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Umysł dziecka w wieku szkolnym zostaje poddany najcięższej z dotychczasowych 

prób. Tym najtrudniejszym zadaniem jest nabycie umiejętności posługiwania się tzw. 

narzędziami umysłowymi, niezbędnymi w dalsze nauce i życiu społecznym ucznia. Mowa 

tutaj nie tylko o czytaniu i pisaniu, lecz także o posługiwaniu się liczbą jako reprezentacją 

przestrzeni, rachowaniu, rysunkowym obrazowaniu przestrzeni, rozumowaniu logicznym itp. 

Ze względu na to, że opanowanie każdego z wymienionych narzędzi wymaga 

skoordynowania szeregu operacji umysłowych, a jednocześnie są one powszechnie 

wykorzystywane w życiu społecznym, ich przyswojenie doprowadza do powstawania 

autonomicznych systemów psychicznych (wyższych funkcji psychicznych) oraz mózgowych. 

Jednym z najbardziej złożonych jest ten odpowiedzialny za posługiwanie się pismem 

(czytanie i pisanie) i nazwany przez Wygotskiego (1971) mową pisaną. 

Czytanie i pisanie należą do najbardziej złożonych działań, które wykonuje dziecko. 

W ich przebieg zaangażowane są różnorodne czynności: a) sensoryczne (wzrokowe, słuchowe 

i kinestetyczne), b) motoryczne (ruchowo-artykulacyjne przy głośnym czytaniu, manualne 

przy pisaniu), c) poznawczo-pamięciowe, d) myślowe (por. Brzezińska, 1992, s. 136). Obraz 

procesu czytania i pisania komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy zaczynamy analizować go w  

perspektywie rozwojowej. Wówczas musimy mówić o przynajmniej trzech różnych 

procesach czytania i pisania charakterystycznych dla odpowiednio trzech różnych etapów 

nauki czytania i pisania. 

 

1) Początkowo, tj. mniej więcej w wieku przedszkolnym, posługiwanie się pismem 

przebiega w ścisłej zależności od pamięci, ponieważ dzieci są przekonane, że wystarczy 

zapamiętać nazwy wszystkich wyrazów, aby dobrze czytać i pisać (zob. Jabłoński, 2003, s. 

54). Czytanie polega wtedy na odgadywaniu znaczenia wyrazów na podstawie ich wyglądu 

(kształtu obwiedni, długości, kształtu pierwszej litery), a pisanie na rysowaniu wyrazów lub 

liter tak, jakby były to obrazki. Widać zatem wyraźnie, że w pierwszym okresie rozwoju 

umiejętności posługiwania się pismem, w trakcie czytania i pisania wykonywane są nieco 

inne czynności niż wtedy, gdy mamy już do czynienia z ukształtowaną formą opisywanej 

umiejętności. Najważniejszą rolę pełni w tym czasie spostrzeganie wzrokowe oraz pamięć. 
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2) W okresie ukierunkowanej nauki czytania i pisania, tj. na przełomie wieku 

przedszkolnego i szkolnego dzieci posługują się pismem tylko za pośrednictwem dźwięków 

mowy (ibidem). Możliwość odtworzenia tych dźwięków na podstawie liter jest warunkiem 

rozumienia czytanego lub pisanego przez dziecko tekstu. Czynności czytania i pisania 

przebiegają tutaj w ścisłej zależności od współpracy spostrzegania wzrokowego i słuchowego 

oraz pamięci (wiedza dotycząca relacji głoska-litera) i uwagi, a więc odmiennie zarówno od 

posługiwania się pismem w wieku przedszkolnym jak i czytania i pisania w formie dojrzałej. 

3) Dopiero po zakończeniu opisanych wyżej etapów pojawia się trzeci, ostateczny 

kształt umiejętności czytania i pisania czyli czytanie i pisanie „po cichu”. Podstawę dla tych 

procesów stanowi wtedy spostrzeganie wzrokowe, myślenie i pamięć. 

 

Wydaje się zatem, że nauka czytania i pisania, mająca swój początek w wieku 

przedszkolnym, wymaga powstania systemu funkcjonalnego, dla którego próżno szukać 

analogii w dotychczasowym rozwoju dziecka. System ten bowiem musi zintegrować i 

określić zasady współdziałania praktycznie wszystkich najważniejszych funkcji 

psychicznych: spostrzegania, pamięci, uwagi i myślenia. Przed mózgiem ludzkim pojawia się 

w ten sposób po raz pierwszy zadanie jednoczesnej i skoordynowanej aktywności wielu grup 

komórek nerwowych, odmiennych ze względu na pełnioną dotychczas funkcję. Można 

przypuszczać, że z fizjologicznego punktu widzenia oznacza to konieczność np. 

przeorganizowania połączeń wewnątrzkorowych (zob. Kossut, 1994, s. 75). Z takiej 

perspektywy trening w zakresie czytania i pisania należałoby uznać za czynnik wzrostu 

poziomu integracji w funkcjonowaniu struktur mózgowych. Pytanie tylko czy w okresie 

wczesnoszkolnym występuje zjawisko takiego wzrostu. Pewnych argumentów na rzecz tej 

tezy dostarczają nam badania rozwoju poznawczego. Piaget twierdzi, że „(...) w wieku ok. 7 

lat tworzy się właśnie cały szereg (...) całościowych systemów, które przekształcają intuicje 

we wszelkiego rodzaju operacje. (...) Szczególnie uderza, że systemy te tworzą się przez 

swego rodzaju całościową, niekiedy bardzo szybką, organizację, przy czym żadna z operacji 

nie istnieje w stanie izolowanym, ale powstaje zawsze jako funkcja całości operacji tego 

samego rodzaju” (1966, s. 54-55). Tak więc we wczesnym wieku szkolnym obserwujemy 

wzrost zdolności do integrowania treści psychicznych skutkujący pojawieniem się myślenia 

operacyjnego i znajdujący swe odzwierciedlenie w zachowaniu np. w postaci wzrostu 

umiejętności organizowania grup przez dzieci (zob. Smykowski, 2003, s. 60). Trudno nie 

dostrzec analogii pomiędzy hipotetycznym zwiększeniem stopnia integracji funkcjonalnej 

struktur mózgowych a empirycznie potwierdzoną przez psychologów rozwojowych tezą o 
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zwiększeniu stopnia integracji struktur poznawczych w okresie późnego dzieciństwa. 

Analogia ta pozwala z dużym prawdopodobieństwem odpowiedzieć twierdząco na pytanie o 

występowanie w okresie wczesnoszkolnym wzrostu poziomu integracji w funkcjonowaniu 

struktur mózgowych, a w konsekwencji traktować naukę czytania i pisania jako czynniki tego 

wzrostu. 
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