
Efektywność odimiennej nauki czytania w świetle sondażowych badań sześciolatków.      

Psycholog: Lidia Zienkiewicz. 

 

Jako psycholog zatrudniony w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie na Pradze 

Południe mam pod opieką trzy średniej wielkości przedszkola (w sumie 354 dzieci).  

 

      W każdym roku we wrześniu i październiku przeprowadzam dość szczegółowe badania 

sondażowe wszystkich 6- latków (ok.100 dzieci) mające na celu wykrycie ewentualnych 

deficytów dzieci, które za rok pójdą do szkoły. Po dokonaniu analizy badań – w celu 

zlikwidowania dysharmonii rozwojowych – wyznaczam dzieci do zajęć korekcyjno – 

kompensacyjnych, które przeprowadzam na terenie placówek.  

                              Do obszarów diagnozowania należą:  

- percepcja słuchowa 

- percepcja wzrokowa  

- grafomotoryka  

- formuła lateralizacji  

- kompetencje matematyczne  

- inteligencja werbalna  

           Od początku mojej pracy w przedszkolach warszawskich zaobserwowałam pewną 

prawidłowość. W jednym z nich – Przedszkolu nr 407 – dzieci nie mają żadnych trudności w 

zakresie analizy i syntezy słuchowej, tzn. bezbłędnie wykonują test percepcji słuchowej              

p. Styczek polegający między innymi na wysłuchiwaniu głosek środkowych i końcowych w 

wyrazie oraz na analizie i syntezie głosek w wyrazie. Warto podkreślić, że jest to przedszkole od 

lat prowadzące naukę czytania metodą odimienną dr Ireny Majchrzak.  

 

      Wyniki badań  potwierdzają więc słowa p. Majchrzak, że „ umiejętność głosowania jest 

wynikiem czytania a nie jego warunkiem”.  

 

        Nasuwa się więc ważny wniosek, że odimienna metoda nauki czytania ogranicza w dużym 

stopniu ryzyko dysleksji u dzieci. Może więc warto byłoby zainteresować się nią i wprowadzić 

we własnej grupie przedszkolnej?.  

 

Metoda dr Ireny Majchrzak stwarza doskonałe warunki do nauki czytania, gdyż :  

1. Jest systematyczna – dzieci stykają się z nią od 3-go roku życia 

2. Jest bezstresowa – nauka przebiega w formach zabawowych  

3. Zapewnia powolne wchodzenie dziecka w świat pisma 

Zainteresowana prostotą a jednocześnie genialnością tej metody (oglądałam tez zajęcia z 

dziećmi w Przedszkolu nr 407) zaczęłam ją wprowadzać podczas zajęć korekcyjno- 

kompensacyjnych w pozostałych przedszkolach pod moją opieką. Wyniki były zaskakujące.  

 

 

 

Zgodnie z zaleceniami p. Ireny Majchrzak zaczynałam od przeprowadzenia „inicjacji” 

czyli przybliżenia każdemu dziecku litery jego imienia ściśle według instrukcji z książeczki 

Nazywanie Świata jej autorstwa.  

Dbanie o każdy szczegół, o wytwarzaną atmosferę przyniosło niesłychane efekty. Dzieci 

bardzo przeżywały to spotkanie, a skutkowało to zapamiętywaniem liter wcześniej 

nieznanych lub mylonych. 

Jedna z dziewczynek – Marta, wcześniej w żaden sposób nie mogła zapamiętać liter 

swojego imienia. Nie znając metody p. Majchrzak postanowiłam nauczyć ją podpisywać się 

własnym imieniem. Ćwiczyłyśmy najpierw układanie imienia wykorzystując różnego typu 

alfabety ruchome: drewniane, plastikowe, piankowe, magnesowe. Pisałyśmy jej krótkie 

imię wg szablonów, dużych i małych; pisałyśmy literki na plecach.                                               



Nic nie przynosiło efektów. Dziewczynka nie odróżniała literki „M” od „A”. Zajęcia takie 

trwały ok. jednego miesiąca.  

W międzyczasie zapoznałam się z metodą p. Majchrzak. Postanowiłam spróbować jeszcze 

raz. Przeprowadziłam inicjację. Poskutkowało od pierwszych zajęć. Dziewczynka od 

momentu inicjacji, nigdy już nie pomyliła liter swojego imienia. Zrozumiałam, co znaczy 

otworzyć się na świat pisma. Obserwowałam to zjawisko u wszystkich dzieci biorących 

udział w zajęciach.  

Mam wrażenie, że powodzenie tego typu zajęć, zależy w dużej mierze od dobrze 

przeprowadzonej inicjacji. Następnym krokiem w przyswajaniu sobie liter przez dzieci 

były przeprowadzane ćwiczenia utrwalające. Oto niektóre z nich:  

 szukanie „swoich liter” ( liter występujących we własnym imieniu) na pełnym 

alfabecie  

 kolorowanie znalezionych przez dzieci liter 

 układanie imienia przy pomocy wzoru oraz bez niego  

 wymiana kopert z literkami imion innych dzieci i układanie ich imion  

 

Po jakimś czasie zabaw imionami przechodziłam do uwielbianej przez dzieci tzw. 

Prezentacji alfabetu. Zabawa kończyła się wtedy, kiedy znaliśmy już wszystkie literki i 

kiedy wszystkie dzieci otrzymywały kolorowy koralik. Wszystkie zabawy, które 

przeprowadzałam z dziećmi są dokładnie opisane w książeczce Nazywanie Świata. W 

późniejszych ćwiczeniach okazało się bardzo ważne, żeby nie używać wyrażenia czytać, np. 

przeczytajcie napisy i ułóżcie je pod obrazkami. Dzieci od razu reagowały niepokojem- my 

przecież nie umiemy czytać. Instrukcje: dopasujcie podpisy do obrazków wykonywały 

bardzo szybko i bezbłędnie, nie zdając sobie sprawy, że to co robią to początki czytania. 

Podobnie nie powinno się używać wyrażenia „uczyć się”. Nieopatrznie nie zastosowałam je 

w stosunku do Emilki. Bawiłam się z nią ćwiczeniami p. Majchrzak  około 40 minut na 

terenie Poradni. Pozostało nam około 10 minut do końca zajęć. Sięgnęłam po inną nową 

książkę z ćwiczeniami dla dzieci mówiąc: a teraz pouczymy się czytać z tej książeczki. 

Dziewczynka natychmiast wybuchnęła płaczem mówiąc, że ona nie chce się uczyć czytać. 

Więcej nie popełniałam tych błędów, a zarówno Emilka, Marta, jak i inne dzieci 

uczestniczące w zajęciach prowadzonych metoda odimienną robiły szybkie postępy w nauce 

czytania.  

Polecam tę metodę osobom prowadzącym zajęcia korekcyjno- kompensacyjne w 

przedszkolach, poradniach czy nawet szkołach. Jest ona bardzo skuteczna i przyjemna 

zarówno dla dzieci, jak  i dla osoby prowadzącej zajęcia. Sprawia wrażenie ciągłej, 

interesującej zabawy, nauka odbywa się niejako przy okazji, bez wysiłku. Daje przy tym 

dużo satysfakcji i radości. Stwarza też warunki do własnej inicjatywy na tym polu, co jest 

zgodne z założeniami metody Ireny Majchrzak.  

                                                                                        Lidia Zienkiewicz                                                                  

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 16 w Warszawie   

 

 

      


