
Innowacyjna metoda czytania i pisania wspierana nagraniem CWN Doroty Miązek  

w oparciu o “Sukces w nauce czytania. Zwierzaki 3”  

jako alternatywa podczas nauki zdalnej. 

 

Czas nauki zdalnej jest zarówno dla dzieci jak i dla rodziców oraz nauczycieli nową 

sytuacją, do której musimy się przyzwyczaić i ją zaakceptować. Jako nauczyciel staram się, aby 

mimo nauki na odległość, dzieci miały możliwość wielostronnego rozwoju, jaką daje praca w 

oparciu o CWN. Grupa, z którą pracuję, to dzieci 6-letnie, z którymi w roku szkolnym 2019/20 

systematycznie pracowałam metodą czytania i pisania wspieraną nagraniem. Jednak praca zdalna 

wymagała zmienionej formy.  
 

Stacjonarna nauka oparta jest na stałych elementach: 

 zapoznanie dzieci z fragmentem tekstu (płyta CD), 

 powtarzanie tekstu z wykorzystaniem rekwizytów (piłeczka, maskotka), 

 praca z tekstem z wykorzystaniem kolorowych kubeczków (ćwiczenia precyzyjnych ruchów 

rąk podczas rytmizacji tekstu z jednoczesnym ruchem z kubeczkiem), 

 tzw. „falbankowanie” - rysowanie kolorowych falbanek pod wyrazami z tekstu wg 

ustalonego schematu, 

 układanie schematu zdań za pomocą patyczków, pchełek i guziczków, 

 praca w książce. 

Podczas nauki zdalnej również wykorzystuję większość wyżej wymienionych elementów jedynie 

delikatnie je modyfikując: 

 zapoznanie się z tekstem wiersza z płyty CD( dzieci posiadają podręczniki z płytą CD w 

domu – „Sukces w nauce czytania. Zwierzaki 3” D. Miązek), 

 nauka wybranego fragmentu wiersza, 

 wspólnie z rodzicami improwizacja ruchowa do tekstu, 

 rysowanie falbanek pod tekstem według ustalonego schematu: 

 - wyrazy jednosylabowe – kolor żółty, 

- wyrazy dwusylabowe – kolor niebieski, 

- wyrazy trzysylabowe – kolor pomarańczowy, 

-wyrazy czterosylabowe – kolor różowy, 

 układanie schematu do tekstu czy wybranych wyrazów: 

- patyczki to zdania, 

- pchełki to sylaby, 

-guziczki to głoski (dwuznaki typu cz, sz, dz oznaczamy jako 1 głoskę), 

 praca w książce. 
 

Rodzicom wysyłam poprawny wzór wykonanej pracy. Od nich otrzymuję informację zwrotną w 

postaci kart pracy wykonanych przez dzieci. 

Szczegółowe instrukcje pracy z dzieckiem można znaleźć w pozycji „Sukces w nauce czytania. 

Zwierzaki 3” Łódź Annał 2018 D. Miązek. 

 

Opracowała: 

mgr Agnieszka Kozakiewicz – nauczyciel PM 124 w Łodzi. 


