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Blok rozszerzający – Rozwój umiejętności czytania w wieku przedszkolnym i 

szkolnym 

Od lutego do maja 2002 roku zespół1 kierowany przez Sławomira Jabłońskiego z Instytutu Psychologii 
UAM w Poznaniu zrealizował najważniejszą część projektu badawczego pt. Dziecko z dysleksją – epigenetyczne 
ujęcie procesu nabywania umiejętności czytania i pisania, sfinansowanego przez Komitet Badań Naukowych (nr 
grantu 5 H01F 030 20). Przeprowadzono indywidualne badania 400 dzieci z poznańskich przedszkoli (180 osób) 
i szkół podstawowych (220 osób). Celem badań było ustalenie 1) czy w rozwoju umiejętności posługiwania się 
pismem (umiejętności czytania i pisania) można wyodrębnić charakterystyczne stadia oraz 2) jaki jest poziom 
rozwoju umiejętności posługiwania się pismem w badanej grupie. W Polsce nie ma narzędzia, które 
pozwalałoby określić w sposób rzetelny poziom umiejętności czytania i pisania u badanych dzieci (por. Brejnak, 
Zabłocki, 1999, s. 97), a szczególnie u dzieci w wieku przedszkolnym. Nadzieję na częściową zmianę tego stanu 
dają prace nad normalizacją metody Prolexia badającej dwa wymiary umiejętności czytania: dekodowanie i 
rozumienie (por. Ober i in., 1998; Brzezińska, 2003). Jednak w opisywanych badaniach konieczne było 
zastosowanie głównie metod eksperymentalnych, skonstruowanych specjalnie tak, by ujawniały cechy 
umiejętności czytania i pisania charakterystyczne dla każdego z etapów rozwoju tej umiejętności (opis metod 
zob. Jabłoński, 2003c) – zob. tabela. 
Tab. Stadia rozwoju umiejętności posługiwania się pismem i ich przejawy. 

stadia rozwoju umiejętności posługiwania się pismem przejawy w czytaniu przejawy w pisaniu 

stadium naturalne – dziecko nie rozumie znaczenia pisma 
i traktuje je jak jedną z wielu odmian form graficznych, 
najczęściej jako rodzaj obrazka czy rysunku 

dziecko nie odróżnia pisma od 
obrazków 

dziecko nie odróżnia czynności 
pisania od czynności rysowania 

stadium naiwne – dziecko ulega złudzeniu, że czytanie i 
pisanie polega przede wszystkim na wykorzystywaniu 
pamięci.  Gdyby mogło nam o tym powiedzieć zapewne 
twierdziłoby, że każdy kształt graficzny utworzony ze 
znaków pisma ma przypisaną określoną nazwę. Wystarczy 
zapamiętać zatem nazwy wszystkich wyrazów, aby nauczyć 
się czytać i pisać 

dziecko odróżnia pismo od innych 
znaków graficznych, a w 
rozpoznawaniu znaczenia tekstu 
wykazuje wysokie uzależnienie od 
jego cech graficznych (np. identyczne 
wyrazy napisane wyraźnie odmienną 
czcionką traktuje jako różne) 

dziecko odróżnia czynność pisania od 
czynności rysowania i pomimo dużej 
sprawności w zakresie różnicowania 
bodźców wzrokowych czynność 
pisania traktuje jako kopiowanie 
układów graficznych 

stadium zewnętrzne - dziecko dowiaduje się, samo lub 
częściej przy pomocy dorosłych, na czym polega prawdziwa 
relacja między mową i pismem. Odkrywa mianowicie, że 
pismo jest graficznym zapisem dźwięków mowy, ale aby 
rozumieć co czyta lub pisze musi odtworzyć tekst w mowie 

dziecko potrafi odczytywać teksty, 
ale aby poprawnie zrozumieć to, co 
czyta musi najpierw wypowiedzieć 
czytany tekst 

dziecko potrafi zapisywać dźwięki 
mowy, które słyszy, ale aby 
poprawnie zapisać spontanicznie 
tworzony tekst musi najpierw go 
wypowiedzieć 

stadium wewnętrzne – dziecko zna zasadę konstrukcji 
pisma, a proces odczytywania jego znaczenia ma charakter 
całkowicie wewnętrzny 

dziecko potrafi odczytywać i 
rozumieć teksty bez konieczności ich 
wypowiadania 

dziecko potrafi poprawnie zapisać 
spontanicznie tworzony tekst bez 
konieczności jego wypowiadania 

Źródło: opracowanie S. Jabłoński 

Wyniki badań poddano kilkukrotnie analizie skupień, aby bez żadnych wstępnych założeń wyłonić w 
badanej grupie te dzieci, których cechy umiejętności czytania i pisania są podobne. Wykres x przedstawia cztery 
skupienia dzieci, których cechy umiejętności posługiwania się pismem są zbieżne z cechami przedstawionymi w 
tabeli x dla poszczególnych stadiów. Skupienia wyłoniono w wyniku odrębnych analiz skupień, których pełne 
wyniki znajdują się gdzie indziej (zob. Jabłoński, 2002, 2003a, 2003c). 

Jak wynika z wykresu dla każdego stadium rozwoju umiejętności posługiwania się pismem można 
wskazać przedział wiekowy, w którym dominują dzieci ujawniające odpowiednie cechy czytania i pisania. W 
najmłodszej grupie przedszkolnej aż 72,1% dzieci cechuje naturalne stadium rozwoju tej umiejętności. Stadium 
naiwne najczęściej  zaobserwowano u dzieci w wieku 4;6-5;5 (70,6%), stadium zewnętrzne dominuje u dzieci z 
najstarszej grupy przedszkolnej (35,2%), a stadium wewnętrzne u uczniów klas I-IV (odpowiednio 41,9%, 
68,8%, 83,3% i 96,9%). W ten sposób nie tylko potwierdziła się hipoteza o czterech stadiach rozwoju 
umiejętności czytania i pisania, ale uzyskano też orientacyjny wzorzec dla przeciętnego czasu pojawiania się 
poszczególnych stadiów w życiu dziecka. 

Wśród przedstawionych wyników zaskakuje niski w porównaniu z innymi odsetek dzieci w stadium 
zewnętrznym. W przedziale wiekowym o najwyższej, ale nie wyraźnie dominującej liczbie dzieci w tym stadium 
liczba ta nie sięga nawet połowy liczebności grupy (46,0%). Taki rozkład wyników wskazuje, że dzieci z 
badanej grupy odkrywają i wykorzystują pismo jako zapis dźwięków mowy między 5 a 7 rokiem życia czyli w 
dwóch ostatnich latach wychowania przedszkolnego. Świadczyłoby to o dobrej realizacji funkcji przygotowania 
do nauki czytania i pisania przez przedszkola gdyby nie fakt, iż dotyczy to ledwie połowy dzieci. Powstaje więc 
istotne pytanie w jaki sposób i z jakimi konsekwencjami przechodzą do stadium wewnętrznego pozostałe dzieci. 
Być może stadium zewnętrzne bardzo ważne dla opanowania zasady pisma oraz wykształcenia i technicznego 
wyćwiczenia umiejętności czytania i pisania było u nich bardzo krótkie i „nie zdążyło” ujawnić się podczas 

                                                 
1
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badań. Inne wyjaśnienie jest bardziej niepokojące, ponieważ sugeruje, że dzieci słabo poddają się lub słabo są 
poddawane treningowi w zakresie techniki czytania i pisania. 

Kolejny efekt zilustrowany na wykresie dotyczy dużego zróżnicowania poziomu rozwoju umiejętności 
posługiwania się pismem w grupach wiekowych. W przedziale wiekowym 4;6-5;5 70,6% dzieci posługuje się 
czytaniem i pisaniem w stadium naiwnym, ale już 19,6% dzieci rozwinęło te umiejętności na poziomie stadium 
zewnętrznego, a 25,5% ciągle pozostaje w stadium naturalnym. O rok starsze dzieci prawie po połowie są 
podzielone między stadium naiwne i zewnętrzne, a 8,0% ujawnia wskaźniki stadium naturalnego. Tak duże 
zróżnicowanie poziomu rozwoju umiejętności czytania i pisania nakłada na przedszkola ciężar wysoko 
zindywidualizowanego toku przygotowania do nauki wykorzystywania pisma w nauce szkolnej. 
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Wykres x. Liczebność grup dzieci ze słabą techniką czytania, słabym rozumieniem pisma oraz w wewnętrznym stadium rozwoju 

czytania i pisania w przedziałach wiekowych. 
Źródło: opracowanie S. Jabłoński na podstawie wyników badań własnych 

Czytanie i pisanie są podstawowymi narzędziami uczenia się typu szkolnego oraz jednymi z 
ważniejszych środków stymulujących rozwój psychiczny (zob. Jabłoński, 2003b). Dla działań edukacyjnych 
istotnym celem wydaje się zatem poddanie skutecznej nauce czytania i pisania maksymalnie wszystkich dzieci. 
Wyniki przeprowadzonych badań pokazują tymczasem, że istnieją spore grupy dzieci, które mają poważne 
kłopoty z opanowaniem tych umiejętności. Z wykresu X wynika, że w dwóch najstarszych grupach 
przedszkolnych (5;6-7;5) około 7% dzieci ujawnia wskaźniki stadium naturalnego w rozwoju umiejętności 
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Wykres x. Rozkład liczebności przedziałów wiekowych dla grup dzieci w poszczególnych stadiach rozwoju 

umiejętnościo czytania i pisania. 

Źródło: opracowanie S. Jabłoński na podstawie wyników badań własnych 
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posługiwania się pismem, a więc wypada znacznie gorzej niż ich rówieśnicy. Również w okresie szkolnym, 
który ilustruje wykres x zestawiony z kilku różnych analiz skupień, wyraźnie wyodrębniają się osoby ze słabą 
techniką czytania i pisania oraz obniżoną zdolnością do rozumienia czytanego tekstu. Podczas gdy większość 
dzieci w I klasie szkoły podstawowej znajduje się w wewnętrznym stadium rozwoju czytania i pisania, aż 45,0% 
ma kłopoty z techniką czytania (musi wypowiadać głośno czytany tekst, aby go zrozumieć) oraz wyraźnie 
obniżone w porównaniu z rówieśnikami tempo czytania. W klasie II trudności z techniką czytania ma jeszcze 
15%, a w klasie III już tylko 2%. Wykres X ujawnia również istnienie w klasach I-IV dosyć stabilnej liczbowo 
grupy dzieci o obniżonej zdolności rozumienia czytanych tekstów (odsetek osób wynosi odpowiednio 16, 17, 15 
i 3). W takim kontekście bardziej wyraźnego znaczenia nabiera zauważony wyżej brak okresu dominacji stadium 
zewnętrznego w rozwoju czytania i pisania u dzieci z badanej grupy. Prawdopodobne wydaje się, że przyczyną 
tego zjawiska jest nie dość efektywny dla części dzieci trening w zakresie techniki, skutkujący trudnościami w 
czytaniu i pisaniu u uczniów pierwszych klas szkoły podstawowej. Niektórzy autorzy wskazują nawet na 
możliwy związek nieodpowiednich metod nauki czytania i pisania z zaburzeniami o charakterze dysleksji (por. 
Maurer, 1997; Shaywitz, Shaywitz, 2004). 

W badanej grupie zaobserwowano również dysproporcję w umiejętności czytania i pisania. Niektóre 
dzieci cechowała bardziej zaawansowana technika czytania, niż by to wynikało z poziomu rozwoju umiejętności 
posługiwania się pismem, przy jednocześnie niskim poziomie umiejętności zapisywania dyktowanego tekstu. 
Dzieci te były jakby „przetrenowane” w zakresie czytania. 

Na podstawie wyników opisanych wyżej badań można sformułować kilka istotnych wniosków 
dotyczących organizacji nauki czytania i pisania: 

1. Proces nauki czytania i pisania należy bardzo precyzyjnie dopasowywać do poziomu rozwoju tych 
umiejętności u dzieci szczególnie w wieku przedszkolnym. 

2. Należy zwiększyć ilość czasu poświęcanego na trening w zakresie techniki czytania i pisania, 
ponieważ część dzieci nie uzyskuje odpowiedniej sprawności. Zalecenie to dotyczy szczególnie tzw. 
treningu fonologicznego, a więc usprawniania umiejętności wyodrębniania fonemów i sylab oraz 
zapisywania ich za pomocą liter – kluczowej umiejętności w stadium zewnętrznym. 

3. Fakt istnienia wśród badanych osób grupy dzieci o obniżonej w stosunku do rówieśników 
umiejętności rozumienia informacji zawartych w tekstach pozwala wysunąć wniosek o konieczności 
stosowania całościowej, a więc obejmującej nie tylko aspekt techniczny, ale i aspekt rozumienia, 
nauki czytania i pisania. 

4. Istnienie grupy dzieci z bardzo dobrze rozwiniętą umiejętnością czytania, a wykazujących pewną 
niedoskonałość techniki pisania zwraca uwagę na konieczność położenia większego nacisku na 
stymulowanie rozwoju umiejętności pisania podczas nauki czytania i pisania w przedszkolach oraz 
szkołach. 
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