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Streszczenie 

Autor prezentuje zarys własnego modelu rozwoju umiejętności czytania i pisania opartego na założeniach 
kulturowo-historycznej koncepcji Lwa S. Wygotskiego. Nauka czytania i pisania jest w nim traktowana jako 
proces kształtowania nowej wyższej funkcji psychicznej – mowy pisanej. Powstaje ona w wyniku powiązania 
znaczenia dźwięków mowy ludzkiej ze znakami graficznymi pisma. Podobnie jak każda wyższa funkcja 
psychiczna, tak i mowa pisana na drodze osiągania swojej dojrzałej postaci przechodzi szereg przeobrażeń. 
Powstaje ona w wyniku złożonego i długotrwałego procesu rozwoju, w którym można wyróżnić następujące 
stadia: 1) stadium naturalne, 2) stadium „naiwne”, 3) stadium zewnętrzne, 4) stadium wewnętrzne. Stadia te są 
wyodrębniane ze względu na występowanie charakterystycznych typów organizacji funkcji psychicznych 
wykorzystywanych podczas wykonywania czynności czytania i pisania. Rozwój mowy pisanej został 
zaprezentowany ponadto w kontekście rozwoju całego systemu psychicznego człowieka. 

Development of reading and writing ability as a history of sign operation 

Key-words: higher mental function, sign operation, cultural development, written speech, oral speech, stages of 
higher mental function development 

Abstract 

The author presents a model of reading and writing ability development based on a Lev S. Vygotsky’s socio-
cultural theory. The process of learning to read and write is regarded as a process of formation of new higher 
mental function called ‘written speech’. This function is created by linking human speech sounds and graphic 
signs of writing. As every higher mental function so the written speech is being changed during its maturation. 
The written speech is a result of complicated and long-term developmental process having its own specific 
stages: 1) natural stage, 2) ‘naive’ stage, 3) outer stage, 4) inner stage. These stages are differentiated because of 
characteristic types of psychological functions organisation used during reading and writing. The paper also 
presents process of written speech development in a context of human psychological system development. 

1. Wprowadzenie 

Tym, co odróżnia nas od zwierząt jest posiadanie zdolności do kontrolowania 

własnego zachowania. Uzyskujemy ją dzięki dowolnemu posługiwaniu się systemami 

znaków czyli bodźców, którym zostało przypisane znaczenie. Oczywiście nie chodzi tutaj 

jedynie o umiejętność „uznakowiania” pierwotnie bezsensownych bodźców np. wzrokowych 

czy słuchowych. Współczesne badania nad małpami człekokształtnymi wskazują bowiem 

wyraźnie, że są one w stanie opanować całkiem złożony system znaków, umożliwiający 

względnie swobodne komunikowanie się z nimi (por. Fouts, Mills, 1999). Pomimo 

przyswojenia określonego systemu znaków przez biorące udział we wspomnianych 

eksperymentach szympansy, ich zachowanie pozostało w dalszym ciągu zdeterminowane w 
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przeważającym stopniu przez strukturę zmysłową danej sytuacji czyli przez dostępne im pole 

spostrzeżeniowe (por. Wygotski, 1978, s. 35 i nast.; 1971b, s. 178-193). Taki poziom rozwoju 

zachowania osiąga ludzkie dziecko już w wieku około dwóch lat. Posługiwanie się przez 

szympansy narzędziami czy utrzymywanie dziedziczonej społecznie odmienności zachowań 

w różnych grupach tych zwierząt (zob. Fouts, Mills, op. cit., s. 400-401, 408-409, 412-413) 

należy jednak traktować jako zalążki zachowań ludzkich (por. Wygotski, 1971b, s. 203-204). 

Człowiek postawił o jeden krok więcej w ewolucji posługiwania się znakami – 

obserwowany w filogenezie proces stopniowego łączenia świata spostrzeganego zmysłami z 

coraz większymi obszarami świata znaczeń, doprowadził do zmiany organizacji systemu 

psychicznego. Dominującą rolę zaczęły pełnić w nim nowe, typowo ludzkie formy zwane 

wyższymi funkcjami psychicznymi, ujawniające się w zachowaniach upośrednionych przez 

znaki (por. Wygotski, 1978, s. 13-26, 59, 99). Przewaga zachowań ukierunkowanych nie 

przez obiektywne cechy bodźca, ale przez jego znaczenie, prowadzi do uniezależnienia 

działań człowieka od spostrzeganej rzeczywistości i wprowadza go – jak mówi Wygotski – na 

pozycję osoby świadomie wpływającej na kształt i przebieg zjawisk fizycznych i społecznych 

(1971a, s. 100-111). 

Pojawienie się w historii cywilizacji pisma stanowi, z jednej strony efekt, a z drugiej, 

swego rodzaju narzędzie poszerzania świata znaczeń. Czytanie i pisanie można potraktować 

bowiem jako zachowania upośrednione przez znaki graficzne. W takim ujęciu rozwój 

umiejętności posługiwania się pismem ma związek z rozwojem nowej wyższej funkcji 

psychicznej, a tym samym stanowi element procesu formowania całego systemu owych 

specyficznie ludzkich funkcji (zob. tekst Rafała Dziurli w niniejszym tomie). Spróbujmy 

zastanowić się dokładniej, na czym polega rozwój wyższych funkcji psychicznych i jak 

przebiega proces włączania w ich system funkcji czytania i pisania. 

2. Wyższe funkcje psychiczne jako przejaw kulturowej linii rozwoju człowieka 

W toku rozwoju człowieka wrodzone systemy zachowań rozbudowują się, ewoluując 

od prostych odruchów aż do rozbudowanych nawyków czy samoasymilujących się 

schematów działań (por. Piaget, 1966, s. 14-17). Podstawowymi elementami konstrukcji 

owych systemów są bezpośrednie związki bodźców z reakcjami, związki, które powstają i 

podlegają modyfikacjom dzięki wrodzonemu mechanizmowi warunkowania. Obok 

n a t u r a l n y c h  zmian organizacji zachowania (czyli takich, które zdeterminowane są 

mechanizmami wrodzonymi), w rozwoju człowieka obecna jest także inna linia, nazywana 
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przez Lwa S. Wygotskiego k u l t u r ow ą  (1971a, s. 50 i nast.). W organizację zachowań 

wprowadza ona elementy sztuczne (w przeciwieństwie do naturalnych), które są – jak mówi 

Wygotski – zdobyczą systemu szerszego niż system funkcji indywidualnych i stanowią część 

historii społecznego kształtowania osobowości dziecka (1978, s. 88). Mowa oczywiście o 

środkach kulturowych, znakach, które „rozrywają” bezpośredni związek bodziec-reakcja. 

Upośrednione w ten sposób zachowanie jednostki nie zmienia się w porównaniu z reakcjami 

bezpośrednimi: odpowiedzią na podobny bodziec jest taka sama reakcja. Istotnej zmianie 

ulega jednak organizacja psychiczna tego procesu, jego s t r u k t u r a . Występujący w reakcji 

bezpośredniej jeden związek skojarzeniowy (bodziec-reakcja) zostaje w reakcji upośrednionej 

zastąpiony dwoma innymi (bodziec–bodziec-środek i bodziec-środek–reakcja) (Wygotski, 

1971a, s. 90-91) – por. Rys. 1. 

Organizację psychiczną reakcji, w której nie występuje bezpośrednie połączenie 

między bodźcem i reakcją będziemy nazywać za L. S. Wygotskim s t r u k t u r ą  w y ż s z ą  

(op. cit., s. 97-98). Jej charakterystyczna budowa umożliwia, między innymi, kontrolowanie – 

czy, jak woli Wygotski, opanowanie – własnego procesu zachowania się (op. cit., s. 99). W 

naturalnych formach zachowania działanie organizmu ukierunkowują bowiem bezpośrednio 

bodźce-przedmioty1, podczas gdy w złożonych formach zachowania w odpowiedzi na 

bodziec-przedmiot pojawia się najpierw bodziec-środek, który z kolei wywołuje odpowiednią 

reakcję. Można zatem powiedzieć, że działanie powstaje w związku ze znakiem, że podmiot 

działa w pierwszej kolejności ze względu na bodziec-środek, a nie ze względu na przedmiot. 

                                                 
1
 Tezę tę rozwija następująca wypowiedź A. N. Leontiewa:  „Właśnie przedmiot działalności nadaje jej 
określone ukierunkowanie. Zgodnie z proponowaną przeze mnie terminologią przedmiot działalności jest jej 
rzeczywistym motywem. Rozumie się samo przez się, że mogą nim być zarówno rzeczy, jak i zjawiska 

Rys. 1. Schemat ilustrujący związki poszczególnych elementów reakcji bezpośredniej i upośrednionej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Wygotski, 1971a, s. 90. 
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Dlatego właśnie oparte na strukturze wyższej zachowanie zostaje uwolnione od wpływu 

ogólnego układu sytuacji, a człowiek staje się zdolny do samodzielnego wyboru sposobu 

reagowania dzięki używaniu znaków (Wygotski, op. cit., s. 100). 

Funkcje psychiczne, których działanie oparte jest na strukturze prymitywnej czy 

naturalnej nazwiemy elementarnymi, a te utworzone na podstawie struktur wyższych – 

w y ż s z ym i  f u n k c j am i  p s y c h i c z n ym i . Przejdę teraz do rekonstrukcji 

poszczególnych etapów rozwoju wyższych funkcji psychicznych. 

3. Etapy rozwoju wyższych funkcji psychicznych 

Wyższe funkcje psychiczne powstają z funkcji elementarnych drogą rozwoju 

(Wygotski, 1978, s. 107). Pierwsze i drugie rozdziela obszar wielu prymitywnych form 

przejściowych (ibidem). Struktury wyższe nie są bowiem odkrywane samodzielnie przez 

dziecko, nie są też efektem prostego naśladowania dorosłych (op. cit., s. 105). Stanowią 

rezultat kolejno po sobie następujących zmian jakościowych (ibidem). Ze względu na owe 

zmiany Wygotski wyodrębnia charakterystyczne stadia w rozwoju wyższych funkcji 

psychicznych. Proces rozwoju organizacji psychicznej reakcji upośrednionych przez znaki 

(czyli struktur wyższych, zwanych także operacjami znakowymi) nazwiemy, za Wygotskim, 

n a t u r a l n ą  h i s t o r i ą  z n a k u  (op. cit., s. 107). Spróbuję teraz odtworzyć przebieg historii 

operacji znakowych na przykładzie rozwoju umiejętności liczenia, upośrednionego 

zapamiętywania i mowy ustnej. 

3.1. Stadium naturalne 

Według Wygotskiego, w stadium naturalnym rozwoju wyższych funkcji 

psychicznych, znak nie jest odróżnicowany od bodźca i tworzy razem z nim tzw. s t r u k t u r ę  

s y n k r e t y c z n ą  (1978, s. 107). Zatem reakcja nie tylko nie jest ukierunkowana przez 

znaczenie bodźca pośredniczącego, ale nawet on sam nie zostaje wyróżniony w strukturze 

bodźców, z którymi współwystępuje. Pojawienie się bodźca wywołuje reakcję naturalną, 

opartą na odruchu bezwarunkowym lub warunkowym – por. Rys. 2. 

Ze stadium naturalnym w rozwoju umiejętności liczenia mamy do czynienia wtedy, 

gdy dziecko „na oko” ocenia i porównuje różne ilości (Wygotski, 1971a, s. 155). Liczbowe 

reprezentacje różnych wielkości (np. liczebności zbioru, długości, czasu itp.) są dla dziecka 

całkowicie niedostępne. Adekwatny etap rozwoju umiejętności upośrednionego 

                                                                                                                                                         
idealne. Najważniejsze, że stoi za nim zawsze potrzeba, że on zawsze odpowiada takiej czy innej potrzebie.” 
(1985, s. 11). 
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zapamiętywania polega na zachowaniu w pamięci całości spostrzeganego materiału jako 

struktury synkretycznej (por. Wygotski, 1978, s. 107). W ten sposób zostaje utrwalony 

pamięciowo obraz zawierający zarówno znak, jak i materiał przedstawiony do zapamiętania. 

Mowa ustna w stadium naturalnym swego rozwoju ujawnia się w sposób, w jaki została 

bezpośrednio i prymitywnie ukształtowana: dziecko wydaje podobne do siebie dźwięki w 

różnych sytuacjach (Wygotski, 1971a, s. 156). 

3.2. Stadium „naiwne” 

Dla stadium „naiwnego” charakterystyczne jest, po pierwsze, to, że znak zostaje 

zauważony i wyodrębniony jako element istotny w pierwotnie synkretycznej strukturze 

bodźców (por. Wygotski, op. cit., s. 148-149). Po drugie, staje się on bodźcem 

pośredniczącym pomiędzy bodźcem i reakcją, chociaż rozumienie funkcji znaku wynika 

jedynie z naiwnej interpretacji uprzednich doświadczeń i rzadko dotyka istoty wspomnianej 

funkcji (por. Wygotski, 1971a, s. 148-152). Reakcję ukierunkowuje bowiem znaczenie 

bodźca-środka wynikające ze skojarzeniowych związków tego ostatniego z innymi, 

współwystępującymi z nim bodźcami (por. Wygotski, op. cit., s. 149). „Naiwne” znaczenie 

ma zatem pochodzenie indywidualne, a nie społeczne – por. Rys. 3. 

Dziecko znajdujące się w stadium „naiwnym” rozwoju umiejętności liczenia, zapytane 

o liczebność jakiegoś zbioru, wie, że aby udzielić odpowiedzi należy najpierw policzyć 

elementy tego zbioru. Czynność liczenia wiąże ono z głośnym wypowiadaniem ciągu liczb, 

ale nie z ostateczną odpowiedzią. Dlatego ostatnia wypowiedziana w ciągu liczba nie zawsze 

jest tą podawaną przez dziecko w końcowej odpowiedzi (por. Wygotski, op. cit., s. 155-156). 

Związek pomiędzy czynnością liczenia, a wynikiem ma zatem dla dziecka charakter 

„magiczny”. Odpowiedni etap rozwoju umiejętności posługiwania się mnemotechnikami 

Rys. 2. Struktura operacji znakowej w stadium naturalnym 

            (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8 – bodźce towarzyszące) 

Źródło: opracowanie własne. 
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prezentuje dziecko, które prosi o powtórzenie instrukcji, a następnie nie wysłuchuje jej. W 

jego doświadczeniu zarejestrowany został prawdopodobnie związek powtarzania i 

efektywnego zapamiętywania, ale nie rozumie ono czemu powtarzanie instrukcji służy (por. 

Wygotski, op. cit., s. 149). W rozwoju mowy ustnej, z kolei, faza „naiwna” to okres, gdy 

dziecko traktuje dźwięki wypowiadane w obecności przedmiotu jako cechy tego przedmiotu 

lub działania z nim związanego (Wygotski, op. cit., s. 156-157). Dziecko w tym czasie 

zaczyna także używać różnych form gramatycznych nie rozumiejąc zawartych w nich relacji 

logicznych (Wygotski, 1971b, s. 201). 

3.3. Stadium zewnętrzne 

Stadium zewnętrzne polega na wykorzystywaniu znaków zewnętrznych w trakcie 

wykonywania wewnętrznej czynności (Wygotski, 1971a, s. 152; 1971b, s. 201). Dziecko 

usiłuje na tym etapie skierować własne reakcje na określony tor dzięki odpowiedniej 

organizacji zewnętrznych bodźców-środków (Wygotski, 1971a, s. 152). Rozumie więc istotę 

znaku, lecz nie potrafi wykorzystywać go poza rzeczywistym działaniem (por. Wygotski, op. 

cit., s. 152-153). Z taką sytuacją mamy do czynienia wtedy, gdy do rozwiązywania zadań 

arytmetycznych dziecko używa własnych palców lub np. liczydeł (zob. Wygotski, op. cit., s. 

156). 

W zewnętrznym stadium rozwoju upośrednionego zapamiętywania dziecko utrwala w 

pamięci przedmiot dzięki innemu przedmiotowi, pełniącemu wobec tego pierwszego funkcję 

znakową. Następnie widząc przedmiot pełniący funkcję znaku, np. obrazek, kartonik o 

określonym kolorze, przypomina sobie bodziec czyli zapamiętany przedmiot. Z opisywanym 

stadium rozwoju mowy ustnej wiąże się występowanie mowy egocentrycznej. Choć 

zewnętrzna w formie – jest niezrozumiała dla otoczenia, ponieważ pełni wobec działania 

dziecka odmienną funkcję niż mowa ustna. Jej występowanie stanowi przejaw przechodzenia 

Rys. 3. Struktura operacji znakowej w stadium „naiwnym”  

            (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8 – bodźce towarzyszące) 

Źródło: opracowanie własne. 
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przez dziecko od działań podporządkowanych instrukcjom dorosłych do działań kierowanych 

instrukcjami zawartymi w mowie egocentrycznej. Mowa egocentryczna pełni zatem funkcję 

planowania przebiegu operacji koniecznych do realizacji zadania (Wygotski, 1971b, s. 199; 

1978, s. 50-53; zob. także Jabłoński, 2000, s. 79-80). 

3.4. Stadium wewnętrzne 

Struktura działań upośrednionych za pomocą zewnętrznych znaków zostaje w stadium 

wewnętrznym uwewnętrzniona. Dziecko przestaje korzystać z pomocy zewnętrznych znaków 

w wykonaniu zadania i – jak się wydaje – powraca do strategii bezpośrednich. Jednakże 

radykalnie zwiększona efektywność jego działań pozwala przypuszczać, iż powrót ten jest 

tylko pozorny (por. Wygotski, 1978, s. 114). Wykonując zadanie dziecko posługuje się 

bowiem upośrednionymi operacjami wewnętrznymi o całkowicie nowej strukturze (ibidem). 

Powstają one w wyniku procesu „wrastania” czyli interioryzacji upośrednionych zewnętrznie 

operacji. L. S. Wygotski wyodrębnia trzy różne jego typy (1971a, s. 153-155). 

Pierwszy zostaje zainicjowany, gdy dziecko łączy bodziec z daną reakcją za 

pośrednictwem „szwu” (Wygotski, op. cit., s. 154). Na przykład, wykonując operacje 

arytmetyczne pomaga sobie licząc na palcach. Z czasem dziecko wyćwiczone w podobnych 

zadaniach przestaje wykorzystywać palce i podaje od razu wynik działania. Mamy wtedy do 

czynienia z ostatnią fazą „wrastania ze szwem”, w której działania pośredniczące zanikają i w 

odpowiedzi na bodziec pojawia się właściwa reakcja (ibidem) – zob. Rys. 4. 
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Rys. 4. Schemat ilustrujący typ „wrastania ze szwem” i „wrastania” całkowitego operacji zewnętrznych 

Źródło: opracowanie własne. 

Drugi typ „wrastania”, nazywany przez L. S. Wygotskiego całkowitym, polega na 

przeniesieniu do wewnątrz całego zewnętrznego toku operacji (op. cit., s. 154, 156). Bodziec 
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zewnętrzny staje się bodźcem wewnętrznym i bezpośrednio wywołuje pożądaną reakcję. 

Dziecko, u którego dobiegł końca proces całkowitego „wrastania” operacji arytmetycznej 

poproszone o jej wykonanie najpierw liczy w pamięci, a potem dopiero podaje wynik 

(ibidem) – por. Rys. 4. 

Trzeci, najważniejszy sposób przechodzenia operacji zewnętrznych do wewnątrz 

dokonuje się wtedy, gdy dziecko zrozumie zasady wykorzystywania znaków zewnętrznych. 

Wówczas zaczyna ono samo budować upośrednione operacje i szybko je uwewnętrzniać, 

korzystając z własnego, nieograniczonego w zasadzie, zbioru bodźców wewnętrznych, 

szczególnie jeśli są one bodźcami werbalnymi (por. Wygotski, op. cit., s. 154-155). 

 

STADIUM WEWNĘTRZNE 

(stadium „wrastania”, operacje 
upośrednione są wykonywane 

bez jakichkolwiek 
zewnętrznych przejawów) 

liczenie  
„w pamięci” 

zapamiętywanie poprzez 
włączanie w system 
relacji bodźców 
wewnętrznych 

mowa wewnętrzna 

STADIUM ZEWNĘTRZNE 

(zewnętrzny znak jest 
wykorzystywany do 

wykonywania wewnętrznych 
operacji) 

liczenie na 
konkretach (np. 
palce, liczydło) 

zapamiętywanie poprzez 
tworzenie skojarzeń z 

bodźcami zewnętrznymi 

mowa egocentryczna 
(zewnętrzna mowa w funkcji 

organizującej działanie) 

STADIUM „NAIWNE” 
(odróżnicowanie znaku bez 

rozumienia istoty jego funkcji 
w związku z bodźcem i 

reakcją) 

wypowiadanie 
ciągu liczbowego 
bez rozumienia 
jego związku z 
wynikiem 
liczenia 

przeświadczenie o 
konieczności powtórnej 
prezentacji materiału do 

zapamiętania bez 
rozumienia jej roli w 

procesie zapamiętywania 

traktowanie nazw jako cech 
przedmiotów, używanie form 
gramatycznych bez rozumienia 

zawartych w nich relacji 
logicznych 

STADIUM NATURALNE 

(bodziec i znak tworzą 
strukturę synkretyczną) 

percepcyjna 
ocena ilości 

utrwalanie synkretycznej 
struktury bodźców 

wydawanie podobnych do siebie 
dźwięków w różnych sytuacjach 

(mowa przedintelektualna) 

 LICZENIE ZAPAMIĘTYWANIE MOWA USTNA 

 
Rys. 5. Zestawienie stadiów rozwoju umiejętności liczenia, zapamiętywania i posługiwania się mową  

            jako stadiów rozwoju operacji znakowej 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Na Rys. 5 przedstawione zostały charakterystyczne dla różnych stadiów przykładowe 

przejawy rozwoju umiejętności liczenia, upośrednionego zapamiętywania oraz mowy ustnej. 

Kolejny rozdział opisuje struktury mowy pisanej ujawniające się na poszczególnych etapach 

rozwoju tej wyższej funkcji psychicznej. 
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4. Nauka czytania i pisania jako proces rozwoju operacji znakowej 

Czytanie i pisanie możemy potraktować jako operacje upośrednione: bezpośredni 

przekaz werbalny zostaje bowiem zastąpiony przekazem ciągu znaków graficznych. 

Opierając się na założeniach koncepcji rozwoju psychicznego człowieka Lwa S. 

Wygotskiego, przedstawię teraz własną propozycję wyodrębniania etapów nauki czytania i 

pisania, potraktowanych jako etapy rozwoju operacji znakowej. 

W stadium naturalnym znaki graficzne pisma traktowane są jako elementy 

synkretycznej struktury pozostałych bodźców, z którymi te pierwsze współwystępują, czyli 

jako niezrozumiałe rysunki. Możemy zatem spodziewać się, że nie rozpoznając jeszcze w tym 

okresie właściwego znaczenia pisma dziecko dostrzega jedynie jego obiektywne cechy 

graficzne i, jeśli wpadnie na ten pomysł, „pisząc”, próbuje odzwierciedlić owe cechy na 

swoim rysunku. Przekaz komunikatu pisemnego interpretuje ono jako przekaz obrazu 

graficznego, którego poszczególne elementy nie są dla niego znaczące w taki sposób, w jaki 

są znaczące dla nadawcy komunikatu. Cechy graficzne znaków pisma tworzą w spostrzeżeniu 

dziecka strukturę synkretyczną. 

Dziecko w „naiwnym” stadium rozwoju pisania i czytania już wie, że przedmioty 

mogą mieć swoje podpisy, potrafi połączyć taki podpis z odpowiednim przedmiotem, oraz ów 

podpis „przeczytać”, podając nazwę przedmiotu. Jednak rozpoznaje ciągi liter najpierw na 

podstawie cech kontekstu, w jakim występują wyrazy (np. przy rozpoznawaniu marek 

różnych produktów), a następnie wykorzystując jako wskazówkę ich cechy graficzne (np. 

kształt obwiedni i długość wyrazu, kształt pierwszej litery itp.) (por. Gough, 1996, s. 5; Clark 

i in., 1995, s. 10; McGuinness, 1997, s. 119). 

„Naiwność” w traktowaniu pisma przez dziecko ujawnia się przede wszystkim w tym, 

że nie rozumie ono istoty związku między słowem mówionym a pisanym. Ten etap rozwoju 

umiejętności czytania i pisania odpowiada wyodrębnionej przez Utę Frith2 fazie 

logograficznej (1986; cyt. za: Clark i in., op. cit., s. 12, 15). Dziecko w tej fazie rozpoznaje 

wyrazy wyłącznie na podstawie ich wyglądu, nie wyodrębniając poszczególnych fonemów 

(Clark i in., op. cit., s. 12; zob. także: Dąbrowska, 1995, s. 329; Bielaczyc, 1999, s. 2). 

Umiejętność zapisywania wyrazów zaś rozwija się jako efekt wzrokowego ich rozpoznawania 

                                                 
2
 Uta Frith jest jednym z niewielu badaczy opisujących rozwój umiejętności czytania i pisania łącznie. Twierdzi 
ona, że w każdej z trzech kolejnych faz tego rozwoju, poczynając od fazy logograficznej, dokonują się istotne 
zmiany w dwóch obszarach: 1) sposobie czytania (strategy for reading) i 2) sposobie zapisywania (strategy for 
spelling) (por. Clark i in.,  op. cit., s. 15). Wśród polskich autorów Anna Brzezińska opisuje czytanie i pisanie 
jako opanowywane przez dziecko w powiązaniu ze sobą (1992, s. 138-143). 
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(por. Clark i in., op. cit., s. 15). „Naiwne pisanie” polega w konsekwencji na odtwarzaniu 

całościowego obrazu słowa traktowanego jako własność, cecha nazywanego przezeń 

przedmiotu. 

Dla stadium zewnętrznego charakterystyczne jest, że wewnętrzna operacja 

formułowania lub odbioru wypowiedzi pisemnej odbywa się za pośrednictwem znaków 

zewnętrznych – dźwięków mowy. Dlatego w przypadku rozwoju umiejętności czytania i 

pisania stadium to jest bardzo złożone. Obok ewolucji funkcji znakowej pisma obejmuje 

bowiem także proces nabywania umiejętności jego analizy, konstruowania i rozpoznawania 

jako graficznej reprezentacji mowy ustnej. W trakcie tego procesu dziecko dowiaduje się na 

czym polega relacja między mową ustną a pismem, a w jego końcowym etapie potrafi głośno 

czytać teksty pisane oraz zapisywać teksty mówione. 

W literaturze dotyczącej rozwoju umiejętności czytania i pisania znajdujemy bardziej 

dokładny opis etapów odkrywania przez dziecko relacji między mową ustną, a pismem. 

Pierwszym z nich jest faza alfabetyczna zwana także fonologiczną, w której dziecko poznaje 

połączenia liter z dźwiękami i uczy się głośno literować wyrazy, a następnie je rozpoznawać 

(Clark i in., op. cit., s. 13; Dąbrowska, 1995, s. 329). Dzięki złamaniu tego swego rodzaju 

kodu fonologicznego (stąd nazwa fazy) w rozwoju umiejętności czytania pierwszy raz 

powstaje możliwość odczytywania nigdy wcześniej nie widzianych przez dziecko słów 

(ibidem). Odkryty związek litera-głoska traktuje ono przy tym bezwzględnie i dlatego, na 

przykład, nie potrafi różnicować znaczenia słów takich samych w brzmieniu, ale innych w 

pisowni, tzw. homonimów (np. stóg-stuk, może-morze) (Dąbrowska, op. cit., s. 329). Według 

U. Frith w fazie alfabetycznej, odwrotnie niż w poprzedniej, dzieci najpierw zdobywają 

umiejętność pisania w sposób fonologiczny (czyli opierający się na relacji litera-głoska – zob. 

wyżej), od lewej strony do prawej, zapisując każdą literę oddzielnie, a dopiero później 

zaczynają czytać wykorzystując strategię alfabetyczną (1986; cyt. za: Clark i in., op. cit., s. 

16). Potwierdzają to obserwacje dzieci, które zapisują słowa o pisowni fonetycznej, ale nie 

potrafią ich odczytać (ibidem). 

Po etapie alfabetycznym następuje faza ortograficzna, w której zasadniczą rolę 

zaczynają odgrywać wzorce literowe i powiązane z nimi dźwięki. Dziecko czytając wyraz nie 

analizuje go fonologicznie, litera po literze, ale rozpoznaje w nim większe jednostki 

znaczeniowe, na przykład -ski, współ-, -by (por. Dąbrowska, op. cit., s. 329; Bielaczyc,  op. 

cit., s. 2; Clark i in., op. cit., s. 13). Mniej znane lub nowe wyrazy potrafi czytać dzięki 

wykorzystywaniu strategii analogii czyli porównywania nowego wyrazu lub jego części z już 

znanymi zestawami liter. W ten sposób dziecku staje się dostępne odczytywanie wyrazów, w 
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których nie ma regularnej odpowiedniości głoska-litera (por. ibidem). Podobnie jak w 

poprzednich fazach rozwój umiejętności czytania oraz umiejętności pisania przebiega w 

ścisłej zależności. U. Frith zwraca uwagę, że w omawianym okresie dzieci najpierw zaczynają 

stosować zasadę ortograficzną w czytaniu, a dopiero później w pisaniu (1986; cyt. za: Clark i 

in., op. cit., s. 17). 

W ten sposób w procesie rozwoju umiejętności posługiwania się pismem dobiega 

końca etap analizy, konstruowania i rozpoznawania znaku pisanego jako pośrednika mowy i 

następuje przejście do stadium wewnętrznego. Doskonalenie techniki czytania i pisania 

można uznać za pierwszy przejaw „wrastania do wewnątrz” operacji odbioru i formułowania 

wypowiedzi pisemnych. W koncepcji Jeanne Chall okres ten nazywany jest etapem 

potwierdzenia (confirmation) tego, co dziecko zdobyło we wcześniejszym stadium 

dekodowania (decoding) (1983; cyt. za: Clark i in., op. cit., s. 11). Nabiera ono zaufania do 

swoich nowych umiejętności czytania i pisania oraz swobody i płynności w ich 

wykorzystywaniu (ibidem). J. Chall uważa tą fazę za krytyczną dla dalszego rozwoju 

umiejętności posługiwania się pismem. Według autorki to właśnie faza „potwierdzenia” 

decyduje o tym, czy dla dziecka w czytaniu i pisaniu figurą stanie się treść, czy też nastąpi 

załamanie linii rozwoju obu umiejętności i pozostanie ono – używając określenia Chall – 

„przyklejone do pisma” (ibidem). Podobny krytyczny moment w nabywaniu przez dzieci 

umiejętności czytania i pisania odkrył podczas eksperymentów prowadzonych w końcu lat 

trzydziestych ubiegłego wieku rosyjski badacz, uczeń Lwa S. Wygotskiego – Daniel B. 

Elkonin. Zauważył on, że początkowo głośne czytanie jest „martwe”, ubogie intonacyjnie 

(Elkonin, 1998, s. 17). Przyczyną takiego stanu są – jak twierdzi – trudności w rozumieniu 

czytanego tekstu oraz konieczność podporządkowania wypowiadanych dźwięków mowy 

regułom składni i gramatyki, a nie mowy ustnej. Badania D. B. Elkonina pokazują, że na 

przełomie III i IV klasy szkoły podstawowej dokonuje się zmiana dominującego aspektu 

czytania: technika ustępuje miejsca rozumieniu (op. cit., s. 18-21). Tak więc rozpoczęcie 

procesu „wrastania pisma do wewnątrz” owocuje istotnymi zmianami jakościowymi w 

przebiegu czynności czytania i pisania. Spróbujmy odkryć na czym polega ów proces. 

Specyfika pisma sprawia, iż na zawsze pozostaje ono w swojej postaci graficznej 

znakiem zewnętrznym. Tym, co podlega uwewnętrznieniu w ostatnim stadium rozwoju 

operacji znakowej w przypadku czytania i pisania są reguły budowania i odszyfrowywania 

znaczeń wypowiedzi pisemnych. Organizują one w zupełnie nowy system funkcje 

psychiczne. Posługiwanie się pismem wymaga bowiem: 1) wysokiego stopnia abstrakcji, 

związanego z koniecznością symbolizacji dźwięków mowy, które same przecież są 
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symbolami (tzw. symbolizacja drugiego stopnia) (Wygotski, 1971b, s. 345; Elkonin, 1998, s. 

7); 2) wyobrażenia sobie przez dziecko odbiorcę (lub nadawcę) wypowiedzi pisemnej oraz 

sytuacji, w jakiej się on znajduje (Wygotski, op. cit., s. 344; Elkonin, op. cit.); 3) 

samodzielnego wzbudzania motywu formułowania wypowiedzi, w przeciwieństwie do 

sytuacji rozmowy, kiedy to dziecko po prostu reaguje swoją wypowiedzią na wypowiedź 

partnera konwersacji (Wygotski, op. cit., s. 346); 4) uruchamiania nowego systemu 

sensoryczo-motorycznego czyli percepcji wzrokowej powiązanej z wykonywaniem 

precyzyjnych ruchów ręką (Elkonin, op. cit.) (szerzej na ten temat patrz: Jabłoński, 2000). 

Powstająca w oparciu o taką organizację procesów psychicznych funkcja nazywana jest przez 

L. S. Wygotskiego mow ą  p i s a n ą  (1971b). Wiąże się ona z nową postacią czynności 

czytania i pisania, a mianowicie z umiejętnością czytania i rozumienia tekstów bez 

konieczności ich przekładania na postać dźwiękową oraz umiejętnością zapisywania 

wypowiedzi bez uprzedniego ich ustnego formułowania. 

 

Tab. 1. Porównanie stadiów rozwoju umiejętności czytania w koncepcjach U. Frith i J. Chall  

             z etapami rozwoju operacji znakowej 

Stadia 

rozwoju 

operacji 

znakowej 

Koncepcja 

Uty Frith 
Koncepcja Jeanne Chall 

czytanie selektywne, formułowanie własnych opinii i systemu wiedzy 

umiejętność uwzględniania różnych punktów widzenia w 
wypowiedziach pisemnych 

faza 
czytania 
w celu 
uczenia 
się czytanie dla zdobywania informacji 

stadium 
wewnętrzne 

 

faza „potwierdzenia” (confirmation stage) 

faza 
ortograficzna stadium 

zewnętrzne faza 
alfabetyczna 

faza dekodowania (decoding stage) 

stadium 
„naiwne” 

faza 
logograficzna 

stadium 
naturalne 

 

 

faza „przed czytaniem” (prereading stage) 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Czytanie i pisanie jako uwewnętrznione operacje znakowe podlegają dalszemu 

rozwojowi. Na przykład, cytowana już Jeanne Chall wyodrębnia trzy etapy ich rozwoju w 

okresie kiedy są one narzędziem uczenia się (1983; cyt. za: Clark i in., op. cit., s. 11). 

Pierwszy rozpoczyna się około 9 roku życia i trwa do 14 lat. Pojawia się w nim nowa 
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motywacja do używania pisma: dziecko zaczyna czytać w celu uzyskania informacji (ibidem) 

oraz – możemy dodać – pisać w celu przekazania informacji. Kolejny etap jest związany z 

początkiem okresu dojrzewania (14-18 rok życia). Najbardziej znamienną jego cechą jest 

umiejętność uwzględniania różnych punktów widzenia w wypowiedziach pisemnych 

(ibidem). W trzecim etapie osoba zaczyna czytać selektywnie, formułować własne opinie o 

tym, co przeczytała oraz budować system wiedzy na podstawie zdobytych dzięki lekturze 

informacji (ibidem). Można by dodać, że potrafi także wykorzystywać pismo do 

prezentowania wybranych własnych sądów. Zestawienie poszczególnych faz w rozwoju 

umiejętności posługiwania się pismem ze stadiami rozwoju mowy pisanej prezentuje Tab. 1. 

5. Rozwój mowy pisanej a system wyższych funkcji psychicznych 

5.1. Skutki rozwoju mowy pisanej dla systemu psychicznego człowieka 

Procesy „wrastania” czyli przemiany operacji upośrednionych zewnętrznie w operacje 

upośrednione wewnętrznie mają szerokie konsekwencje nie tylko dla funkcji psychicznej, 

która przechodzi owe przeobrażenia. Dzięki nim jednostka uniezależnia swoje działania od 

bodźców i środków występujących w środowisku (por. Czub, 2000, s. 71). Częściowe 

uniezależnienie ma miejsce już wtedy, gdy używa ona znaków zewnętrznych, bowiem 

manipuluje nimi ze względu na określony cel, organizując w ten sposób własne działanie 

(por. Wygotski, 1978, s. 98). O całkowitym uwolnieniu od przedmiotów zewnętrznych 

możemy jednak mówić dopiero po uwewnętrznieniu operacji znakowej, gdy 

samoorganizowanie człowieka staje się procesem czysto wewnętrznym. Wtedy także 

działania jednostki indywidualizują się, ponieważ w ich realizacji może korzystać z 

wewnętrznego, a więc dużo bogatszego i mniej uniwersalnego jednocześnie, zasobu środków 

i związków (por. Czub, op. cit., s. 71). Najważniejszym skutkiem pojawienia się 

wewnętrznych operacji znakowych jest to, iż dają one początek nowemu, kulturowo-

psychicznemu systemowi, nowemu dużo wyższemu poziomowi rozwoju funkcji 

psychicznych (Wygotski, op. cit., s. 119). 

Przebudowany według nowych zasad system psychiczny cechuje przede wszystkim:  

1) zastępstwo funkcji  – działanie pojedynczej funkcji zostaje zastąpione działaniem wielu 

funkcji w bardziej skomplikowanej strukturze. Na przykład w wyższych formach pamięci 

decydującą rolę odgrywa łączenie spostrzeganych elementów i tworzenie między nimi 

związków, a zatem wykorzystywanie obok pamięci także  funkcji spostrzegania i myślenia 

(por. Wygotski, op. cit., s. 120-121). We wcześniejszych stadiach rozwoju umiejętności 
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pisania czynność zapisywania stanowi końcowe ogniwo procesu przekładania 

spostrzeganych dźwięków mowy na znaki graficzne, podczas gdy później wieńczy cały 

szereg skomplikowanych operacji umysłowych wykorzystujących, na przykład, funkcje 

myślenia i pamięci. 

2) zmiana funkcji  naturalnych – naturalne procesy psychiczne zanikają w swojej czystej 

formie poprzez włączenie ich w wyższe systemy zachowań, zyskują w związku z tym 

nowe cechy. Na przykład upośrednione za pomocą znaków graficznych zapamiętywanie 

zostaje przetransformowane w zapamiętywanie upośrednione pojęciami (por. Wygotski, 

op. cit., s. 119-121). Z kolei w rozwoju umiejętności czytania odkodowywanie znaczenia 

tekstu zostaje zastąpione antycypowaniem jego znaczenia na podstawie dotychczas 

wydobytych z owego tekstu informacji3 (por. Clark i in., 1995, s. 4-5). 

3) występowanie nowych psychicznych systemów funkcjonalnych – przejmują one 

zadania wypełniane przez pojedyncze funkcje; jest to inny aspekt zastępstwa funkcji. 

Przykładowo wyższą formę pamięci stanowi system tworzony przez funkcje spostrzegania, 

myślenia i mowy (por. Wygotski, op. cit., s. 120-121). Podobnie mowa pisana nie jest 

prostą funkcją odtwarzania znaków graficznych, lecz systemem wykorzystującym 

spostrzeganie, pamięć, myślenie, ruch dowolny i mowę w celu pisemnego przekazywania 

informacji. 

Na Rys. 5, przedstawiającym ewolucję różnych czynności psychicznych jako rozwój 

operacji znakowych, wyodrębniono stadium wewnętrzne rozwoju tych operacji jako wyraźnie 

odmienne jakościowo od pozostałych. Charakteryzuje się ono powstaniem specyficznego 

systemu integrującego odmienne funkcje psychiczne, które mogą tworzyć ze sobą różnorodne 

układy tzw. funkcje systemowe (stąd linie przerywane) (ibidem). Taka wielopoziomowo 

zintegrowana organizacja funkcji psychicznych jest w sposób konieczny związana z 

wewnętrznym stadium rozwoju operacji znakowej i nie może pojawić się w stadiach 

wcześniejszych. 

5.2. Miejsce mowy pisanej w strukturze wyższych funkcji psychicznych 

Funkcje psychiczne nie rozwijają się – według Wygotskiego – oddzielnie, ale na 

każdym etapie rozwoju tworzą system o charakterystycznej strukturze (por. 2001, s. 11-11). 

Centralnym jej elementem jest zawsze dominująca w danym okresie funkcja psychiczna. 

                                                 
3
 W literaturze przedmiotu jako model czynności czytania wskazywana jest między innymi tzw. teoria „góra-

dół” Goodmana i Smitha (1979; cyt. za: Clark i in., 1995, s. 4). Według niej czytanie jest 
„psycholingwistyczną zgadywanką, a sprawni czytelnicy nie analizują każdego wyrazu tylko wybierają 
najważniejsze informacje z czytanego tekstu (ibidem). 
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Dominacja jakiejś funkcji oznacza, iż wszystkie inne funkcje psychiczne pełnią wobec niej 

rolę usługową i ujawniają się wyłącznie „poprzez” funkcję centralną (por. Wygotski, 1971c, 

s. 522; zob. także tekst Rafała Dziurli w niniejszym tomie). 

Ponieważ mowa pisana nie ma czasu swojej dominacji w strukturze funkcji 

psychicznych, pozostaje zawsze podporządkowana jakiejś innej funkcji. I tak we wczesnym 

dzieciństwie, które – według L. S. Wygotskiego – przypada na okres między pierwszym a 

trzecim rokiem życia (2001, s. 11-11), po raz pierwszy z niezróżnicowanych funkcji 

psychicznych wieku niemowlęctwa wyłania się centralna forma rozwojowa: 

s p o s t r z e g a n i e  (Wygotski, 1971b, s. 322-323; 1971c, s. 522; 1995, s. 48). W tym czasie 

mowa pisana przechodzi przez naturalne stadium swojego rozwoju. Rozumienie znaków 

pisma przez dziecko nie jest wtedy związane ze znaczeniem kulturowo im przypisanym, ale z 

ich „znaczeniem” jako elementów synkretycznej struktury różnych bodźców. W ten sposób 

ujawnia się w mowie pisanej dominacja spostrzegania synkretycznego czyli całościowego, 

nie rozróżniającego poszczególnych elementów pola percepcyjnego (por. Wygotski, 1971a, s. 

96). Inaczej mówiąc, mowa pisana w stadium naturalnym polega na nieróżnicującym 

spostrzeganiu znaków graficznych pisma. 

Wiekiem przedszkolnym L. S. Wygotski nazywa okres wypadający mniej więcej 

między trzecim a siódmym rokiem życia dziecka (2001, s. 11-11). Wiąże się on z centralną 

rolą p am i ę c i  w strukturze wyższych funkcji psychicznych (Wygotski, 1971c, s. 523; 

1971b, s. 323). W tym czasie mowa pisana przechodzi przez „naiwne” stadium swojego 

rozwoju. Podporządkowanie tej funkcji pamięci staje się oczywiste, gdy uświadomimy sobie, 

że czytanie lub pisanie stadium „naiwnego” to przypominanie sobie przez dziecko 

odpowiednio znaczenia wyrazu na podstawie jego obrazu graficznego lub obrazu graficznego 

wyrazu na podstawie jego znaczenia. Strukturę mowy pisanej tworzą bowiem w tym czasie 

znaki pisma powiązane bez pośrednictwa mowy ustnej ze znaczeniem (zob. wyżej). 

L. S. Wygotski uważa, że kryzys siódmego roku życia rozpoczyna okres szkolny 

(2001, s. 5b*). Około siedmiu lat ma także dziecko, które wchodzi w stadium zewnętrzne 

rozwoju mowy pisanej. Jest to wiek dominacji uw a g i  d owo l n e j  i p am i ę c i  

l o g i c z n e j  (Wygotski, 1971b, s. 323), co nasza kultura skrzętnie wykorzystuje poddając 

dziecko kierowanemu procesowi nauczania. Ponieważ znaczenie pisma jest dostępne jeszcze 

wyłącznie dzięki pośrednictwu mowy ustnej, czytanie (lub pisanie) w stadium zewnętrznym 

to przede wszystkim uważne przyporządkowywanie znakom graficznym dźwięków mowy 

(lub odwrotnie), połączone z przypominaniem reguł owego przyporządkowywania. 
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Jak podają różni autorzy w wieku około 10 lat dzieci mają już zwykle dobrze 

opanowaną technikę czytania i pisania, a dominującą rolę w wykorzystywaniu mowy pisanej 

zaczyna pełnić r o z um i e n i e  znaczenia zawartego w tekście pisanym (np. Chall, 1983; cyt. 

za: Clark i in., 1995, s. 11; Elkonin, 1998, s. 17). W koncepcji L. S. Wygotskiego dopiero za 

trzy lata rozpoczyna się kolejny okres rozwojowy (dorastanie), związany z dominacją 

myślenia (zob. Marchow, 2000, s. 55-56). Trudno zatem jednoznacznie wskazać funkcję, 

której podporządkowana jest w stadium wewnętrznym mowa pisana. Jako ostrożną sugestię 

należy potraktować uznanie mowy wewnętrznej za funkcję centralną. Stanowi ona słowny 

aspekt myślenia i może zostać potraktowana jako uwewnętrzniona mowa ustna. Mowa pisana 

stanowiłaby w swojej rozwiniętej formie funkcję odpowiadającą za przekładanie mowy 

wewnętrznej na pismo i odwrotnie. 

Inną konsekwencją prezentowania mowy pisanej jako elementu całościowej struktury 

wyższych funkcji psychicznych jest konieczność uwzględniania jej rozwojowego i 

strukturalnego związku z mową ustną. W perspektywie rozwojowej mowa pisana stanowi 

najbardziej zaawansowaną formę wykorzystywania mowy przez człowieka – por. Rys. 6. 

mowa pisana 

 
mowa wewnętrzna 

mowa   

mowa ustna 

egocentryczna  

 

 

 
Rys. 6. Poziomy rozwoju mowy 

Źródło: opracowanie własne. 

Najbardziej podstawowa jej forma – mowa ustna – jest najpierw narzędziem 

wywierania przez dziecko wpływu na otoczenie społeczne (por. tekst Marty Marchow w 

niniejszym tomie). Wymaga ona umiejętności posługiwania się znaczącymi dźwiękami z 

wykorzystaniem aparatu słuchowego i artykulacyjnego, oraz rozumienia przekazu 

niewerbalnego w postaci np. intonacji, akcentów czy gestów (zob. Jabłoński, 2000, s. 78-79). 

Mowa ustna przebiega w obecności rozmówcy, a jej rozwój rozpoczyna nieświadome 

spostrzeganie zdań (zob. ibidem). 

wiek niemowlęcy wiek przedszkolny dorastanie 
 wczesne dzieciństwo wiek szkolny 
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Mowa wewnętrzna (lub myślenie werbalne) jest wyższą formą mowy, ponieważ, po 

pierwsze, stanowi rezultat uwewnętrznienia mowy zewnętrznej i „nałożenia” jej na pierwotnie 

niewerbalne myślenie (por. Jabłoński, op. cit., s. 80). Po drugie, pełni bardziej złożoną w 

porównaniu z mową ustną funkcję: organizuje działania podmiotu (por. Wygotski, 1971b, s. 

199). Mowa wewnętrzna w porównaniu z ustną posiada także inną strukturę: 1) jest 

maksymalnie skondensowana ze względu na jej odniesieniowy charakter (np. zawiera zwroty 

eliptyczne) (por. Wygotski, 1971b, s. 347); 2) jej składnię tworzą prawie wyłącznie zdania 

predykatywne (ibidem); 3) wykorzystuje zwroty idiomatyczne i określenia zrozumiałe 

wyłącznie dla podmiotu (ibidem). 

Budowę mowy i przebieg własnego myślenia człowiek uświadamia sobie dzięki 

opanowaniu umiejętności posługiwania się pismem. Mowa pisana jako narzędzie 

uświadamiania własnych procesów psychicznych jest najwyższą formą mowy. Oprócz cech 

wymienionych wyżej (zob. rozdz. 4), aby objąć całość wyobrażeniowego kontekstu przekazu, 

powinna ona charakteryzować się dużo większym rozwinięciem i złożonością niż mowa 

ustna, a tym bardziej wewnętrzna. Składnia mowy pisanej musi być rozwinięta, wykończona, 

a wszelka treść, z braku możliwości przekazu niewerbalnego, ujęta w określoną strukturę 

gramatyczną i składniową (Wygotski, 1971b, s. 347; zob. także tekst Marty Marchow w 

niniejszym tomie). 

Strukturalny związek mowy pisanej z mową ustną ujawnia się w zewnętrznym 

stadium rozwoju tej pierwszej. Jak już wspomniano, operacja formułowania lub odbioru 

wypowiedzi pisemnej odbywa się za pośrednictwem dźwięków mowy. Graficzne znaki pisma 

zanim zostaną bezpośrednio powiązane ze znaczeniami najpierw niejako „zapożyczają” 

znaczenie od mowy ustnej – por. Rys. 7. 

Rys. 7. Struktura mowy pisanej w stadium zewnętrznym 

Źródło: opracowanie własne. 

PISMO 

bodziec 

dźwięki 

mowy znaczenie 

reakcja 
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6. Podsumowanie 

Powyżej przedstawiono w zarysie model rozwoju umiejętności czytania i pisania. Po 

pierwsze, potraktowano w nim czytanie i pisanie jako dwa aspekty tej samej funkcji 

psychicznej, obejmując je tym samym jedną koncepcją teoretyczną. 

Po drugie, czytanie i pisanie ujęto całościowo umożliwiając śledzenie rozwoju ich 

technicznych aspektów, aspektu rozumienia tekstów pisanych oraz aspektu rozumienia samej 

czynności czytania i pisania. 

Po trzecie, wyodrębniono stadia rozwoju umiejętności czytania i pisania kierując się 

jakościowymi zmianami struktury funkcji biorących udział w obu czynnościach. Pozwala to 

wyjaśniać (a nie tylko opisywać) różnorodne strategie czytania i pisania przyjmowane przez 

dzieci w danym stadium rozwoju tych umiejętności. Możliwe staje się także traktowanie 

rozwoju czytania i pisania jako procesu ciągłego, w którym zmiany następujące wynikają ze 

zmian poprzedzających. 

Po czwarte, funkcję posługiwania się pismem przedstawiono na tle rozwoju całego 

systemu psychicznego, pozwalając lepiej rozumieć jej wewnątrzpsychiczne uwarunkowania, 

szczególnie w przypadkach zaburzeń w rozwoju tej funkcji4. 

Opisywane do tej pory w literaturze przedmiotu stadialne modele rozwoju 

umiejętności czytania i pisania koncentrują się przede wszystkim na technicznej stronie obu 

czynności, często pomijając inne ważne aspekty. Jako kryterium wyodrębniania 

poszczególnych stadiów przyjmują one rodzaj strategii używanej przez dziecko do 

odkodowywania znaczenia przekazu pisemnego. Trudno na ich podstawie wytłumaczyć 

przyczyny np. charakterystycznych dla różnych stadiów błędów w rozpoznawaniu znaczenia 

znaków graficznych pisma. Dlatego wydaje się, że kulturowo-historyczne ujęcie rozwoju 

umiejętności czytania i pisania stanowi atrakcyjną, choć wymagającą dalszej pracy 

teoretycznej i weryfikacji empirycznej, propozycję wobec dotychczas prezentowanych 

koncepcji. 

                                                 
4
 Z takiej perspektywy nie jest zaskakującą, na przykład, zależność prawidłowego rozwoju umiejętności czytania 
i pisania od prawidłowego rozwoju mowy. Tymczasem związek ów dopiero od niedawna jest explicite 
akcentowany w literaturze przedmiotu przy okazji uznawania za jedną z głównych przyczyn dysleksji 
deficytów językowych. 
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