
 
 
 

 

 

POMARAŃCZOWE JEDYNECZKI to 3 latki, które od września 

uczęszczają do przedszkola w ramach projektu „Nowa grupa przedszkolna  

i rozszerzona oferta edukacyjna w Gminie Jawor” rok szkolny 2018/2019 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (RPDS.10.01.01-02-0023/17).  

Oprócz codziennych zabaw uczestniczą także w różnorodnych zajęciach, wychodzą na 

spacery, biorą udział w koncertach muzycznych i przedstawieniach teatralnych. Za nimi także 

kilka przedszkolnych uroczystości i ciekawych wydarzeń. Są wesołą i zgraną przedszkolną 

drużyną, a nad ich wszechstronnym rozwojem czuwają pani Ela i pani Iza, a pomaga im pani 

Agata. 

 



Glottodydaktyka w „Pomarańczowych Jedyneczkach” 
 
Jednym z zadań współczesnego przedszkola jest przygotowanie dzieci do podjęcia nauki  

w szkole, a co za tym idzie wybranie takich metod nauki czytania i pisania, które będą 

odpowiednie, skuteczne a zarazem przyjazne dla małych dzieci. Priorytetem nauczyciela 

pracującego w przedszkolu powinna być bezwarunkowa akceptacja twórczego rozwoju 

małego dziecka, która pozwala na ufne otwieranie się dziecka na nowe doświadczenia oraz na 

rozwój ciekawości poznawczej, która będzie towarzyszyła mu w dalszym życiu. Metodą, 

która spełnia te wszystkie warunki jest GLOTTODYDAKTYKA. Metoda opracowana przez 

prof. Bronisława Rocławskiego pozwala dzieciom od najmłodszych lat bawić się w pisanie  

i czytanie, by w efekcie zapoznać ze światem pisma. Przy tym bardzo ważne jest, aby 

odpowiednio wydłużyć czas przygotowania dziecka do nauki czytania i pisania. Dzięki temu 

można skrócić do minimum czas opanowywania płynnego pisania i sprawnego czytania ze 

zrozumieniem. 

Zadaniem nauczyciela w tej metodzie jest znalezienie właściwej drogi po wiedzę dla każdego 

dziecka. Glottodydaktyka nakazuje traktować każde dziecko indywidualnie i stosować 

zróżnicowany stopień trudności zadań dostosowanych do możliwości każdego wychowanka.  

Na korzyść stosowania glottodydaktyki przemawiają wszystkie argumenty: 

o Metoda ta oddziałuje wszechstronnie na osobowość dziecka, nie stawiając mu 

żadnych ograniczeń i zakazów. 

o Podąża i jednocześnie stymuluje do dalszego rozwoju przez indywidualne podejście. 

o To nauka liter przez zabawę, bardzo atrakcyjna i różnorodna, stosowana już w wieku 

trzech lat. 

o Rozbudza dziecko poznawczo i daje motywację do dalszej nauki. 

o Dzieci biernie i czynnie znają litery w czterech wersjach: małe i wielkie, drukowane i 

pisane. 

o Wcześniej wyzwala się w nich chęć poznawania kolejnych liter oraz zainteresowanie 

czytaniem i pisaniem. 

o Szybciej uczą się czytać dzięki technice "ślizgania się" z litery na literę. 

o Posiadają umiejętność zapamiętywania i czytania nieznanych jednostek języka (sylab, 

fonemów, logotomów). 

o Szybciej uczą się poprawnego kreślenia liter i cyfr. 



o Dzieci w pierwszej kolejności poznają litery pisane (co zachęca ich do kreślenia od 

razu liter pisanych a niedrukowanych). 

o Każde dziecko w indywidualnym tempie przyswaja wiedzę i umiejętności. 

o Dzieci są bardziej rozbudzone poznawczo szczególnie dotyczy to rozumienia tekstu - 

z ochotą sięgają po książki.  

W naszym przedszkolu metoda glottodydaktyki, czyli wychowania językowego prowadzona 

jest grupie dzieci 3-letnich „Pomarańczowych Jedyneczek”.  Na tym etapie najważniejsze 

jest wspieranie rozwoju mowy dzieci poprzez ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne, nauka 

prawidłowej wymowy poszczególnych głosek. Ćwiczenia usprawniające funkcje wzrokową  

i słuchową oraz orientację w przestrzeni.  

A tak się bawią nasze Maluszki na zajęciach z glottodydaktyki:  

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 









 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

I jak mówi profesor Bronisław Rocławski, 

ojciec tej metody: 

 „Każde dziecko powinno kroczyć  

od kamienia do kamienia własną 

ścieżką. Dziecko powinno odczuwać 

ciepłą rękę nauczyciela, powinno czuć 

się bezpiecznie, a jednocześnie być 

szczęśliwe z pokonywania trudności,  

z odkrywania tajemnic świata,  

z nabywania nowych umiejętności, 

które wzbogacają sposób życia.” 

 

 


