
WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW DZIECI GRUPY ZEROWEJ  
DOTYCZĄCE USPRAWNIANIA NIEKTÓRYCH UMIEJ ĘTNOŚCI  

KONIECZNYCH W KLASIE PIERWSZEJ . 
 

 
Analiza i synteza słuchowa czyli rozkładanie wyrazu na sylaby, głoski oraz „usłyszenie” 
wyrazu głoskowanego (niezwykle ważna umiejętność, bez której dziecko nie nauczy się 
czytać) 

 
Przygotowujemy sobie listę krótkich wyrazów np. dom, las, kura, okno, buty. Następnie dorosły 

mówi wyraz, a dziecko wymienia pojedyncze głoski: d-o-m, l-a-s, k-u-r-a, b-u-t-y. Jeśli dziecko dobrze 
sobie radzi próbujemy z trudniejszymi wyrazami. W drugim ćwiczeniu dorosły mówi pojedyncze głoski, 
starając się wymawiać je bez „dodatków” czyli mówimy m a nie my, b a nie by.  A więc teraz odwrotnie – 
my mówimy d-o-m, a dziecko ma powiedzieć jakie słowo usłyszało. Jeśli dziecko sobie nie radzi podajemy 
mu odpowiedź, próbujemy z łatwiejszym wyrazem i wracamy do tego następnego dnia.  
 
Przykłady wyrazów do ćwiczeń: 
SOK, KOS, LAS, SER, PAS, RAK, MAK, BAL. BUT, BOK, DOM, GOL, TOR, OKO, ELA, DAMA, 
RYBA, WATA, NOGA, PARA, TUBA. 
 
 Bardzo pomocne w ćwiczeniu analizy i syntezy słuchowej jest słuchanie przez dzieci bajek 
czytanych przez rodziców lub odtwarzanych z płyt. Niestety współczesne dzieci głównie oglądają bajki w 
TV lub komputerze i nie mają za wielu okazji do takich ćwiczeń. Zachęcam, by zrobić z tego zwyczaj 
domowy. Dzieci, które słuchają bajek zamiast je oglądać chętniej i szybciej uczą się języków obcych, 
więcej zapamiętują bezpośrednio z lekcji, lepiej się koncentrują na tym co do nich mówimy.  
 
Ćwiczenie liczenia 
 

Przeliczanie do 10 lub 20. Dodawanie, odejmowanie. Wykorzystujemy różne okazje codzienne do 
ćwiczeń w liczeniu (ile widelców musimy położyć na stole?, podaj mi 7 wykałaczek, na parkingu stało 8 
samochodów, ale 3 odjechały, to ile zostało? itp...) 

Dobrym sposobem jest gra dwoma kostkami do gry. Rysujemy rubryczki dla siebie i dziecka.  
Ustalamy, że będziemy 10 razy rzucać kostką na zmianę. Po wyrzuceniu kostek dodajemy to co jest na nich 
obu do siebie np. 2+5 i wynik wpisujemy do tabeli. Zachęcamy dziecko by liczyło samo, na palcach lub na 
patyczkach, guzikach. Czekamy tak długo, jak trzeba, okazujemy dziecku, że podziwiamy jego wysiłki. Za 
każdym razem warto głośno powiedzieć co wypadło na kostkach np. O! Wyrzuciłaś 5 i 3! Chodzi o to, by 
dziecko utrwaliło sobie widzianą ilość oczek z liczbą. Na koniec dodajemy wszystkie wyniki. Ten kto ma 
więcej wygrywa. Nagroda nie jest konieczna. Dla dzieci samo granie jest nagrodą i wielką przyjemnością. 
Gdy opanujecie już grę w dodawanie można spróbować odejmowania. Po wyrzuceniu kostek od większej 
liczby odejmujemy mniejszą i wynik zapisujemy w tabeli. Wygrywa ten kto na koniec ma najmniej 
punktów czyli opłaca się zbierać same zera. 

 
Mało kto wie, że ćwiczenie przez nauczycieli opanowania stron prawej i lewej jest także 

przygotowanie, pośrednim, do sprawnego liczenia i radzenia sobie z matematyka w przyszłości.  
 

Lateralizacja skrzyżowana, słaba orientacja w schemacie ciała,  
zaburzone poczucie kierunku 

 
Może być dominacja lewego oka i prawej ręki lub lewej ręki i prawego oka.. Może to powodować 

problemy z utrwaleniem tzw. stronności czyli poczucia co jest prawe, a co lewe oraz pisanie odwrotnie cyfr, 
mylenie liter podobnych kształtem np. b-d lub b-p lub stawianie laseczki ze złej strony literki. Trudność ta 
powinna zaniknąć sama do końca klasy pierwszej. Pomocne są ćwiczenia utrwalające znajomość strony 



prawej i lewej we własnym ciele, a także co jest pod, nad, z przodu, na dole, obok, przede mną (to trening w 
zakresie poczucia kierunku, bardzo potrzebny w odtwarzaniu liter, cyfr, rozmieszczeniu notatek na stronie 
zeszytu, orientacji na mapie, odczytywania diagramów itp). Nie są to proste pojęcia dla 5- i 6-latka i trzeba 
trochę poćwiczyć (połóż widelec z prawej, a nóż z lewej strony talerza, stań z prawej strony, daj mi lewą 
rękę, podaj mi mąkę – stoi na dolnej półce, idź przodem, stań obok siostry itd...). 

 
Słaba analiza wzrokowa 
 
 Wskazywać może na wadę wzroku. Warto w takim przypadku wykonać badania okulistyczne. 
Ponadto można ćwiczyć np. układając puzzle, układanki obrazkowe (można przeciąć na kilka części 
pocztówkę i dać dziecku do złożenia, dobrze jest mieć drugą całą na wzór). Pomocne bywa układanie 
wzorów z patyczków, szukanie braków na obrazkach i inne zadania z książeczek dla dzieci np. dopasuj cień 
do postaci, policz ile zwierzątek jest ukrytych na obrazku itp...Obecnie jest bardzo duży wybór takich zabaw 
w książeczkach. Na początku trzeba dziecko zachęcać i być przy nim, pomagać lub nawet robić zadania na 
zmianę. Jak się przekona, że potrafi będzie chętniej wykonywać je samo. Bardzo dobrą zabawą trenującą 
analizę wzrokową i jednocześnie pamięć jest gra typu „Memory” lub inaczej „Super pamięć”. Polecam dla 
dużych i małych.  
 
Słaba grafomotoryka 
 
 Dziecko źle trzyma ołówek, kredkę, przyciska za mocno lub za słabo, „brzydko” rysuje, pisze. 
Najczęściej nie lubi rysować, kolorować i samo o sobie mówi, że tego nie potrafi. W takim przypadku 
musimy wzmocnić mięśnie całej ręki. Pomocne będą wszelkie ćwiczenia, czynności fizyczne (wykręcanie 
prania, zamiatanie, gniecenie ciasta na pierogi, ucieranie w makutrze, chłopcy lubią ćwiczyć z ciężarkami). 
Ponadto należy dziecko zachęcać do podejmowania różnych zajęć domowych, w których ma okazję 
ćwiczyć zgrabność paluszków. Może babcie nauczą wnuki wyszywać, robić na szydełku ? Dzieci lubią 
pomagać w kuchni. Nie zakazujmy im tego, to najlepsze ćwiczenia choć potem trzeba więcej sprzątać. 
Prace plastyczne to nie tylko kolorowanki, ale też malowanie farbami za pomocą palców na dużym 
papierze; lepienie z plasteliny, modeliny, którą można ugotować i będą trwałe prace, także z masy solnej 
(dzieci to uwielbiają – 2 szklanki mąki i 1 szklanka soli i tyle wody, żeby powstała plastyczna masa, ale 
niezbyt rzadka). Nawlekanie korali, także tych z makaronu, wrzucanie ziarnek fasoli do butelki z małym 
otworem. Wyklejanie pracy plasteliną a potem przyklejanie na tym ziarenek ryżu, grochu itp...). Zachęcam 
do uruchomienia wyobraźni dla dobra dzieci. Świetnym ćwiczeniem jest także pranie ręczne skarpetek lub 
w przypadku dziewczynek ubranek dla lalek. Można też poprosić dziadka, by znalazł długą śrubę i 
dopasowaną do niej nakrętkę. Wkręcanie tej nakrętki do końca śruby i z powrotem jest świetnym 
ćwiczeniem palców.  
 
Pamięć słuchowa 
 
 Warto uczyć się z dziećmi wyliczanek, wierszyków, ale też prosić o opowiedzenie obejrzanej bajki, 
o przypomnienie imion postaci z ulubionej bajki. Ponadto można bawić się w powtarzanie cyfr, wyrazów, 
imion itp. Pamięć słuchowa jest gwarancją tego, że dziecko będzie wiedziało co jest zadane, że na następny 
dzień klasa jedzie na wycieczkę, że za tydzień będzie potrzebny strój galowy.  
 

Im wi ęcej Państwo pomożecie dzieciom teraz, tym mniej będą one przeżywać 
problemów w nauce w przyszłości, a Wy razem z nimi. 

 
Coraz więcej dzieci przejawia trudność nazywaną: problemy z koncentracją uwagi. 

Dlaczego tak się dzieje i jak temu zapobiec?  
 

1. Mniej telewizji, a więcej rozmów, czytania głośnego, słuchania audycji radiowych, bajek na CD. 



2. dużo gier planszowych, łamigłówek, układanek, rysunków, a jak najmniej komputera (Anglicy 
stwierdzili w badaniach naukowych, że dzieci przed 9 rokiem życia nie powinny mieć kontaktu z 
komputerem, bo niekorzystnie wpływa na rozwój mózgu, wzroku, prowadzi do wad postawy. 

3. Jak najwięcej biegania, skakania, jazdy rowerem, gry w piłkę czyli wszelkiego ruchu, najlepiej na 
powietrzu, najlepiej z rodzicem.  

4. Mniej kontaktu w ogóle z przedmiotami emitującymi promieniowanie: telewizor, komputer, telefon 
komórkowy, wszelkie platformy do gier.  

5. Odpowiednia ilość snu. 
6. Odpowiednie treści w bajkach, grach. Zbyt absorbujące treści pobudzają przesadnie wyobraźnię 

dziecka i zakłócają sen i wypoczynek, wpływają niekorzystnie na skupienie uwagi w tracie dnia.  
7. Stały rytm dnia. Powtarzalność. 
8. Dużo przytulania, bliskości – dotyk rozwija układ nerwowy, sprawia, że dziecko jest spokojniejsze, 

mądrzejsze. 
9. Czas – jak się ma dzieci trzeba mieć dla nich czas. Ten czas to inwestycja – im więcej teraz 

zainwestujemy, tym większe będą zyski w przyszłości.  
10. Dobre odżywianie, zachęcanie do urozmaiconych posiłków, wspólne gotowanie, próbowanie 

nowych smaków, oglądanie programów kulinarnych, które mogą zachęcić dziecko do próbowania 
nowości. Zamiast słodyczy – rodzynki, morele suszone, orzechy, owoce. Zamiast słodkich, 
kolorowych napojów - woda z cytryną. Zamiast białych, ale bezwartościowych bułeczek – razowe 
pieczywo (nie barwione karmelem na brązowo, ale naprawdę razowe, na początku nie smakuje, ale 
to kwestia przyzwyczajenia). I dużo warzyw, W różnej postaci. Czasem zapominamy jaka smaczna 
jest kiszona kapusta podjadana mamie gdy przygotowuje surówkę do obiadu. Najprostsze dania, 
zapomniane często mają super smaki i dzieci je lubią. Chleb z cebulą, kiszonym ogórkiem. Chleb z 
masłem posypany ziarenkami słonecznika. Ziemniaki ugotowane lub upieczone w mundurkach 
(tracą wtedy najmniej wartości) i tylko z jogurtem lub śmietaną. Zadbajmy o dobre odżywienie 
naszych dzieci. I nauczmy je pić wodę, bo to główny składnik mózgu, naszego osobistego 
komputera. Bez wody i tlenu nie pracuje.  

 
Wychowywanie to nie zawsze dawanie wszystkiego czego dziecko pragnie.  
To także wymaganie, stawianie granic, nie zgadzanie się na pewne rzeczy,  

czasem odmawianie, nawet, gdy dziecku jest przykro.  
 

opracowała Magdalena Cierpisz, psycholog 


