
K
si

ęg
a 

 i
d

en
ty

fi
ka

cj
i 

 w
iz

u
al

n
ej

  z
n

ak
u

1.

„Zabawa w czytanie” 
metodą Glenna Domana

Poradnik dla rodziców
Broszura została opracowana w oparciu o książkę Janet i Glenna Domana

 „Jak nauczyć małe dziecko czytać”

Poradnik zawiera opis stosowania metody Glenna Domana z wykorzystaniem 
liter oraz tablic magnetycznych



   Odrobina historii 

 Warto na początku nadmie-
nić, że nauczanie czytania dzieci 
w bardzo wczesnym dzieciństwie 
nie jest przejściową modą, która
oczarowała pasjonatów wycho-
wawczych nowinek, nie jest też 
najnowszym wynalazkiem współ-
czesności. Idea ta nurtowała już 
naszych pradziadków żyjących 
na początku minionego stulecia.
Toteż twórców metod „jak na-
uczyć małe dzieci czytać” jest 
wielu. Każde małe dziecko – jako 
wybitny indywidualista – wyma-
ga przystosowania programu 
do swoich potrzeb i możliwości. 
Jednak każdy z nauczających 
opierał swoje działania na tej sa-

mej zasadzie: stymulacji mózgu 
dziecka różnymi formami słowa 
pisanego z odpowiednią często-
tliwością.
 Glenn Doman jest pionierem 
w dziedzinie badań nad rozwojem 
mózgu dziecka – po wieloletniej 
obserwacji małych dzieci uczą-
cych się czytać podjął się spisa-
nia reguł i zasad tej zabawy. Jego 
metoda odnosi wielkie sukcesy na 
całym świecie. Największą dumą 
autora nie są odznaczenia i ordery 
wielu krajów, ale – jak sam twierdzi 
– posiadanie 100 000 listów matek 
piszących z różnych zakątków na-
szego globu o radości z uczenia 
swoich pociech.

 Dziękujemy za wybór naszego zestawu edukacyjnego. Jesteśmy 
przekonani, że wspólne zabawy w czytanie przyczynią się do bezcen-
nego rozwoju intelektualnego i emocjonalnego Waszych dzieci. Liczy-
my na to, że wybór ten zaoszczędzi Wam dużo cennego czasu oraz 
pozwoli w niezwykle efektywny sposób wykorzystać właściwości ru-
chomego alfabetu oraz tworzyć dzięki temu dowolne wybrane przez 
siebie i Wasze dzieci wyrazy. 
 Dołożyliśmy wszelkich starań aby zestaw MagWords spełniał wy-
mogi estetyczne, jakościowe i funkcjonalne, ale przede wszystkim 
żeby został wyprodukowany z bezpiecznych materiałów.  
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   Jeśli zaczynasz pomiędzy 3 a 6 miesiącem życia

 W tym okresie dziecko uczy 
się zadziwiająco szybko. Widzi już 
wyraźnie i słyszy bardzo dobrze. 
Uczy się języka poprzez słuch pod 
warunkiem, że mówimy do niego 
głośno i wyraźnie. Z takim samym 
powodzeniem, bez najmniejsze-
go wysiłku może wchłaniać ję-
zyk w formie pisma dopóki jest 
ono duże i wyraźne. Gdyby do 
dzieci mówiono szeptem, praw-
dopodobnie nie nauczyłyby się 
mówić, podobnie jest ze słowem 
pisanym. Niemowlę, w tym wieku 
używa dźwięków by się z nami 
porozumiewać. Ma już świetnie 
rozwinięte drogi przyjmowania in-
formacji – wzrok, słuch, dotyk, ale 
drogi ruchowe służące do prze-
kazywania informacji na zewnątrz 
nie są jeszcze rozwinięte, na tyle, 
by mogło ono porozumiewać się 
z nami w “naszym” stylu. 
 Czytanie jest procesem przyj-
mowania języka w postaci pisa-
nej przy użyciu drogi wzrokowej, 
podobnie jak proces przyswaja-
nia języka za pomocą słuchu.
 To, że dziecko jest zbyt małe 
aby mówić nie zmienia faktu, że 
wzbogacasz i zwiększasz jego 
możliwości językowe ucząc je 
czytać. Twój czas poświęcony 
na zabawę w czytanie, przyśpie-
szy mowę i poszerzy słownictwo 
dziecka. Język pozostaje językiem 
bez względu na to, czy jest prze-
kazywany do mózgu za pomocą 
oczu czy uszu.

 Właściwie, to, że cztero-mie-
sięczne dziecko nie może jeszcze 
głośno czytać jest olbrzymią zale-
tą. Nikogo z dorosłych nie będzie 
kusić, by sprawdzać postępy i ka-
zać dziecku czytać na głos – to 
wielka pokusa, która rośnie z wie-
kiem dziecka, której nie wolno Ci 
ulec. Zapewniam Was jednak, że 
małe dziecko może czytać tak, 
jak czytasz ty, czy ja – cicho, szyb-
ko i efektywnie.

 Zaczynając naukę czytania 
w tym wieku pamiętaj o trzech 
zasadach:

słowa muszą być duże i wy-	
raźne,

pokazuj słowa bardzo szybko,	
często dodawaj nowe słowa.	

 Niemowlę w tym wieku jest 
takim typem intelektualisty, ja-
kim wszyscy chcielibyśmy być, 
ale tylko niewielu z nas bywa. 
Uwielbia wszystko, czego może 
się nauczyć, pożera informacje  
w tempie światła i żąda ciągle 
nowych informacji w tempie, 
które trudno jest mu zapewnić. 
Często będziesz się spotykać z sy-
tuacją, gdy po zakończeniu sesji 
dziecko jeszcze będzie chciało 
się uczyć. Nie rekomenduję jed-
nak ulegania pokusie by poka-
zać mu zestaw jeszcze raz lub 
nowy zestaw, bo i tak okaże się to 
za mało. Chociaż możesz poka-
zywać dziecku 4 lub 5 zestawów 
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jeden za drugim, bo dziecko jest 
w stanie wchłonąć tę ilość i jesz-
cze więcej. Pamiętaj jednak, że 

tę sytuację będzie trzeba zmienić 
z czasem, gdy dziecko będzie ro-
sło i zmieniało się.

   Jeśli zaczynasz pomiędzy 7 a 12 miesiącem życia

 Twój Maluch zaczyna racz-
kować, poruszać się po całym 
domu. To swoiste prawo jazdy  
i przemożna potrzeba poznawa-
nia sprawia, że Maluch ma coraz 
mniej czasu. Ma teraz cały dom 
do poznania. Wszystkie kuchen-
ne szafki do otwierania i zamy-
kania, wszystkie dziury, otwory, 
gniazdka zasilające, które trzeba 
spenetrować, wszystkie rzeczy, 
które trzeba dotknąć i jak tylko 
się da włożyć do buzi, by lepiej je 
poznać.
 Jest to zupełnie inna sy-
tuacja niż ta, z którą miałeś do 
czynienia jeszcze parę miesięcy 
temu, kiedy względnie mało ru-
chliwe niemowlę obserwowało 
z zainteresowaniem pokazywa-
ne słowa i nigdy nie miał dosyć. 
Teraz ten dotąd nieruchawy 
Maluch, który z zadowoleniem 
oglądał nawet do 50 słów dzien-
nie nie ma zupełnie czasu na 
czytanie. Powoduje to, że ogar-
nia rodzica zniechęcenie i wąt-
pliwości: “Ono chyba nie lubi 
już czytania; Gdzie popełniliśmy 
błąd?” Zbici z tropu rezygnuje-
my. Nie mniej niż my sami nasze 
dziecko jest zbite z tropu, gdy 

słowa, którymi tak dobrze się ba-
wiło, zniknęły.
 Prawda jest jednak inna. To 
nie nasze dziecko znudziło się 
czytaniem, lecz nagle jego czas 
znacząco się skurczył. Jest tyle 
rzeczy, które trzeba znaleźć, po-
znać, dotknąć, zniszczyć. Ono 
nadal chce poznawać także 
czytanie, ale nie może, nie jest 
w stanie poznawać 50 słów na-
raz. Pięć słów na raz to znacznie, 
znacznie lepiej.
 Najważniejsze zasady, jeśli 
rozpoczynasz lub kontynuujesz 
naukę czytania to:

każda sesja powinna być 	
bardzo krótka,

sesje powinny być częste.	

 Miłe i wygodne schematy 
postępowania, które my doro-
śli tak lubimy ze względu na ich 
wygodę nie pasują do dynamiki 
naszych ciągle zmieniających 
się maluchów. Gdy tylko nabie-
rzemy rutyny, małe dziecko prze-
chodzi na nowy poziom i okazuje 
się, że musimy ruszać razem z nim 
lub zostaniemy w tyle.
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   Jeśli zaczynasz pomiędzy 12 a 18 miesiącem życia

 W wieku dwunastu miesięcy 
małe dziecko chodzi już samo-
dzielnie lub porusza się pomiędzy 
dorosłymi lub przy meblach przy-
trzymując się rączkami. Do osiem-
nastego miesiąca życia dziec-
ko nauczy się nie tylko sprawnie 
chodzić, ale również biegać. Taki 
postęp wymaga czasu i ogrom-
nej ilości energii wkładanej w wy-
konywanie tych fizycznych ćwi-
czeń każdego dnia. W żadnym 
innym momencie życia malucha 
aktywność fizyczna jego nie od-
grywa większego znaczenia niż 
w tym właśnie okresie. Sądzę, że 
żadnego z dorosłych nie byłoby 
stać na aktywność równą tej,  
z jaką dzieci poświęcają się swoim 
dziennym zajęciom. Żaden doro-
sły nie wytrzyma fizycznie wysiłku, 
z jakim przeciętne dziecko w wie-
ku dwunastu do osiemnastu mie-
sięcy radzi sobie każdego dnia.

 W tym okresie program czy-
tania musi być szczególnie ostroż-
nie prowadzony i dostosowany 
do intensywnego programu fi-
zycznego. Do tego momentu 
podawanie pięciu słów w czasie 
jednej sesji było zupełnie dobrym 
rozwiązaniem, ale teraz trzy sło-
wa w jednej sesji mogą stanowić 
maksimum, na jakie nasz mały, 
zajęty człowiek może sobie po-
zwolić. W tym okresie dziecko 
potrzebuje harmonogramu o du-
żej częstotliwości i krótkim czasie 
trwania.
 Najważniejsze zasady o ja-
kich trzeba pamiętać w tym okre-
sie są następujące:

sesje musza być bardzo 	
krótkie,
przerwij zabawę zanim 	
dziecko będzie chciało 
przerwać – to najważniejsza 
zasada, która obowiązuje.
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   Jeśli zaczynasz pomiędzy 18 a 30 miesiącem życia

 Dziecko z każdym dniem roz-
wija się i przyjmuje swój własny 
punkt widzenia, ma już własne 
upodobania. Doskonale opano-
wało już język słuchowo, mówi już 
od kilku miesięcy, ale dopiero teraz 
dorośli w pełni rozumieją wypowia-
dane słowa. Nie może więc dziwić, 
że uświadomiwszy sobie fakt, że 
wreszcie jest rozumiane, dziecko 
ma bardzo dużo do powiedzenia 
i stawia przeróżne warunki. Bycie  
w centrum uwagi to naturalny  
i najbardziej pożądany stan. Dziec-
ko akceptuje wszystkie swoje po-
mysły. Propozycje pochodzące od 
innych nie koniecznie muszą spo-
tkać się z jego aprobatą.
 Pamiętając o tym, jeśli rozpo-
czynamy naukę w tym wieku za-
stosujmy trzy podstawowe zasady:

wybieraj 	 ulubione słowa dziecka
rozpoczynaj program czytania 	

stopniowo

przejdź jak najszybciej od po-	
jedynczych słów i wyrażeń dwu-
wyrazowych do prostych zdań
 
 Ulubione słowa powin-
ny pochodzić z najbliższe-
go otoczenia i być związane  
z przedmiotami oraz sytuacjami, 
które naprawdę lubi. By wzbudzić 
i utrzymać zainteresowanie dziec-
ka trzeba postępować bardzo 
rozważnie, nie przeciążając go.

Warto więc zacząć od jedne-•	
go zestawu, w którym jest pięć 
wyrazów, pokazując go bardzo 
szybko i odkładając by powrócić 
do niego w dogodnej chwili. To 
wzbudzi jego ciekawość.

Po kilku dniach dołącz inną •	
grupę pięciu wyrazów.

I tak stopniowo w miarę jak wzra-•	
sta jego zainteresowanie wprowa-
dzaj nowe grupy wyrazów.

Ważne jest, aby wprowadzać •	
program tak, by 
dziecko doma-
gało się jeszcze  
i stale odczuwało 
“głód” słów.

Gdy wpro-•	
wadzisz już wy-
starczająco dużo 
słów i wyrażeń 
dwuwyrazowych 
przejdź do pro-
stych zdań jak 
najszybciej mo-
żesz.
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    Jeśli zaczynasz pomiędzy 30 miesiącem a 4 rokiem życia 

 W tym wieku Twoje dziecko 
nie jest już niemowlęciem. To już 
mała istota z ukształtowaną oso-
bowością i upodobaniami. Ten 
mały chłopczyk lub dziewczynka 
jest w stanie znakomicie pomóc  
w projektowaniu programu. Po-
zwól na to maluchowi, a będzie to 
dla Was wspaniała zabawa i pro-
gram pójdzie Wam jak po maśle.
 Zacznijcie więc od słów zwią-
zanych z tematem, który dziecko 
najbardziej interesuje. Nie musi to 
być sposób rozpoczynania nauki, 
który Tobie wyda się najbardziej 
sensowny, ale jeśli będzie on dość 
interesujący dla Twojego dziecka 
to znaczy, że jest to właściwy start. 
Na inne „światowe” słowa jak 
mama czy tata będziecie mieć 
mnóstwo czasu. Słowa powinny 
rozszerzać jego słownictwo.
 Dziecko w tym wieku nadal 
uczy się szybko, ale nauka poje-
dynczych słów nie przychodzi mu 
tak gładko i natychmiastowo jak 
niemowlakowi. Będziecie więc 
musieli wracać do wycofanych 
słów w wyrażeniach dwuwyrazo-
wych, zdaniach i książkach, aby 
uzyskać wystarczającą liczbę 
powtórzeń. Zresztą przejście do 
wyrażeń dwuwyrazowych, zdań 
i książek musi nastąpić bardzo 
szybko. Jest to zasadnicza spra-
wa dla sukcesu programu dla 
dziecka w tym wieku. Nie może 
ono stracić zainteresowania,  
a jest to bardziej niż pewne, gdy 

zbyt długo pozostaniesz przy po-
jedynczych słowach.
 Powtórki muszą być zrówno-
ważone dodawaniem nowych 
słów. Gdy dziecko będzie wie-
działo, że codziennie będą nowe 
słowa, z radością zobaczy wczo-
rajsze lub przedwczorajsze wyrazy. 
Dziecko odczuwa wielką potrzebę 
używania pojedynczych słów naj-
szybciej jak to możliwe, a najwięk-
szą radość i satysfakcję przynosi 
mu etap piąty (książki). Pamiętaj 
jednak, że najbardziej potrzebuje 
trzeciego (wyrażenia wielowyra-
zowe i proste zdania) i czwartego 
(rozbudowane zdania) etapu.
 Podsumowując więc zasady 
dla wprowadzania programu dla 
dzieci 30 - 48 miesięcznych:

zacznijcie od wybranej razem •	
z dzieckiem dziedziny najbardziej 
je interesującej z grupą wyszuka-
nych wyrazów,

dziecko nie uczy się pojedyn-•	
czych słów tak szybko jak nie-
mowlę, więc będzie potrzebo-
wało większej ilości powtórzeń,

nie zaniedbuj wprowadzania no-•	
wych słów planując powtórzenia,

wprowadzane słowa muszą •	
być ciekawe i rozszerzać jego 
znajomość języka,

jak najszybciej się da przejdź •	
do etapu trzeciego i czwartego,

książeczki etapu piątego są •	
tym, co twoje dziecko pokocha 
najbardziej.
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   Jeśli zaczynasz pomiędzy 4 a 6 rokiem życia

 Wszystko, co jest opisane dla 
dzieci 30-48 miesięcznych stosuje 
się również do dzieci 48-72 mie-
sięcznych, jednak z jeszcze większą 
mocą. Czterolatek i sześciolatek 
jest nieco spóźniony w porówna-
niu do sześciomiesięcznego malu-
cha i nie będzie uczyć się suchych 
faktów tak szybko i bezproblemo-
wo jak niemowlę. Ale głowa do 
góry, w porównaniu z dzieckiem 
ośmioletnim przyswaja informacje 
w mig. Tysiące dzieci, które zaczy-
nały w tym wieku naukę czytania 
są wspaniałymi, świetnie czytają-
cymi dziećmi. Nie trać więc już ani 
chwili, zacznij od razu od zainte-
resowań swojego dziecka i razem 
ułóżcie program nauki.
 Jeśli interesuje się dinozau-
rami, to znajdź wszystkie nazwy, 
nawet wymyślne i przygotuj po-
jedyncze karty z nimi. Do tego 
wprowadzaj słowa, które będą 
interesujące i nowe dla Twojego 
dziecka. W tym celu możesz posłu-
żyć się słownikiem synonimów i dla 
przykładu dla słowa „duży” stwórz 
serię „wielki”, „olbrzymi”, „ogrom-
ny”, „gigantyczny”, „potężny”. 
To będzie odpowiadało Twoje-
mu dziecku i zaufaj sobie, bo bez 
trudu znajdziesz masę słów, które 
będą dla niego fascynujące.
 Zaczynasz więc od wyszuka-
nych słów, a gdy dziecko wejdzie 
już w program czytania łatwo bę-
dzie wrócić do codziennego słow-
nictwa. Najważniejsze, aby zacząć 
w kręgu zainteresowań dziecka  

i uzyskać jego zgodę na tę zaba-
wę. Pamiętaj również, że nie mo-
żesz zbyt długo pozostawać przy 
pojedynczych słowach i gdy tylko 
masz już odpowiednią liczbę poje-
dynczych słów przejdź do etapu 
piątego – książek, które wkrótce 
będą dostępne w naszej ofercie.
 Podsumowując fakty do-
tyczące rozpoczynania nauki  
z dziećmi 48-72 miesięcznymi:

Maluch nie przyjmuje suchych •	
faktów – pojedynczych słów tak 
szybko i łatwo jak niemowlę,

Należy umiejętnie stosować •	
wystarczającą liczbę powtórzeń 
(najlepiej w wyrażeniach, rozwinię-
tych zdaniach i książeczkach) jed-
nocześnie wprowadzając nowe, 
ciekawe, wyszukane słowa,

Ma bardzo konkretne, ukształ-•	
towane upodobania i własne 
zdanie,

Rozpoczynasz od słownictwa •	
z bliskiego kręgu zainteresowań 
swojego dziecka, by uzyskać 
jego zgodę na wspólną zabawę 
w czytanie,

Jak najszybciej przejdź od •	
etapu pierwszego do kolejnych 
etapów, używając wycofanych 
słów,

Etap piąty – czytanie książek – •	
to, co Twoje dziecko będzie lubić 
najbardziej,

Pamiętaj, by nie sprawdzać •	
dziecka, szczególnie unikaj po-
kusy, aby kazać dziecku czytać 
na głos.
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  Ogólne zasady

Zaczynajcie zabawę kiedy oboje jesteście szczęśliwi i w dobrej 	
formie.
Podczas choroby lub niedyspozycji któregokolwiek z Was za-	
wieś program.
Przy układaniu wyrazów 	 używaj małych liter z wyjątkiem imion 
własnych, nazw miast, itp.
Czas przeznaczony na zabawę jest bardzo krótki 3-5 sesji po 	
kilka sekund.
Dziecko bawi się tylko tak dobrze jak Ty, a więc 	 bawcie się ra-
zem!
Systematyczność!	  W przypadku przerw spowodowanych zda-
rzeniami losowymi podejmij zabawę na nowo zaczynając od 
miejsca, w którym skończyliście, nie cofaj się do początku.
Miejsce na zabawę powinno być ciche i spokojne bez zbęd-	
nych „rozpraszaczy” jak zabawki, telewizor, radio, komputer 
itp. Miejsce zabawy może być zmieniane.
Zawsze kończ zanim dziecko będzie chciało skończyć!	
Zadbajcie, aby rodzeństwo bawiło się gdzie indziej.	
Dzieci poniżej 5-tego roku życia przyswajają informacje w za-	
dziwiającym tempie w związku z tym szybkość przyswajania 
umiejętności czytania jest ograniczona tylko Twoim czasem.
Tylko pochwały!	  Nie żałuj ich maluchowi w trakcie zabawy  
i po niej. Uśmiech, uścisk i miłe słowa wypowiedziane pewnie  
i z entuzjazmem sprawią, że od tej pory każda próba uczenia 
się kojarzona będzie ze świętem i radością.
Nigdy nie sprawdzaj, nie testuj! Dzieci kochają się uczyć, lecz 	
nie znoszą sprawdzania.
Nie ulegaj pokusie by kazać dziecku czytać na głos! Głośne 	
czytanie spowalnia, pogarsza rozumienie i zmniejsza radość 
czytania.
Entuzjazm! Spontaniczność!	
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Zawsze zaczynamy naukę  	
o porze dnia, kiedy dziecko jest 
wypoczęte i w dobrym nastroju. 

W trakcie nauki musi pano-	
wać spokój, nic nie powinno roz-
praszać Waszego dziecka, wy-
łączcie telewizor, radio, kompu-
tery i zadbajcie, aby rodzeństwo 
bawiło się gdzie indziej. 

Zawsze kończcie naukę zanim 	
Wasze dziecko zacznie się nudzić. 

Bądźcie weseli i pogodnie 	
usposobieni w trakcie nauki z Wa-
szym dzieckiem, to nie ma być 
dla Was katorgą, ale radosną 
zabawą z Waszym ukochanym 
dzieckiem. 

Trzymajcie się reguł, które po-	
damy poniżej, nie próbujcie wy-
dłużać czasu nauki. 

   Dlaczego litery muszą mieć aż 8 cm wysokości ? 

 Litery oraz druk musi być 
odpowiedniej wielkości tak, aby 
wciąż rozwijająca się percepcja 
wzrokowa umożliwiły jego od-
czytanie. Zasada jest prosta, im 
mniejsze dziecko, tym większy  
i wyraźniejszy powinien być druk. 
I najlepiej na początku czerwony, 
bo przyciąga wzrok. W miarę roz-
woju dziecka, jego układu ner-
wowego, ale przede wszystkim 

percepcji wzrokowej, druk będzie 
coraz mniejszy, a czerwień, zosta-
nie zastąpiona kolorem czarnym.  

 Jak pisze Glenn Doman: „Li-
tery są duże na początku, dlate-
go, że niedojrzała droga wzroko-
wa nie może rozróżnić małych 
liter i faktycznie rozwija się w miarę 
używania”. Innym stwierdzeniem 
jest że „jeśli pokazywane słowo 

nie będzie 
dość duże  
i dość wyraź-
ne, dziecko 
nie nauczy 
się czytać. 
To zapewne 
jest przyczy-
ną, dla której 
małe dzieci 
nie uczą się 
czytać tak 
powszechnie 
jak mówić”.
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   Zanim zaczniesz – Zapamiętaj!



Pierwszego dnia…
…pokazujemy dziecku pierwszy 
zestaw pięciu wybranych przez 
siebie słów. Robimy to trzy razy  
w ciągu dnia. Odstępy między 
kolejnymi sesjami powinny być 
nie krótsze niż pół godziny. Spo-
sób, w jaki pokazujemy kolejne 
tablice magnetyczne jest bardzo 
prosty: pokazujemy dziecku tabli-
cę patrząc na jego twarz i mó-
wimy radosnym, pełnym ciepła 
głosem: “Tu jest napisane piłka”.

Drugiego dnia…
…wprowadzamy drugi zestaw 
słów. Każdy zestaw słów (pierw-
szy i drugi) pokazujemy po trzy 
razy dziennie, czyli w sumie bę-
dziemy mieli sześć sesji – po trzy 
sesje na każdy zestaw.

Trzeciego dnia…
...dodajemy trzeci zestaw 5-ciu 
nowych słów. Oczywiście każdy 
z zestawów pokazujemy w trzech 
sesjach, czyli w sumie będziemy 
mieli 9 sesji. 

Pierwsze 3 zestawy pokazujemy 
dziecku przez tydzień

Po tygodniu…
… pokazywania trzech pierw-
szych zestawów podmieniamy 
codziennie w każdym z nich po 
jednym słowie. Oczywiście mamy 
3 zestawy, które w sumie pokazu-
jemy dziecku w 9 sesjach.

Pamiętajcie! W żadnym wypad-
ku nie proście dziecka o powta-
rzanie tego, co powiedzieliście. 

Dziecko ma tak 
olbrzymi poten-
cjał uczenia się, 
że nie potrze-
buje żmudne-
go i nudnego 
powtarzania za 
Wami słów.
 Poszczególne 
tablice poka-
zujemy szybko  
w sposób opisa-
ny powyżej. Po-
kazanie zestawu 
zajmie Wam nie 
więcej niż kilka-
naście sekund.

   Jak zacząć?
Zabawę w czytanie rozpoczynamy od 15 pojedynczych wybranych  
i ułożonych przez siebie słów, które układamy na tablicach z czerwo-
nych liter magnetycznych. Tworzymy z nich trzy zestawy, które kolejno 
układamy na pięciu tablicach. 

11



 Oto przykład „wycofywania” i dodawania słów z jednego wymy-
ślonego zestawu po 7 dniach wcześniejszego pokazywania.

data data data data data data data data
01-12 02-12 03-12 04-12 05-12 06-12 07-12 08-12

7 dzień 8 dzień 9 dzień 10 
dzień

11 
dzień

12 
dzień

13 
dzień

14 
dzień

biały czerwony fioletowy różowy turkusowy zielony szary seledynowy

czarny biały czerwony fioletowy różowy turkusowy zielony szary

żółty czarny biały czerwony fioletowy różowy turkusowy zielony

niebieski żółty czarny biały czerwony fioletowy różowy turkusowy

brązowy niebieski żółty czarny biały czerwony fioletowy różowy

3 x 
dziennie
np. 900, 
930, 1000

3 x 
dziennie
np. 900, 
930, 1000

3 x 
dziennie
np. 900, 
930, 1000

3 x 
dziennie
np. 900, 
930, 1000

3 x 
dziennie
np. 900, 
930, 1000

3 x 
dziennie
np. 900, 
930, 1000

3 x 
dziennie
np. 900, 
930, 1000

3 x 
dziennie
np. 900, 
930, 1000

 Ósmego dnia można rów-
nież zwiększyć liczbę pokazy-
wanych zestawów o kolejne  
2 zestawy (grupy) wyrazów, czy-
li w sumie możemy pokazywać 
dziecku aż 25 wyrazów dziennie 
w 5-ciu sesjach po pięć wyra-
zów (każdy wyraz pokazujemy  
3 razy). Od tego momentu po-
winno się dodawać po jednym 
nowym słowie do każdego ze-
stawu wyrazów i odkładać jedno 
stare. Odkładanie starych słów 
Doman nazywa wycofywaniem. 
Tak więc będziecie uczyć swoje 
pociechy dwudziestu pięciu słów 
dziennie, podzielonych na pięć 
zestawów po pięć słów każdy. 
Wasze dziecko codziennie bę-
dzie oglądało pięć nowych słów 
po jednym w każdym zestawie.

 Zdajemy sobie oczywiście 
z tego sprawę, że każda rodzina 
jest inna, każda mama dyspo-
nuje innym czasem i swoim oso-
bistym harmonogramem zajęć  
i obowiązków oraz to, że nie każdy 
rodzic będzie w stanie poświecić  
w miarę regularnie swój czas. 
Dlatego jeśli nie uda się Wam  
z 5-cioma sesjami, to 3 sesje rów-
nież będą wystarczające. Ale je-
śli któreś z Was będzie miało na 
tyle entuzjazmu, zapału i chęci to 
równie dobrze może uczyć swo-
je dziecko nawet 10-ciu nowych 
słów dziennie.  Najważniejsze jest 
to, abyście się dobrze przy tym ba-
wili. Pamiętaj o tym, że budujesz  
u swojej pociechy zamiłowanie 
do uczenia się, które będzie roz-
wijało się przez całe jego życie. 
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Ważne! Unikaj pokazywania kolejno dwóch słów za-
czynających się od tej samej litery. Włosy, wąsy, wargi 
wszystkie zaczynają się od litery „w” i dlatego nie powin-
ny być uczone jedno po drugim. Dziecko może błędnie 
rozpoznać wyraz włosy jako wąsy, ponieważ oba słowa 
zaczynają się na „w” i mają podobny wygląd. Dzieci, 
które nauczono już całego alfabetu znacznie częściej 
popełniają tę pomyłkę niż te, które alfabetu nie znają. 
Paradoksalnie znajomość alfabetu wprowadza niewiel-
kie zamieszanie.

Ważne! Nie ucz dziecka alfabetu! Znacznie później, gdy 
dziecko będzie już dobrze czytało nauczymy je alfabe-
tu. Wtedy już będzie potrafiło zrozumieć, dlaczego ko-
nieczne było wynalezienie alfabetu i po co nam litery.

   Etap I – pojedyncze słowa

 Na pierwsze słowa powinny 
składać się oczywiście imię dziec-
ka, imiona członków rodziny, 
krewnych, domowych zwierząt, 
ulubionych potraw, przedmiotów 
w domu, ulubionych zajęć – to 
właśnie rodzice najlepiej wiedzą, 
jakie powinny to być słowa.
 Ogólna zasada doboru 
słów, którym będziecie się kiero-

   Jak powinien przebiegać dobór słów?

wać to słowa z obszaru najbliż-
szego dziecku – czyli słowa „o so-
bie” – rozumiemy przez to swoją 
rodzinę i swoje ciało. Świat dziec-
ka zaczyna się wewnątrz i stop-
niowo rozszerza się na zewnątrz, 
i w analogiczny sposób powinien 
następować dobór słownictwa 
do uczenia.  

Opracowano na podstawie: „Jak nauczyć małe dziecko czytać”, Glenn, Janet Doman. 

DZIENNY PROGRAM
Całodzienny program:                    5 zestawów
Jedna sesja:                                     1 zestaw (5 słów) pokazywanych raz
Częstotliwość:                                  3 x dziennie każdy zestaw
Intensywność:                                  8 cm czerwone słowa
Czas trwania:                                    5 sekund
Nowe słowa:                                    5 dziennie (1 w każdym zestawie)
Wycofywane słowa:                        5 dziennie (1 w każdym zestawie)
Okres używania każdego słowa:   3 x dziennie przez 5 dni = 15
Zasada:                                             Zawsze kończ zanim Twoje dziecko chce                    
                                                           skończyć
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Przykłady innych kategorii słów, które można dowolnie tworzyć  
i rozbudowywać…

jabłko krzesło śniadanie pies mydło
banan stół obiad kot ręcznik

truskawka łóżko kolacja słoń kubek
poziomka sofa chleb żyrafa woda

malina dywan masło tygrys kran
itp. itp. itp. itp. itp.

 … oczywiście wybór katego-
rii jest dowolny i zależy od pomy-
słowości rodziców – mogą to być 
również słowa z wycieczki, waka-
cji, filmu dla dzieci albo aktualnie 
czytanych bajek lub wierszy, np. 
„Rzepka”, „Lokomotywa”. Waż-
ne abyście potrafili odpowiadać 
na aktualne zainteresowania  
i przyszłe potrzeby dziecka.
 Oto przykład jednej z kate-
gorii: „owoce” - jabłko, banan, 
truskawka, poziomka, malina. 
 Korzystnie jest, gdy każda  
z trzech pokazywanych jednego 

dnia kategorii jest inna, np.:   
 • owoce
 • umeblowanie
 •  potrawy

 Przymiotniki wprowadza-
my po wyczerpaniu najważ-
niejszych rzeczowników, nie za 
wcześnie. Tak samo czasow-
niki. Jedne i drugie skupiamy  
w kategorie, np. „co robi kot?” 
- miauczy, skacze, śpi, drapie, 
macha [ogonem], lub „jaka jest 
mama?” – wysoka, miła, ładna, 
uśmiechnięta itp.

Owoce Umeblowanie Potrawy Zwierzęta Higiena

    Kiedy pokażemy dziecku od-
powiednią liczbę słów, możemy 
zacząć pokazywać wyrażenia 
dwuwyrazowe i frazy ze słów, któ-
re dziecko już zna, np.: „wysoka ży-
rafa”, „mama gotuje”, „kot miau-
czy” itd. Powinny one być również 
podzielone na kategorie po pięć 
wyrażeń lub fraz. Litery powinny 
być czerwone, ale można zmniej-
szyć ich wielkość do 5 cm.

 Przykład kategorii: kolory. Te 
słowa można zaopatrzyć w kwa-
draty o odpowiednim kolorze. Po 
odczytaniu wyrazu można dziecku 
pokazać dany kolor. Po wprowa-
dzeniu podstawowych kolorów 
możne je rozbudowywać o bar-
dziej subtelne odcienie np. oliw-
kowy, lazurowy, srebrny, miedzia-
ny itp. Następnie można zacząć 
budować wyrażenia dwuwyra-
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   Etap II – wyrażenia dwuwyrazowe



zowe z zastosowaniem wprowa-
dzonych kolorów. Oto przykłady 
w kategorii „Warzywa”:
 • zielony ogórek
 • czerwony pomidor
 • żółta cytryna
 • brązowy ziemniak
 • biała pietruszka

 Albo zupełnie inne:
Sok pomarańczowy, niebieskie 
oczy, różowe paluszki, srebrna lo-
dówka, zielone jabłko itp.
 Kolejnymi słowami mogą być 
przymiotniki np. przeciwieństwa:
duży - mały, gruby - chudy, ład-
ny - brzydki, prawy - lewy, wesoły  
- smutny, pusty - pełny, itp.
 Z powyższych zdań można 
budować dowolne zwroty dwu-
wyrazowe:
prawa ręka – lewa ręka
długie włosy – krótkie włosy
duży pies – mały pies
czysta bluzka – brudna bluzka
pusta szklanka – pełna szklanka itp.

 Jeśli niektórych zdań nie 
będzie można ułożyć na jednej 
tablicy ze względu na długość 
zdania, można wówczas pozo-
stałą część zdania ułożyć na 
drugiej tablicy np. jeśli w zdaniu 
„pełna szklanka” braknie nam 
miejsca na –ka, wówczas koń-
cówkę układamy na drugiej ta-
blicy i pokazujemy obie tablice 
w taki sposób, aby z drugiej ta-
blicy widać było tylko brakującą 
końcówkę zdania. Innym roz-
wiązaniem będzie zbudowanie 
zdania z mniejszych liter, a które 
są kolejnym elementem zabawy  
w czytanie.

 Teraz zwiększa się nam licz-
ba sesji czytania dziennie. Wciąż 
wprowadzamy nowe pojedyn-
cze słowa, a do tego dodajemy 
jedną kategorię wyrażeń/fraz 
dziennie - 3 + 1 = 4 x 3, czyli 12 
sesji czytania dziennie.

   Etap III – proste zdania

 Kolejnym krokiem jest wpro-
wadzenie krótkich zdań. Zmiana 
będzie polegała na włączeniu 
czynności do wyrażenia dwuwy-
razowego i utworzenia podsta-
wowego krótkiego zdania. Będą 
to zdania dwu lub trzy wyrazowe, 
zbudowane ze słów, które dziec-
ko już zna i ma zakodowane, np. 
„Mama je”, „Brat śpi”, „Mama 
robi obiad” itp. 

 Jak już wspomniano można  
i należy zmniejszyć literki do 5 cm. 
W jednej kategorii powinno znaj-
dować się pięć zdań, które też 
pokazujemy 3 razy dziennie przez 
5 dni (lub krócej). Następnie do-
dajemy codziennie dwa „nowe” 
zdania, a dwa wycofujemy. 
 Teraz mamy już 5 kategorii 
dziennie - 3 kategorie wciąż nowych 
słów, 1 kategoria wyrażeń/fraz 

15



i 1 kategoria zdań, co daje nam 
łącznie 15 sesji czytania dziennie, 
ale pamiętajmy, że każda z nich 
trwa zaledwie kilkanaście - kilka-
dziesiąt sekund. 
 W etapie trzecim warto umie-
jętnie wykorzystać kolejne zalety 
wynikające z ruchomego alfabetu 
i można tworzyć dowolne wyraże-
nia uwzględniające fleksyjny cha-
rakter języka polskiego. Żeby nie 
utrudniać dziecku czytania słów, 
które pojawiają się w zmienionej 
formie, starajcie się początkowo 
układać zdania zawierające tylko 
jedno takie słowo, np. czasownik 
„sprzątać” w różnych jego od-
mianach „sprząta”, „sprzątam”, 
„sprzątamy”, itp. Czasownik „ro-
bić” w różnych formach np.: „ro-
bię”, „robimy”, „robią”, „robi”, itp. 
– oczywiście istnieje pełna dowol-
ność w tworzeniu zdań. Ważne 

jest to, aby zdania były krótkie  
i uwzględniały słownictwo już po-
znane przez dziecko. 
 Warto nadmienić, że ogrom-
ną zaletą jest również to, że przy 
okazji zabawy w czytanie dziecko 
zupełnie nieświadomie uczy się 
poprawnego zapisu gramatycz-
nego. Możemy być spokojni, że  
w trakcie nauki pisania dziecko nie 
napisze „spżątamy”  lub „spszą-
tamy” itp., bo poprawny obraz 
graficzny danego słowa został 
już wcześniej utrwalony w trakcie 
Waszych zabaw w czytanie.

 Zapamiętajcie, że dzieciń-
stwo bez nauki to strata najcen-
niejszego czasu w życiu. Jeśli ro-
dzice zdają sobie z tego sprawę, 
mają szansę dać dziecku najlep-
szy posag. Powodzenia i dobrej 
zabawy dla całej rodziny!
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