
 

„PRZYGOTOWUJEMY 4 LATKI DO NAUKI CZYTANIA I PISANIA” 

Z Metodę Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz dzieci z Grupy 3  spotkały się 

wcześniej. Już drugi rok przygotowujemy niezbędne  u dzieci do nauki czytania i pisania 

funkcje: wzrokowe, słuchowe, językowe, dotykowo-kinestetyczne  i motoryczne  oraz ich 

współdziałanie. Celem metody jest także, kształtowanie lateralizacji (ustalenie ręki 

dominującej) orientacji w schemacie ciała i przestrzeni czy  usprawnianie motoryki małej  

i dużej. Skuteczność MDS w nauce czytania i pisania zachęciła mnie do ukończenia w tym 

zakresie 3 stopniowego kursu  i wdrożenia metody w praktyce. Zajęcia  MDS prowadzę według 

stałego schematu: 

1. Zabawy wprowadzające: 

dążą do skoncentrowania uwagi dziecka na 

rozpoczynającej się pracy, dlatego zaczynamy od 

ćwiczeń koncentracji uwagi i orientacji  

w schemacie ciała i przestrzeni. Następnie 

przechodzimy do nauki piosenki/wiersza, które będą 

towarzyszyły dalszym zajęciom.  

2. Zajęcia właściwe: 

 rozpoczynają się od ćwiczeń ruchowych. Jest to zabawa ruchowa nawiązująca do treści 

piosenki/wiersza,  w której dzieci ćwiczą umiejętność utrzymywania równowagi  

i sprawność ruchową całego ciała oraz usprawniają ruchy rąk. Podczas ćwiczeń ruchowo-



słuchowych dzieci, śpiewając piosenkę/recytując wiersz, wystukują rytm np. na bębenku, 

woreczku z grochem, woreczku z sypkim materiałem itp.. 

W ćwiczeniach ruchowo – słuchowo - wzrokowych  uczę dzieci wykonywania wzorów  

w rytm jednocześnie śpiewanej piosenki/recytowanego wiersza.  Kolejne etapy tego 

ćwiczenia to: 

a. demonstracja wzoru i sposobu 

wykonywania ćwiczenia,  

 

b. uczenie się wzoru przez dzieci poprzez 
wielokrotne i różnorodne powtarzanie, 

 

c. reprodukowanie wzoru – całą ręką  
w powietrzu, palcem – na stole, tacce  

z kaszą, narzędziem graficznym, np. kredą, 

węglem na papierze. 

 
3. Zajęcia końcowe, mające na celu wyciszenie, relaksację, zastosowane ćwiczenia 

oddechowe – dają  odpoczynek, relaksują  i rozładowują napięcie emocjonalne. 

 

Dzieci chęcią biorą udział w naszych  cotygodniowych ćwiczeniach , znają kolejne działania, 

stosują się do znanych zasad, podpowiadają kolegom w przypadku trudności, są radosne. Nasze 

ćwiczenia prowadzą do zwiększenia harmonii rozwoju psychoruchowego, wyższego poziomu 

i współdziałania funkcji intelektualnych (mowy i myślenia), funkcji instrumentalnych  

( spostrzeżeniowo-ruchowych), a dzięki temu do prawidłowego wykonywania ruchów we 

właściwym czasie i przestrzeni. Wprowadzenie dzieci w świat liter w przyszłym roku będzie 

procesem bezstresowym, dzięki usprawnieniu wyżej wymienionych funkcji.  
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