
"Praktyczne wskazówki dla rodziców dzieci realizujących roczne obowiązkowe 
 przygotowanie przedszkolne (ropp)" 

 
            opracowanie mgr Ewa Wróblewska - pedagog PPP nr 1 w Gdyni, a także wieloletni nauczyciel 

pracujący z dziećmi w r.o.p.p. oraz terapeuta pedagogiczny, pracujący w ramach zajęć korekcyjno-
kompensacyjnych w szkole z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu. 

 
Spotkanie I  "Prawidłowy rozwój funkcji słuchowych podstawą do opanowania umiejętności czytania 
                       i pisania" 
 
       Każdy z rodziców chciałby, aby jego dziecko lubiło szkołę, chętnie się uczyło w szkole i bez trudności 
odrabiało prace domowe, ogólnie mówiąc - nie miało trudności w nauce, a wówczas również rodzice nie będą 
stresowali się nauką dziecka. Bardzo ważny jest START, czyli początkowe nabywanie umiejętności szkolnych 
w ramach rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. 
  
       Jest wiele czynników, które wpływają na prawidłowe przygotowanie dziecka do nauki szkolnej 
i warunkują osiągnięcie sukcesu edukacyjnego.    
       Jednym z najważniejszych warunków niezbędnych do opanowania umiejętności czytania i pisania są 
prawidłowo rozwinięte funkcje słuchowe.  Nie chodzi tu o słuch fizjologiczny badany przez laryngologa, lecz 
o świadomość fonologiczną, czyli: 
-umiejętność dokonywania analizy i syntezy głoskowej; 
-umiejętność różnicowania głosek w dwóch podobnie brzmiących słowach (słuch fonemowy); 
-umiejętność dokonywania przekształceń w obrębie słowa. 
        
Zanim wyjaśnię kolejno terminy i ich znaczenie, chciałabym najpierw zwrócić uwagę na kilka istotnych spraw. 
 
1.Pomijając fakt, że niektóre dzieci realizujące r.o.p.p. znają już litery i potrafią czytać, większość dzieci 
   dopiero nabywa te umiejętności. Początkowe ćwiczenia odbywają się na poziomie głoski, czyli dzieci 
   posługują się głosem. Często zdarza się, że osoby dorosłe bawiąc się z dziećmi z różnymi słowami, mówią 
   dziecku słowo i zadają pytanie:  "jak nazywa się pierwsza litera?".  Pamiętajmy - litery widzimy i piszemy, 
   natomiast dziecko w początkowym etapie nauki słyszy głoski i uczy się je wyodrębniać i nazywać. A więc 
   gdy bawimy się z dziećmi słowami, pytamy np. "jak nazywa się pierwsza / ostatnia głoska?" czy też 
   dajemy polecenie: "wymień kolejne głoski w słowie." 
 
 2.Bardzo ważne jest prawidłowe wymawianie głosek. Wszyscy znamy samogłoski (a, e, i, o, u, y) 
    i wiemy, że możemy je wypowiadać tak długo, na ile starczy nam tchu i zawsze będzie słychać tylko tę 
    jedną wypowiadaną głoskę. 
    Z mojego doświadczenia wynika, że większość osób dorosłych wypowiada nie jedną, ale dwie głoski, 
    dodając "y" np. głoska "m" wypowiadana jest jako "my", "l" - jako "ly"..., w wyniku czego dziecko też tak 
    wypowiada głoski, co w efekcie powoduje występowanie błędów w pisaniu. 
 
          przykład 1 dziecko mając podzielić na głoski słowo "ryba" mówi "ry - by - a", a gdy już poznało litery 
                            najczęściej zapisuje "rba", pomijając "y", gdyż cicho mówi sobie kolejne głoski i gdy 
                            niewłaściwie wypowie "ry", to już w zapisie pomija "y". To samo dotyczy słowa "motyl" - 
                            w zapisie  będzie "motl". Jest to jeden z wielu powodów niepokojących rodzica, który nie 
                            wie dlaczego dziecko gubi literę, ale też nauczyciele kierują na badania diagnostyczne do 
                            poradni między innymi z tego powodu! 
  
           przykład 2 zabawy z głoskami polegają też na tym, by dziecko połączyło w słowo usłyszane głoski. 
                            Jeśli o to poprosimy mówiąc np. "sy - o - ky", dziecko odpowie "soky", bo tak usłyszało, a 
                            naszą intencją było, by słowo brzmiało "sok". Podczas początkowej nauki czytania, gdy 
                            dziecko nazywa kolejne litery i próbuje je połączyć np. w wyrazie "kot" często nazywa je 
                            następująco: "ky - o - ty", a potem łączy "koty", a nie tak miało być.   
 
Prof. B. Rocławski, proponując metodę glottodydaktyki wprowadził podział spółgłosek na: 
    -trwałe : m, n, z, s, sz, ch, ż, w, f, r, ś, ź  - osoby pracujące z dzieckiem muszą najpierw same nauczyć 
     się poprawnego wydłużania głosek trwałych, p. mmm, sssss, szszsz, śśśśśś.... Gdy to opanujemy, 
     możemy prosić dziecko o złożenie w słowo następujących usłyszanych głosek 
      np. "mm - yy - szsz" → mysz; 
    -nietrwałe: samogłoski /ą, ę/ oraz spółgłoski /b, p, t, d, c, dz, dż, dź, g, k, l, ł,j, ń, ć/, których 
      wybrzmiewanie jest trudniejsze - zgodnie z tym co mówiłam, na pewno nie może być pogłosu "y", 
      należy je krótko wypowiadać.   
 



Przejdę do wyjaśnienia pojęć związanych z percepcją słuchową i wytłumaczę, dlaczego ważny w nauce 
czytania i pisania jest  prawidłowy rozwój funkcji słuchowych, na jakie umiejętności mają wpływ, jaki mogą być 
skutki, gdy funkcje te nie są wykształcone. 
 
1.Analiza głoskowa słowa, to umiejętność nazywania pierwszej głoski w słowie, wyodrębnianie ostatniej 
   głoski oraz dzielenie słowa na głoski. 
         przykład:   w słowie dom - pierwsza jest głoska "d", ostatnia jest głoska "m", a analiza całego słowa, 
                          to jest d - o - m. 
                          W słowie miód - pierwsza jest głoska "m", ostatnia jest głoska "t" , a analiza całego słowa, 
                          to jest m - j - u - t. Prawda, że dziwnie to wygląda? Dla nas dorosłych, którzy znamy 
                          ortograficzny zapis wyrazów wydaje się to niemożliwe. Pamiętajmy,  o czym już mówiłam, że 
                          dziecko na tym etapie żyje w świecie głosek. Aby to zrozumieć, my dorośli musimy 
                          zastanowić się, jakie dźwięki (głoski) dziecko slyszy, a zapewniam, że niekiedy wymaga to 
                          wielu prób. 
 
Dlaczego jest to ważna umiejętność? 
 
Analiza głoskowa jest podstawą do opanowania umiejętności pisania. 
 
Początkowo dziecko dzieli słowa na głoski, a później, gdy pozna litery i ma zapisać wyraz,  przyporządkowuje 
literę odpowiedniej głosce i zapisuje. Jeśli potrafi bezbłędnie wymienić głoski, jeśli biegle następuje proces 
kojarzenia głoska - litera, dziecko świadomie zapisuje wyraz. 
 
    Z mojego doświadczenia wynika (analizując zeszyty, ćwiczenia), że dziecko bardzo ładnie (estetycznie i   
    poprawnie) zapisuje litery, wyrazy, zdania. W dużej mierze początkowo jest to odwzorowywanie - pisanie 
    ze wzoru. Gdy podczas diagnozy pedagogicznej sprawdzam umiejętność pisania (znajomość liter w 
    zakresie pisania - dziecko ma samodzielnie zapisać litery małe i wielkie, napisać wyrazy ze słuchu) 
    okazuje się, że mimo prawidłowych zapisów szkolnych, dziecko nie radzi sobie z pisaniem. Często 
    nieutrwalona jest znajomość liter i wówczas dziecko potrzebuje dużo czasu na przypomnienie sobie 
    obrazu litery, często w takim przypadku zastępuje daną literę inną, a jeśli nie jest w pełni wykształcona 
    analiza głoskowa, dziecko nie potrafi zapisać wyrazu - gubi litery, pojawiają się zlepki literowe, powstają 
    zapisy, które nie dają się odczytać. 
 
A więc, jeśli dziecko nie dzieli słów na głoski, nie będzie samodzielnie poprawnie zapisywało wyrazów. 
 
2.Synteza głoskowa słowa, to  umiejętność składania w słowa usłyszanych głosek. 
        przykład; mówimy dziecku głoski, które powinno złożyć w słowo np. m - o - w - a → mowa 
                       Przypominam o prawidłowym wymawianiu głosek. Jeśli dziecko ma trudności w złożeniu 
                       ich w słowo, dzięki zastosowaniu głosek trwałych można je wypowiedzieć z przedłużeniem, 
                       a brzmi to następująco:  mmm - ooo - www - aaa → mowa. 
 
Dlaczego jest to ważna umiejętność? 
 
Synteza głoskowa jest podstawą do opanowania umiejętności czytania. 
 
      Do poradni zgłaszają się rodzice, którzy informują, że dziecko zna litery, nazywa je, ale nie może ich 
      złożyć w wyraz, nie czyta.  Niekiedy dotyczy to nawet krótkich, 3-literowych wyrazów, a szczególne 
      trudności występują przy wyrazach dłuższych - gdy dziecko nazywa kolejne litery nie pamięta co było 
      przedtem. 
 
A więc jeśli dziecko nie składa słów z usłyszanych głosek będzie miało trudności w opanowaniu 
umiejętności czytania. 
 
3.Słuch fonemowy, to zdolność, dzięki której rozróżniamy fonemy, czyli najmniejsze elementy mowy, takie 
   jak wyrazy, sylaby i poszczególne głoski, to umiejętność różnicowania głosek w dwóch podobnie 
   brzmiących słowach. Osoba, która ma zaburzenia w tej sferze, może mieć problemy w odróżnieniu 
   np. "k" od "g"  np. kura - góra, czy "s" od "z" np. kosa - koza, a to przekłada się na trudności w pisaniu 
   i czytaniu. 


