
Prawidłowe używanie pojęć litera
kłopot. Podczas terapii proponuję dzieciom zapamiętanie następującego wierszyka (nie znam jego 

autora): 

Literę widzę oraz piszę, a głoskę mówię oraz słyszę.

Właściwe rozumienie i odróżnienie tych pojęć jest konieczne podczas kolejnej strategii nauki czytania, 

czyli głoskowania. Dzieci słyszą polecenie: 

np.: kot? I jest kłopot, bo dziecko nie wie o co chodzi. 

rodzicom i dzieciom pokonać ten problem. 

Będą potrzebne litery (z alfabetu), obrazki oraz etykiety (nazwy obrazków).

Zadaniem dziecka będzie: 

- nazwanie wskazanej litery, czyli wym

- dobranie do niej tych obrazków, których nazwy (wymówione) rozpoczynają się odpowiednia głoską.

Ułatwieniem jest przedstawienie obrazka z podpisem np.:

                  

    MOTYL     - głosce /m/ odpowiada litera „m”. 

dodawania samogłosek tzn. nie mówimy „my” tylko staramy się wyizolować dźwięk „mmmmm” 

wymawiany z zamkniętymi ustami. To bardzo istotne ćwiczenie, które ułatwia syntezę (łączenie głosek) 

podczas czytania. 

Do kolejnych liter alfabetu można dokładać następujące obrazki:

A  - anioł, antena, aparat, abażur 

B – butelka, bułka, buda, buty, beret

C – cytryna, cebula, cukier, cukierki, cymbałki, cyrkiel

D – dom, drabina, drzewo, dach, 

Pamiętacie – nie wymawiajcie  „byy

/b + u + t +y/    a inaczej /byyy + u + tyyyy + yyyy/. 

Zapraszam do zapoznania się z kolejnymi propozycjami wyrazów do utrwalanych liter, które 

znajdziecie Państwo w następnych wpisach.   

UWAGA – trudności w głoskowaniu (wskazywaniu pierwszej, trzeciej, środkowej, końcowej, ostatniej) 

głoski mogą wynikać z braku znajomości liczebników porządkowych i pojęć „na początku, na końcu”. 

Należy to sprawdzić. Zabawy utrwalające liczebniki porządkowe ora

kolejności znajdziecie Państwo w „Cyferkowie”
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LITERA   A    GŁOSKA 

litera   i   głoska sprawia wielu osobom, zarówno dzieciom jak i dorosłym 

kłopot. Podczas terapii proponuję dzieciom zapamiętanie następującego wierszyka (nie znam jego 

mówię oraz słyszę. 

Właściwe rozumienie i odróżnienie tych pojęć jest konieczne podczas kolejnej strategii nauki czytania, 

czyli głoskowania. Dzieci słyszą polecenie: Powiedz co słychać na początku /w środku
dziecko nie wie o co chodzi. Proponuję więc kolejną zabawę, która pomoże 

rodzicom i dzieciom pokonać ten problem.  

ędą potrzebne litery (z alfabetu), obrazki oraz etykiety (nazwy obrazków). 

nazwanie wskazanej litery, czyli wymówienie określonej głoski   

dobranie do niej tych obrazków, których nazwy (wymówione) rozpoczynają się odpowiednia głoską.

Ułatwieniem jest przedstawienie obrazka z podpisem np.: 

odpowiada litera „m”. Konieczne jest poprawne wymawianie głosek bez 

dodawania samogłosek tzn. nie mówimy „my” tylko staramy się wyizolować dźwięk „mmmmm” 

wymawiany z zamkniętymi ustami. To bardzo istotne ćwiczenie, które ułatwia syntezę (łączenie głosek) 

lejnych liter alfabetu można dokładać następujące obrazki: 

 

butelka, bułka, buda, buty, beret 

cytryna, cebula, cukier, cukierki, cymbałki, cyrkiel 

dom, drabina, drzewo, dach,  

nie wymawiajcie  „byyy, cyyyy, dyyyy”, to utrudnia czytanie. Inaczej brzmi słowo: 

ej /byyy + u + tyyyy + yyyy/.  

Zapraszam do zapoznania się z kolejnymi propozycjami wyrazów do utrwalanych liter, które 

znajdziecie Państwo w następnych wpisach.    

trudności w głoskowaniu (wskazywaniu pierwszej, trzeciej, środkowej, końcowej, ostatniej) 

głoski mogą wynikać z braku znajomości liczebników porządkowych i pojęć „na początku, na końcu”. 

Należy to sprawdzić. Zabawy utrwalające liczebniki porządkowe oraz pojęcia związane z określaniem 

kolejności znajdziecie Państwo w „Cyferkowie”. 

sprawia wielu osobom, zarówno dzieciom jak i dorosłym 

kłopot. Podczas terapii proponuję dzieciom zapamiętanie następującego wierszyka (nie znam jego 

Właściwe rozumienie i odróżnienie tych pojęć jest konieczne podczas kolejnej strategii nauki czytania, 

środku /na końcu słowa 
Proponuję więc kolejną zabawę, która pomoże 

dobranie do niej tych obrazków, których nazwy (wymówione) rozpoczynają się odpowiednia głoską. 

Konieczne jest poprawne wymawianie głosek bez 

dodawania samogłosek tzn. nie mówimy „my” tylko staramy się wyizolować dźwięk „mmmmm” 

wymawiany z zamkniętymi ustami. To bardzo istotne ćwiczenie, które ułatwia syntezę (łączenie głosek) 

y, cyyyy, dyyyy”, to utrudnia czytanie. Inaczej brzmi słowo:  

Zapraszam do zapoznania się z kolejnymi propozycjami wyrazów do utrwalanych liter, które 

trudności w głoskowaniu (wskazywaniu pierwszej, trzeciej, środkowej, końcowej, ostatniej) 

głoski mogą wynikać z braku znajomości liczebników porządkowych i pojęć „na początku, na końcu”. 

związane z określaniem 


