
Badania pokazują, że czytanie z dzieckiem
jest najważniejszą pomocą, jakiej rodzice
mogą udzielić mu w nauce.

ZACHOWAJ
RÓWNOWAGĘ 

Dziecko z pewnością będzie robić błędy. Chwal je, gdy uda się mu poprawnie

przeczytać jakiś wyraz, a nie tylko poprawiaj te, z którymi ma problem  
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Gdy jesteśmy zajęci, może nas kusić, żeby popędzać czytające dziecko lub podpowiadać mu kolejne słowa. Zwolnij i słuchaj jak dziecko czyta, nie przerywając mu  
Gdy�dziecko�do�nas�mówi�lub�dla�nas�czyta�na�głos,�należy�mu�poświęcić�całą�swoją�uwagę�•

Czytaj�na�zmianę�z�dzieckiem�•
Powtarzaj�dziecku,�że�lubisz�słuchać,�jak�czyta,�aby�zachęcić�je�do�podejmowania�kolejnych�prób�•

SŁUCHAJ, SŁUCHAJ I JESZCZE RAZ SŁUCHAJ  

NIECH CZYTANIE STANIE 

SIĘ OKAZJĄ DO REGULARNEGO 

SPĘDZANIA CZASU Z DZIECKIEM

Na wspólne czytanie z dzieckiem przeznacz określoną porę

dnia. Dzieci uwielbiają, gdy poświęca im się całą uwagę
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Wiele dzieci ma problemy z czytaniem, ponieważ podsuwa się im książki, które są dla nich za trudne   Pozwól�dziecku�wybrać�książkę,�która�mu�się�podoba�•�
Zapytaj�nauczyciela�dziecka,�jakie�książki�będą�najbardziej�odpowiednie�dla�poziomu�•�

umiejętności�dziecka�•
Trudniejsze�książki�czytaj�dziecku�na�głos,�ale�łatwiejsze�fragmenty�pozwól�mu�czytać�samodzielnie�•

Ulubione�książki�dziecka�czytajcie�kilkakrotnie.�Powtórki�wspomagają�proces�uczenia�się�•

WYBIERZ ODPOWIEDNI POZIOM TRUDNOŚCI RADA 2 

RADA 4 

SKUP SIĘ NA TYM, CO MOŻESZ ZROBIĆ, 

A NIE NA TYM, CO JEST NIEWYKONALNE! 

Czasem trudno znaleźć na wszystko czas! W sprawie czytania wystarczy 

podjąć zaledwie kilka prostych kroków, aby wszystko zmienić 
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KRÓTKI PRZEWODNIK DLARODZICÓW – JAK POMÓCDZIECKU W NAUCE CZYTANIA



NIE ZAPOMINAJ 
O SWOIM JĘZYKU OJCZYSTYM

Ważne jest pielęgnowanie własnego języka ojczystego – uczenie się więcej

niż jednego języka daje wiele korzyści i nie spowalnia nauki czytania
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020 7921 4550

info@springboard.org.uk

www.springboard.org.uk

Springboard�for�Children�(Springboard�dla�dzieci)
oferuje�indywidualne�lekcje�czytania�dla�dzieci.�
Organizacja�współpracuje�ze�szkołami�i
rodzinami�na�rzecz�pomocy�dzieciom�w
rozwinięciu�ich�potencjału�uczenia�się.�

Springboard�for�Children�(Springboard�dla�dzieci)
jest�członkiem�organizacji�Dyslexia�and�Specific�
Learning�Difficulties�Trust.�

Springboard�for�Children�(Springboard�dla�dzieci)�jest�zarejestrowaną�organizacją�charytatywną�(nr�1124257)�

oraz�spółką�non�profit�z�odpowiedzialnością�wspólników�do�wysokości�gwarancji�(nr�6251103).�POLISH

Aby uzyskać więcej informacji na temat Springboard for Children 
(Springboard dla dzieci), prosimy o kontakt.

SZUKAJ NIESZABLONOWYCH ROZWIĄZAŃ!  

POPROŚ O DODATKOWĄ POMOC, 

JEŚLI UWAŻASZ, ŻE DZIECKO JEJ POTRZEBUJE

Nie zawsze musi to być książkaWspólnie�przeglądajcie�i�czytajcie�strony�internetowe�lub�drukujcie�•�interesujące�dziecko�strony�internetowe •
Zachęcaj�dziecko�do�czytania�napisów�na�znakach�drogowych,�haseł�reklamowych,�etykiet�•

na�opakowaniach�płatków�śniadaniowych�lub�prostych�nagłówków�wiadomości�•

CZYTAJCIE W DOWOLNYM MIEJSCU 

ROZMAWIAJCIE O TYM,

CO PRZECZYTALIŚCIE 

Skłania to dziecko do zastanowienia się nad tym, co przeczytało, 

rozwija wyobraźnię i zwiększa pewność siebie. To także dobry 

sposób na sprawdzenie, czy dziecko czyta ze zrozumieniem 
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Może się zdarzyć, że pomimo podejmowanych wysiłków czytanie ciągle 

przychodzi dziecku z trudnością. Im szybciej problem zostanie dostrzeżony, 

tym szybciej będzie można podjąć próby zaradzenia mu
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Dzieci mają dziś dostęp do różnych fantastycznych bajek i książeczek obrazkowych, 
stron internetowych, audiobooków i urządzeń przenośnych. Aby jednak móc z nich w pełni korzystać, muszą zdobyć podstawową umiejętność jaką jest czytanie
Razem�stwórzcie�prostą�książkę�–�poproś�dziecko�o�zilustrowanie�jej�własnymi�rysunkami�•Nie�zapominaj�o�miłym�spędzaniu�czasu�z�dzieckiem�na�rozmowie,�słuchaniu�•�i�opowiadaniu�bajek�lub�wspólnym�czytaniu�•
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