metajêzykowy to operacje z udzia³em tak
zwanej �wiadomo�ci fonologicznej (z zaanga¿owa-
niem procesów my�lenia) � umiejêtno�æ dokonywania
innych operacji, takich jak: wydzielanie g³osek ze s³owa
(analiza g³oskowa) i ich syntetyzowanie (synteza g³o-
skowa). Dziecko musi siê tego uczyæ.

Piotra £obacz stwierdza �¿e wiedza metajêzyko-
wa dziecka uaktywnia siê dopiero podczas nauki czyta-
nia, a �wiadomo�æ fonologiczna, z jednej strony jest ka-
talizatorem nabywania umiejêtno�ci czytania i pisania,
z drugiej strony nauka czytania rozwija �wiadomo�æ fo-
nologiczn¹ (�wiadomo�æ fonologiczna to wiedza na
temat d�wiêkowej struktury jêzyka, tzn. zdawanie
sobie sprawy z tego, ¿e wyrazy z³o¿one s¹ z sylab
i fonemów, mog¹ siê rymowaæ, zaczynaæ i koñczyæ
tak¹ sam¹ g³osk¹)� 2. P. £obacz zwraca uwagæ na fakt,
�¿e umiejêtno�æ czytania wymaga prawid³owego
przebiegu procesów analogicznych do tych, jakie
zachodz¹ w procesie nabywania mowy. Ró¿nice miê-
dzy dobrze i �le czytaj¹cymi dzieæmi s¹ powi¹zane
z ich postêpami w nabywaniu jêzyka. St¹d koniecz-
no�æ stymulacji rozwoju mowy przed rozpoczêciem
nauki szkolnej. Dziecko aktywne jêzykowo z prawi-
d³owo rozwiniêt¹ artykulacj¹, bêdzie posiada³o wy-
starczaj¹c¹ wiedzê fonologiczn¹ do rozpoczêcia
nauki czytania. Innymi s³owy, istnieje silny zwi¹zek
miêdzy poziomem rozwoju jêzyka, a jako�ci¹ i tem-
pem opanowania umiejêtno�ci czytania� 3.

P³otek!
Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, ¿e nie tylko dobrze wy-

kszta³cone umiejêtno�ci fonologiczne, ale prawid³owe
ró¿nicowanie i rozpoznawanie d�wiêków mowy � s³uch
fonemowy (s³uch fonologiczny, fonematyczny � to
zdolno�æ identyfikowania, porównywania i odró¿-
niania fonemów wed³ug ich cech dystynktywnych np.

Sprawno�æ jêzykowa i poznawcza w procesie czytania
CZYLI BIEG PRZEZ P£OTKI
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g³osek z-s, które brzmi¹ podobnie, poniewa¿ ró¿ni¹
siê tylko jedn¹ dystynktywn¹ � d�wiêczno�ci¹, st¹d
mo¿liwo�æ odró¿niania takich s³ów jak koza-kosa)
� jest podstaw¹ opanowania umiejêtno�ci czytania.
Dobrze rozwiniêty s³uch fonemowy jest elementem
�wiadomo�ci fonologicznej i determinantem jej prawi-
d³owego rozwoju4.

Æwiczenia w zakresie umiejêtno�ci fonologicznych
i s³uchu fonemowego (tzw. æwiczenia s³uchowo-jêzy-
kowe) s¹ podstawowym mechanizmem dla opanowa-
nia umiejêtno�ci czytania. W artyku³ach wielu wspó³-
czesnych badaczy nauki czytania znajdujê potwierdzenie
powy¿szej tezy: �¿e warunkiem sukcesu w nauce czy-
tania jest sprawne funkcjonowanie u dzieci systemu
fonologicznego�. Na sprawne funkcjonowanie u dzie-
ci systemu fonologicznego bêdzie mia³o wp³yw wdra¿a-
nie æwiczeñ s³uchowo-jêzykowych. I tak dla jednej gru-
py dzieci (rozwijaj¹cych siê harmonijnie) æwiczenia te
bêd¹ mia³y na celu stymulacjê, rozwój systemu fonolo-
gicznego. Natomiast dla dzieci z zaburzeniami i odchy-
leniami rozwojowymi lub specyficznymi trudno�ciami
w uczeniu siê, zakres tych æwiczeñ bêdzie mia³ na celu
usprawnianie umiejêtno�ci fonologicznych i s³uchu fo-
nemowego. Dodam, zgodnie z teori¹ jednego z badaczy,
¿e �dzieci nieprzejawiaj¹ce zaburzeñ w tym zakre-
sie s¹ w stanie rozpocz¹æ naukê rozpoznawania od-
niesieñ brzmieñ s³ów do zapisu literowego oko³o pi¹-
tego roku ¿ycia�5. Nale¿y te¿ uwzglêdniæ tutaj p³eæ
dziecka (u ch³opców szybciej ni¿ u dziewczynek rozpo-
czyna siê proces rozpoznawania) i znaczne ró¿nice in-
dywidualne oraz �fakt, ¿e równie wa¿n¹ rolê, jak
rozwój jêzykowy i poznawczy, odgrywaj¹ czynniki
emocjonalno-motywacyjne�6.

***
Moim zdaniem wielu nauczycieli zapomina czym

jest czytanie, nie pamiêta, ¿e jest to proces psycholin-
gwistyczny, który wymaga od czytaj¹cego wielu z³o¿o-
nych sprawno�ci: sprawno�ci jêzykowej i sprawno-
�ci poznawczych.

�miem twierdziæ, ¿e to �zapominanie�, to po prostu
brak wiedzy w tym zakresie. Swoj¹ tezê opieram na
technikach diagnostycznych: obserwacji nauczycieli,
rozmowach z nimi, analizie opinii postdiagnostycznych
dzieci z trudno�ciami w uczeniu siê oraz bezpo�redniej
pracy z dzieckiem. Zapytany nauczyciel czêsto nie wie
do koñca lub wcale, jak¹ metod¹ pracuje ucz¹c czyta-
nia. Konsekwencj¹ takiej pracy jest to, ¿e wiêkszo�æ
przez niego nauczanych dzieci nie jest zdolna do prze-
prowadzenia analizy i syntezy fonemowej. Brak tych

umiejêtno�ci nie zawsze wyp³ywa z zaburzeñ np. w za-
kresie analizy i syntezy fonemowej (analiza i synteza
� ogó³ czynno�ci dokonywania rozk³adu ca³o�ci na
poszczególne elementy sk³adowe oraz scalanie tych
elementów w ca³o�æ), ale czêsto z braku stymulacji tej
funkcji jêzykowej w okresie przedszkolnym lub zbyt
szybkiego przej�cia z syntezy sylabowej, bezpo�rednio
do syntezy fonemowej.

Do syntezy fonemowej dochodzimy (etapami) æwi-
cz¹c syntezê:
1. sylabow¹ (np.: ka-pe-lusz),
2. morfemow¹ (np.: kot-ek),
3. logotomow¹ (np.: tel-ew-iz-or),
4. logotomowo-fonemow¹ (np.: so-s),
5. fonemowo-logotomow¹ (np.: n-os),
6. fonemow¹ (np.: m-a-s-a).

P³otek!
Wobec potencjalnego Stasia czy Jasia, który nie po-

trafi przeprowadziæ analizy i syntezy fonemowej, nauczy-
ciel czêsto stosuje nieuzasadnione metody nauczania
czytania. Wprowadza np. metodê g³oskowania z ele-
mentem wokalicznym (np.: sto³y: sy-ty-o-³y, dom: dy-
o-my). W efekcie nasz Sta� zapisze wyraz �dyomy�,
tak jak s³yszy g³oskowane s³owo. Nauczyciel poprawi
Stasia informuj¹c go, ¿e y nie piszemy, po czym dyktuje
kolejny wyraz �dymy�. Sta� zapisuje zgodnie z poprzed-
ni¹ uwag¹ nauczyciela �dm� (bo przecie¿ nie ma y).
I znowu zostaje zganiony przez nauczyciela � dlaczego
nie ma litery y? Takie postêpowanie czêstokroæ prowa-
dzi do b³êdnego ko³a i potwierdza nisk¹ skuteczno�æ
metody g³oskowania.

P³otek!
Nasz Sta� ma równie¿ okazjê poznaæ metodê li-

terowania � poznaje nazwy liter i odczytuje je, sk³ada-
j¹c z nich wyrazy �myamya�. Operowanie nazwami
liter wymaga wiedzy metajêzykowej (operacje �wia-
dome), a nasz Sta� takiej wiedzy nie ma. Nazywanie
liter przez Stasia podczas czytania powoduje powstanie
wyrazu, którego on nigdy w rzeczywisto�ci nie s³ysza³:
myamya7.

P³otek!
Inna trudno�æ. Sta� tym razem jest dzieckiem z za-

burzonymi funkcjami jêzykowymi (zaburzone umie-
jêtno�ci fonologiczne), nie potrafi wydzieliæ g³osek ze
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s³owa (analiza g³oskowa) i ich syntezowaæ (synteza g³o-
skowa). Nauczyciel wprowadza metodê uczenia siê
przez g³oskowanie, co niweczy wysi³ek Stasia w opano-
waniu umiejêtno�ci czytania i pisania.

P³otek!
Równie¿ bardzo czêsto spotykan¹ metod¹ nauki

czytania w polskiej szkole, jest metoda domowa: �na-
ucz siê czytaæ�. I znowu nasz Sta� ma problem, bo nie
ma przewodnika w postaci dobrej metody. W domowej
metodzie czytania zauwa¿yæ mo¿na elementy metody
graficznej, opieraj¹cej siê na znakach pisma � literach,
a nastêpnie wprowadza siê odpowiadaj¹cy jej d�wiêk
(dziecko najpierw poznaje �wiat liter, a potem �wiat g³o-
sek). Pojawia siê technika g³oskowania z syntez¹ i bez
syntezy, technika czytania sylabami z syntez¹ i bez syn-
tezy, sposobem mieszanym (sylaba + g³oska), w zale¿-
no�ci od stopnia rozwoju psychomotorycznego dziecka
i tego, czy przebiega on harmonijnie, czy nieharmonij-
nie. Sta� nabywa techniki czytania na tzw. w³asn¹ nutê.
W domowej metodzie czêsto rodzic wchodzi w rolê ucz¹-
cego, przekazuj¹c dziecku informacje: to litera em, to
litera ce.

***
My�lê, ¿e braku umiejêtno�ci czytania u naszych

milusiñskich nie nale¿y dopatrywaæ siê tylko w zabu-
rzeniach i odchyleniach rozwojowych, czy te¿ spe-
cyficznych trudno�ciach (one s¹ przyczyn¹ rosn¹cych
lawinowo trudno�ci w opanowaniu tej umiejêtno�ci).
Moje obserwacje i do�wiadczenia daj¹ mi podstawê, by
stwierdziæ, ¿e problem le¿y równie¿ w nas � nauczycie-
lach, w poziomie naszej wiedzy i umiejêtno�ciach, jakie
posiadamy lub nie w zakresie nauki czytania i pisania.
Ten brak wiedzy � moim zdaniem � jest zatrwa¿aj¹cy!

W literaturze przedmiotu mo¿na spotkaæ siê z ta-
kim pytaniem. Proszê nie czytaæ dalszej czê�ci artyku-
³u. Proszê wymieniæ znane Pani/Panu metody czytania
i nazwaæ (opisaæ) tê, któr¹ stosuje Pani/Pan w swojej
pracy edukacyjno-terapeutycznej. Jaki jest efekt? Wiêk-
szo�æ z nas przechodzi do dalszej czê�ci artyku³u, a tyl-
ko niewielki procent odpowiada poprawnie na pytanie.

W tym miejscu � dla usystematyzowania, a mo¿e
i pozyskania wiedzy o metodach w czytaniu (czy jest to
metoda analityczna, syntetyczna, mieszana: analitycz-
no-syntetyczna, ca³o�ciowa-globalna, eksperymentalna:
fonetyczno-literowo-barwna, d�wiêkowa, graficzna,
polisensoryczna, symultaniczno-sekwencyjna, sylabowa

czy metoda uczenia siê przez g³oskowanie itd.) � pole-
cam dwie publikacje Anny Jurek: �Rozwój dziecka,
a metody nauczania czytania i pisania�, �Metody
nauki czytania i pisania z perspektywy trudno�ci
uczniów�. Ksi¹¿ki te przybli¿¹ zagadnienia nauczania
czytania i pisania, w kontek�cie wspó³czesnych teorii
naukowych, przeprowadz¹ przez metody stosowane
w nauce czytania i pisania, przedstawi¹ najnowsze de-
finicje czytania. Pomocny równie¿ w zrozumieniu nauki
czytania i pisania jest s³ownik pojêæ (szczegó³owo zosta³
opisany w publikacji A. Jurek pt. �Rozwój dziecka,
a metody nauczania czytania i pisania�).

P³otek!
Pojêcia: fonem, g³oska, litera, sylaba, g³oskowa-

nie, literowanie, synteza � zas³uguj¹ na szczególn¹ uwa-
gê. Fonem jest elementem kompetencji fonologicznej,
który wywo³uje najwiêcej kontrowersji. Czêsto termin
ten i pojêcie �g³oska� u¿ywane s¹ zamiennie, pomimo,
¿e istniej¹ pomiêdzy nimi istotne ró¿nice8.

Wa¿ne definicje9:
· Fonem � to podstawowa jednostka systemu d�wiê-

kowego jêzyka, która mo¿e rozró¿niaæ wyrazy. Fo-
nem jest modelem g³oski.

· G³oska � to najmniejszy, pojedynczy d�wiêk mowy,
który potrafimy wyodrêbniæ s³uchem w wymówio-
nym wyrazie jakiego� jêzyka. G³oska jest realizacj¹
fonemu.

· Litera � to znak graficzny g³oski w³a�ciwy pismom
alfabetycznym.

· Sylaba � to odcinek artykulacji, którego o�rodkiem
jest samog³oska, mog¹ca stanowiæ wyraz lub cze�æ
wyrazu.

Pope³nianym b³êdem jest równie¿ mylenie g³osko-
wania z literowaniem:
· G³oskowanie � to wymawianie kolejno po sobie

nastêpuj¹cych d�wiêków, z których sk³ada siê dane
s³owo (r-a-k).

· Literowanie � to wymienianie kolejnych nazw li-
ter, z których sk³ada siê dany wyraz, równie¿ � po-
dawanie pisowni jakiego� s³owa.

I oto kolejna przygoda naszego Stasia. Dyktujemy
mu wyraz �zima�, �ciocia� w taki sposób: z-i-m-a,
c-i-o-c-i-a. Nale¿y siê spodziewaæ, ¿e Sta� bêdzie mia³
trudno�æ przy zapisie spó³g³osek miêkkich w tych wyra-
zach.
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P³otek!
Do pokonania zosta³a mi ju¿ ostatnia przeszkoda

(p³otek) � sprawno�æ poznawcza. Wielu autorów jest
zdania, ¿e im wiêcej analizatorów bierze udzia³ w czyta-
niu i pisaniu, tym jest ono bardziej efektywne. Anga¿u-
jemy do nauki czytania i pisania trzy analizatory: wzro-
kowy, s³uchowy, skórno-kinestetyczny. Analizator
wzrokowy min.: �podczas czytania sprowadza siê do
spostrzeganie tekstu, wyodrêbniania z niego wyra-
zów, a w nich kolejnych liter, tworz¹cych sekwencji
znaków w graficznej strukturze wyrazów, odró¿nia-
nia podobnych liter, zapamiêtywania ich, rozpozna-
wania�10. Analizator s³uchowy s³u¿y do odbioru d�wiê-
ków mowy, ich spostrzegania, zapamiêtywania,
a analizator skórno-kinestetyczny �to doznania doty-
kowo-kinestetyczne z poru-
szaj¹cych siê narz¹dów
mowy podczas mówienia
oraz od poruszaj¹cej siê rêki
trzymaj¹cej pióro podczas
pisania. W literaturze najczê-
�ciej spotkamy siê z okre�le-
niem tego analizatora, jako ki-
nestetyczno-ruchowego �ze
wzglêdu na powi¹zania
czynno�ci odbioru doznañ
dotykowo-kinestetycznych
i wykonywania czynno�ci
motorycznych � ruchy ga³ek
ocznych podczas czytania,
rêki podczas pisania i narz¹-
dów mowy podczas czytania
g³o�nego, analizowania g³o-
sek w s³owach�11. Nale¿y pa-
miêtaæ o tym, ¿e ka¿dy anali-
zator mo¿na stymulowaæ,
rozwijaæ, usprawniaæ równie¿
w izolacji. Analizatory stanowi¹
neurofizjologiczn¹ podstawê
procesu czytania i pisania.

Meta!
I tak dobieg³am do mety. Bohater mojego artyku³u

Sta� zapewne poczuje wielk¹ ulgê, gdy nauczyciel za-
uwa¿y jego wielki wysi³ek, pot, spinanie miê�ni, niere-
gularny oddech � bo tak bardzo koncentruje siê na tech-
nice czytania. A widoczny brak efektów w czytaniu nie
bêdzie t³umaczony przez nauczyciela lenistwem Sta-
sia, czy niedopilnowaniem dziecka przez rodziców.

Apelujê do nauczycieli, by krytycznie spojrzeli na
w³asne umiejêtno�ci edukacyjno-terapeutyczne w zakre-
sie nauki czytania. Spróbowali co� zmieniæ, poprawiæ
i tym samym u³atwiæ ¿ycie sobie i przede wszystkim Sta-
siowi, który rozpoczyna zmaganie z trudn¹ i z³o¿on¹
sztuk¹ czytania.ö

Renata Pa�dzio
pedagog

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w S³upsku
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Wa¿ne definicje9:
· Fonem � to podstawowa jednostka sys-

temu d�wiêkowego jêzyka, która mo¿e
rozró¿niaæ wyrazy. Fonem jest mode-
lem g³oski.

· G³oska � to najmniejszy, pojedynczy
d�wiêk mowy, który potrafimy wyodrêb-
niæ s³uchem w wymówionym wyrazie ja-
kiego� jêzyka. G³oska jest realizacj¹
fonemu .

· Litera � to znak graficzny g³oski w³a�ci-
wy pismom alfabetycznym.

· Sylaba � to odcinek artykulacji, które-
go o�rodkiem jest samog³oska, mog¹ca
stanowiæ wyraz lub cze�æ wyrazu.
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