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Potrafię czytać – naturalna nauka języka jako interakcyjny model nabywania 

kompetencji językowej u dzieci w wieku przedszkolnym 

Innowacja realizowana w Przedszkolu NR 5 im. Misia Uszatka w Sieradzu 
Autorka – Anna Sroka 

 

 

Przedszkole to jedna z pierwszych instytucji, z którą ma kontakt dziecko. Tam ma 

okazję poznać określone zachowania, nauczyć się współpracy w kontaktach z 

rówieśnikami, z dorosłymi, wyrobienia określonych postaw. W przedszkolu dzieci 

nie tylko się bawią, ale również wychowują i jest to bardzo ważne dla 

kształtowania ich osobowości. W tym wieku charakterystyczna jest naturalna 

aktywność, ciekawość świata, skłonność do naśladownictwa czy łatwość 

czerpania wiedzy z otoczenia. Poza tym dzieci są wrażliwe emocjonalnie. 

Wszystko to tworzy odpowiedni klimat, sprzyjający osiągnięciu zamierzonych 

działań. Nauczyciele edukacji przedszkolnej w myśl nowej podstawy 

programowej mają systematycznie wspierać i rozwijać mechanizmy uczenia się, 

aby dziecko osiągnęło poziom rozwoju, który możliwi mu podjęcie nauki 

w szkole. Ponadto nauczyciele mają wspierać aktywność dziecka, jego poziom 

inteligencji sensorycznej. W literaturze znamy różne koncepcje pedagogiczne, 

które pozwalają na podniesienie poziomu gotowości szkolnej. Jedną z nich jest 

Naturalna nauka języka nazywana metodą nowozelandzką, której twórcą jest 

Brian Cutting, a jej polskimi propagatorkami E. Czerwińska i M. Narożnik. Model 

ten odnosi się do szeroko rozumianej edukacji językowej, która sprzyja 

procesowi nabywania umiejętności samodzielnego czytania ze zrozumieniem, 

pisania i mówienia w sposób naturalny, zgodny z rozwojem. W innowacji 

dominuje orientacja, która zakłada, że należy stworzyć warunki do zgodnego 

z potrzebami i możliwościami percepcyjnymi, indywidualnego rozwoju każdego 
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dziecka. Do napisania innowacji przyczyniły się  również: zmiany w ustroju 

oświaty oraz koncepcja pracy przedszkola jak również ewaluacja wewnętrzna 

prowadzona przez zespół nauczycieli. Wnioski z ewaluacji wskazują na duże 

zainteresowanie dzieci pisaniem i czytaniem. Wnioski z obserwacji 

pedagogicznej dzieci wskazują, że grupa wykazuje zainteresowania otaczającym 

światem, lubi eksperymentować, przejawia zainteresowanie pismem 

i czytaniem. Wszystkie dzieci potrafią się podpisać imieniem, podejmują próby 

pisania innych liter, dwoje już czyta proste wyrazy. Dzieci są chętne do pracy 

z wysłuchanym tekstem, obrazkiem, ilustracją. Potrafią wyrazić swoje myśli 

i przeżycia w rozmowach z dorosłymi i rówieśnikami, odgrywają scenki 

dramowe. Po przeprowadzeniu  rozmów z dziećmi stwierdziłam, że przedszkolaki 

wykazują zainteresowanie komputerem, ale polega to głównie na graniu w gry i 

oglądaniu bajek. Zasadnym więc wydaje się podjęcie działań ukierunkowujących 

ciekawość poznawczą dzieci na pokazanie innych możliwości wykorzystania 

technologii informatycznych. Pomysł innowacji to również wyjście naprzeciw 

oczekiwaniom rodziców, którzy brali czynny udział w czytaniu książek swoim 

pociechom w domu, czytali dzieciom w przedszkolu biorąc udział w akcji Cała 

Polska czyta dzieciom. 

Innowacja adresowana jest do dzieci 6-letnich z grupy Misie, które już czwarty 

rok uczęszczają do przedszkola. Innowacja poszerza i uzupełnia treści programu 

Kocham Przedszkole i jest spójna z Podstawą Programową Wychowania 

Przedszkolnego oraz z wymaganiami państwa wobec placówek przedszkolnych. 

W nowej podstawie programowej jest mowa o podejmowaniu przez dziecko 

aktywności poznawczej, budującej wyobrażenia i pojęcia o otaczającym świecie, 

rozwijającej zaciekawienia, wrażliwość estetyczną i umiejętność uczenia się. 

Dziecko ma eksperymentować słowem, doświadczać podczas zabaw czy zajęć. 

Jest to najlepszy sposób przyswajania nowych wiadomości i umiejętności. W 

innowacji przewiduje się wydawanie na łamach przedszkolnej gazetki wierszy, 

opowiadań stworzonych przez dzieci, publikowanie ich na stronie internetowej 

przedszkola jak również zorganizowanie wystawy z twórczością dzieci i ich 

rodziców w Bibliotece Pedagogicznej. 

Proces wdrażania innowacji będzie się odbywał w ramach zajęć wychowawczo – 

dydaktycznych i zabaw.  
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Celem innowacji jest nabywanie przez dzieci 6-letnie kompetencji językowych, 

w tym umiejętności czytania i pisania w pełnym zakresie liter polskiego alfabetu, 

formułowania myśli i wyrażania poglądów o otaczającym świecie. 

Realizacji celów innowacji będzie służy odpowiednia organizacja sali – 
wydzielone kąciki, które stanowią warunki do podejmowania określonej 
działalności przez dzieci- indywidualne, w parach lub w zespołach.  
 
Kącik alfabetyczny – pomoce ułatwiające naukę czytania: wzory liter, rozsypanki 
literowe, sylabowe, wyrazowe, klocki literowe, stemple literowe, domino 
obrazkowo- wyrazowe, alfabet. 
Kącik książki - pozycje o charakterze literackim, komiksowym, encyklopedie, 
egzemplarze przedszkolnej gazetki. 
Kącik pisania – szablony liter pisanych małych i wielkich, wzory litero podobne, 
rysunki konturowe, wzory graficzne, ołówki, flamastry, kredki ołówkowe 
i świecowe, kartki różnej wielkości, kalka, kartki z liniaturą. 
Kącik matematyczny – kartoniki z cyframi, znakami matematycznymi, w klocki 
cyfrowe, stemple z cyframi i znakami matematycznymi, w liczydło, w kostki do 
gry o dużych rozmiarach, w gry, centymetry, w figury geometryczne, banknoty, 
monety, patyczki różnej długości. 
Kącik komputerowy – cztery stanowiska do zabaw komputerowych i gier 
edukacyjnych, które pozwolą na zaznajamianie się z literami, łączenie sylab, 
dokonywania analizy i syntezy wzrokowej, tworzenie wyrazów przez łączenie 
sylab. Słuchawki przy każdym stanowisku dadzą dziecku możliwość swobodnego 
słuchania instrukcji do danego zadania, gry. 
Kącik artystyczny – połączenie kącika teatralnego z muzycznym i plastycznym. 
Znajdują się tam materiały plastyczne do wykonywania prac różnymi technikami, 
instrumenty muzyczne, plansza z gamą, wartościami nut, kukiełki i pacynki. 
Kącik badawczo – przyrodniczy – lupy, mikroskop, preparaty, globus. Będą tam 
również książki popularno – naukowe, czasopisma przyrodnicze i gry 
ekologiczne. 

Utworzone w sali kąciki pozwalają dzieciom na dokonywanie wyborów 
określonej działalności. Pomoce w nich umieszczone są nie tylko gotowymi 
elementami, ale również niektóre z nich wykonały dzieci.  

Dodatkowym atutem wszystkich kącików jest korzystanie z tablicy interaktywnej 
znajdującej się w sali. 

Do czytania wspólnego, indywidualnego i w małych zespołach dzieci korzystają z 
książek z serii Słoneczna biblioteka. Metoda Naturalnej Nauki Języka czyli 
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edukacja przez język, jest ciekawym sposobem umożliwiającym wprowadzanie 
dzieci w świat czytania i pisania. Czytanie dużych książek zakończonych zabawną 
puentą wprowadza radosny nastrój sprzyjający integracji grupy, zdobywaniu 
wiedzy ogólnej, przezwyciężaniu nieśmiałości. Efekty twórczej ekspresji przy 
opracowywaniu książek wdrażają do zgodnej współpracy w zespole, dobrej 
organizacji miejsca pracy, uczą ładu i porządku. Ponadto każde dziecko osiąga 
sukces i satysfakcję na miarę swoich możliwości.  

Podstawowym założeniem metody NNJ jest integracja treści z różnych dziedzin i 
poznawanie świata jako całości.  

Z bogatej gamy innych metod, których elementy uzupełnią pracę modelem 
naturalnej nauki języka jest pedagogika zabawy Klanza, odimienna nauka 
czytania Ireny Majchrzak, drama, dziecięca matematyka wg E. Gruszczyk – 
Kolczyńskiej, edukacja przez ruch D. Dziamskiej. 

Do monitorowania procesu wdrażania innowacji wykorzystuję analizę wytworów 

działalności dzieci (rysunki, próbki pisania, ćwiczenia graficzne) analizę wyników 

arkusza umiejętności dzieci, analiza wyników ankiety dla rodziców. 
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