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Plan

 Zanim dziecko zacznie czytać … 

czyli co musimy wiedzieć o rozwoju mowy dziecka?

 Po co czytanie i pisanie …  

czyli dlaczego kultura pisma rozwija?



Jean-Claude Carrière, Umberto Eco (2010). Nie myśl, że książki znikną. 

(przekład: Jan Kortas). Warszawa: W.A.B. 2010

„[...] jeszcze nigdy tak bardzo nie odczuwaliśmy 

potrzeby czytania i pisania. Nie sposób posługiwać się 

komputerem, jeśli nie potrafimy pisać i czytać. 

Co więcej, wymaga to od nas większych umiejętności 

niż kiedyś. Ponieważ mamy dziś nowe znaki, hasła, 

symbole [...]”. . 

Jean-Claude Carrière, s. 17.

„Internet sprawił, że powróciliśmy do epoki alfabetu. 

Jeżeli przypadkiem uznaliśmy, że oto nastała cywilizacja 

obrazu, za sprawą komputera ponownie odkrywamy 

galaktykę Gutenberga, no i w rezultacie wszyscy 

zmuszeni jesteśmy do czytania.”.
Umberto Eco, s. 14.



Zanim dziecko zacznie czytać … 

czyli co musimy wiedzieć o rozwoju mowy dziecka?



słuchanie

mówienie

czytanie

pisanie

• mówienie do dziecka

• komentowanie czynności
• opowiadanie historyjek

• naśladowanie „mowy” dziecka 

• odpowiadanie na „mowę” dziecka
• zachęcanie do opowiadania

• oglądanie / przeglądanie książeczek

• „czytanie” razem z dzieckiem
• czytanie dziecku

• zachęcanie do bazgrania / rysowania

• „pisanie” razem z dzieckiem 
• pisanie do dziecka i dziecka do nas

Narzędzia poznawania 

i rozumienia



Rozwój czytania i pisania 

są ze sobą ściśle powiązane, tak samo, jak 

rozwój rozumienia mowy przez słuchanie i mówienie

Stymulowaniu 

rozwoju czytania 

musi towarzyszyć 
stymulowanie 

rozwoju pisania

Czytanie i pisanie 

są dwiema stronami 

jednej umiejętności komunikowania 

się pośredniego - za pomocą pisma

Słuchanie i mówienie 

są dwiema stronami 

jednej umiejętności komunikowania 

się bezpośredniego

Stymulowaniu 

rozwoju słuchania 

musi towarzyszyć 
stymulowanie 

rozwoju mówienia



Po co czytanie i pisanie …  

czyli dlaczego kultura pisma rozwija, 

a kultura skrótowców, emotikonów, 

ikonek i obrazków nie?



Sample text in Georgian 

in the Mkhedruli alphabet

https://www.google.pl/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2a/Chopin_Preludium_op._28_nr_7.jpg/620px-Chopin_Preludium_op._28_nr_7.jpg&imgrefurl=https://pl.wikipedia.org/wiki/Notacja_muzyczna&h=468&w=620&tbnid=ihDEkZamxXYcUM:&docid=T93Ers9CSaAMkM&ei=NurmVuiKAsKMPtn9gcAD&tbm=isch&ved=0ahUKEwjo_Zvaz8DLAhVChg8KHdl-ADgQMwgyKAAwAA
https://www.google.pl/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2a/Chopin_Preludium_op._28_nr_7.jpg/620px-Chopin_Preludium_op._28_nr_7.jpg&imgrefurl=https://pl.wikipedia.org/wiki/Notacja_muzyczna&h=468&w=620&tbnid=ihDEkZamxXYcUM:&docid=T93Ers9CSaAMkM&ei=NurmVuiKAsKMPtn9gcAD&tbm=isch&ved=0ahUKEwjo_Zvaz8DLAhVChg8KHdl-ADgQMwgyKAAwAA
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cesarstwo_Bizanty%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cesarstwo_Bizanty%C5%84skie
http://pl.dreamstime.com/obrazy-royalty-free-starzy-egypt-hieroglify-image17580389
http://pl.dreamstime.com/obrazy-royalty-free-starzy-egypt-hieroglify-image17580389
https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://biblioteka.bialystok.edu.pl/cms/files/9/kipu1.png&imgrefurl=http://biblioteka.bialystok.edu.pl/cms/?q%3Dnode/307&h=449&w=300&tbnid=SpA22-wBDUGcCM:&docid=2uIVvBynbKm-UM&ei=ZOvmVsCBM4XxOfimiJgN&tbm=isch&ved=0ahUKEwjAw83q0MDLAhWFeA4KHXgTAtMQMwgsKAAwAA
https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://biblioteka.bialystok.edu.pl/cms/files/9/kipu1.png&imgrefurl=http://biblioteka.bialystok.edu.pl/cms/?q%3Dnode/307&h=449&w=300&tbnid=SpA22-wBDUGcCM:&docid=2uIVvBynbKm-UM&ei=ZOvmVsCBM4XxOfimiJgN&tbm=isch&ved=0ahUKEwjAw83q0MDLAhWFeA4KHXgTAtMQMwgsKAAwAA
http://sp9nauka.weebly.com/iv-historia/jak-powstao-pismo
http://sp9nauka.weebly.com/iv-historia/jak-powstao-pismo


Obszary mózgu aktywne podczas czytania

Czytanie i pisanie stymulują rozwój mózgu (1)

(Horowitz-Kraus, Hutton, 2015)

rozpoznawanie 

dźwięków mowy

rozumienie mowy

rozpoznawanie 

kształtów liter i wyrazów

wypowiadanie 

dźwięków mowy 

konstruowanie zdań

planowanie 

zachowania
pamięć 

robocza

koncentracja 

uwagi

kontrola 

zachowania

przypominanie 

ekspresja 

emocji

myślenie dedukcyjne 

uwaga wzrokowa



Czytanie i pisanie stymulują rozwój mózgu (2)

Czytanie i pisanie wymagają skoordynowanej pracy 

obszarów umieszczonych we wszystkich płatach kory mózgowej

Zadanie opanowania czytania i pisania jest trudne dla dziecka 5-7 l., 
ponieważ jego płaty czołowe jeszcze nie są sprawne 

w koordynowaniu pracy tak wielu obszarów naraz

Zachęcając dziecko do czytania i pisania wspomagamy rozwój 

płatów czołowych, a zarazem pomagamy zwiększyć 

stopień zorganizowania całego mózgu 

Horowitz-Kraus, Hutton, 2015; James, Jao, Berninger, 2016



Czytanie i pisanie usprawniają słuchanie i mówienie

Posługiwanie się kodem pisma daje rusztowanie 

wzmacnia rozumienie języka mówionego:

budowy dźwiękowej i gramatycznej, systemu znaczeń

• Dorosłe osoby niepiśmienne nie potrafią wyróżniać głosek w mowie

oraz zapamiętywać i powtarzać słów, które nie mają sensu.

• Ich rozumienie języka odpowiada poziomowi dziecka

w młodszym wieku szkolnym (Ardila et al., 2010).

Aby czytać i pisać trzeba nauczyć się posługiwania 
wzrokowym kodem zapisu dźwięków mowy



Czytanie i pisanie usprawniają myślenie (1)

wiadomości w Internecie 

są najczęściej prezentowane 
w sposób hipertekstowy

czyli w postaci krótkich akapitów lub 

prostych zdań, zawierających odnośniki 
(linki) do innych stron

tekst książki czy artykułu 

naukowego jest zorganizowany 

linearnie czyli w postaci 

rozbudowanych zdań i akapitów 

ułożonych w stałej kolejności 

od początku do końca tekstu

Czytelnik „sam sobie sterem” 

tak jak potrafi, tworzy własny

porządek całej wypowiedzi

Czytelnik próbuje odkryć i zrozumieć 
stworzony przez autora 

porządek całej wypowiedzi

Każdy nowy tekst dostarcza 

kolejnych nowych informacji

Każdy nowy tekst „zaprasza” 

do nowego sposobu myślenia

?



Czytanie i pisanie usprawniają myślenie (2)

Pisząc teksty:

koncentrujemy się na własnych myślach

porządkujemy je i „wkładamy” w pisemną formę

Doskonalenie czytania i pisania pomaga 

lepiej organizować i wyrażać własne myśli 

(Jabłoński, 2003).

Studenci znanej w Polsce uczelni humanistyczno-

społecznej (tak!), którzy często czytają w Internecie krótkie

i bardzo oszczędne w słowa komunikaty mają problem

z zapamiętaniem (a co dopiero rozumieniem!) dłuższych

tekstów zorganizowanych liniowo (Krejtz, 2010).



Czytanie i pisanie usprawniają rozumienie innych ludzi

Czytając dłuższe teksty, próbujemy zrozumieć 

perspektywę autora.

Pisząc dłuższe teksty próbujemy wyrazić nasze 

myśli w taki sposób, aby odbiorca zrozumiał je 

zgodnie z naszą intencją.

• Badania wskazują, że osoby, które podczas czytania cudzych
tekstów próbują wyobrazić sobie sytuację

autora lepiej rozumieją te teksty.

• Analogicznie - osoby, które wyobrażają sobie sytuację

odbiorcy pisząc własne teksty, bardziej

klarownie wyrażają w tych tekstach własne myśli

(Shanahan, 2016)



R A Z E M

 w domu są książki

 książki są prezentami

 czytają wszyscy domownicy

 dziecko ma swoją biblioteczkę

 czyta się dziecku na dobranoc

 chodzi się do biblioteki



Gdy już nie będzie książek …



www.psychologia.amu.edu.pl

M ały

A ktywny 

U niwersytet 

L atający

Niezbędnik Dobrego Nauczyciela

Eduentuzjasci.pl/dziecko-nastolatek

http://www.psychologia.amu.edu.pl/
http://www.psychologia.amu.edu.pl/ip-w-dzialaniu/
http://www.psychologia.amu.edu.pl/ip-w-dzialaniu/
http://www.psychologia.amu.edu.pl/ip-w-dzialaniu/maly-uniwersytet-latajacy/
http://www.psychologia.amu.edu.pl/ip-w-dzialaniu/maly-uniwersytet-latajacy/
http://www.psychologia.amu.edu.pl/ip-w-dzialaniu/goracy-temat/
http://www.psychologia.amu.edu.pl/ip-w-dzialaniu/goracy-temat/
http://www.psychologia.amu.edu.pl/ip-w-dzialaniu/uczyc-inaczej/
http://www.psychologia.amu.edu.pl/ip-w-dzialaniu/uczyc-inaczej/
http://www.psychologia.amu.edu.pl/ip-w-dzialaniu/warto-wiedziec/
http://www.psychologia.amu.edu.pl/ip-w-dzialaniu/warto-wiedziec/
http://www.psychologia.amu.edu.pl/wp/wp-uploads/AMUL-PLAKAT-ostateczny-kolor.jpg
http://www.psychologia.amu.edu.pl/wp/wp-uploads/AMUL-PLAKAT-ostateczny-kolor.jpg
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Dziękujemy za uwagę !


