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Kształtowanie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem wraz z przykładami

ćwiczeń

W obliczu ogromu wiedzy jaką obecnie zasypywany jest uczeń zachodzi konieczność

zastosowania takich metod nauki, aby uczeń miał możliwość samodzielnego poszukiwania wiedzy.

Wśród wielu sposobów jej zdobywania należy wyróżnić samodzielną pracę z tekstem książek,

czasopism, itd.

Ponieważ praca z tekstem opiera się na czytaniu, aby zatem była ona szybka i wydajna konieczne

jest zastosowanie cichego czytania ze zrozumieniem. Jak pisze Hubert Kein „czytanie ciche, to

czytanie wzrokiem z równoczesnym dążeniem do uchwycenia myśli zawartej w tekście”.

Kształcenie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem należy do podstawowych zadań

nauczycieli klas początkowych. Rozwijać umiejętność cichego czytania ze zrozumieniem można

dopiero wówczas, gdy głośna faza nauki osiągnie programowe cele tzn. opanowanie liter,

wykształcenie poprawnej wymowy głosek, elementarne zautomatyzowanie czytania. Następują

wtedy takie okresy, w których obie formy występują na przemian – kl. I, potem z lekką przewagą

czytania cichego nad głośnym – kl. II, aż w końcu czytanie ciche dominuje – kl. III i jest

najczęściej stosowaną formą czytania.

Na fizjologiczno – psychologiczny proces czytania ze zrozumieniem, który jest procesem

syntezy, składają się następujące etapy:

� spostrzeganie obrazów graficznych

� wiązanie obrazów graficznych z wyobrażeniem pozajęzykowym, czyli zrozumienie znaczenia

grupy przeczytanych słów

� pamiętanie sensu przeczytanych wyrazów w czasie czytania następnej grupy słów

� domyślanie się dalszego ciągu czytanego tekstu tj. przewidywanie

� kojarzenie znaczeń w pewne całości myślowe

� kontrola, czyli weryfikacja przewidywań

Każdy uczeń, aby dobrze zrozumieć czytany tekst  musi posiadać:

� odpowiednio duży zasób doświadczeń i pojęć z dziedziny czytanego tekstu

� dostateczną biegłość techniczną (rozróżnianie znaków graficznych i ich przekład na myśli

� umiejętność skupienia uwagi na treści czytanego tekstu

Istotą cichego czytania jest zrozumienie ogarnianego wzrokiem tekstu, a technika czytania

cichego polega na czytaniu tekstu wyrazami (cząstkami wyrazów) wyłącznie wzrokiem. Z uwagi na

ważność i znaczenie czytania cichego ze zrozumieniem, należałoby odpowiedzieć na pytanie, kiedy

rozpoczynać pracę nad wdrażaniem do tej umiejętności?

Odpowiedź na to pytanie nie jest wprawdzie jednoznaczna, ale równolegle ze zdobywaniem

umiejętności czytania, rozpoczyna się wdrażanie do czytania cichego ze zrozumieniem. Tym

bardziej, że uwaga dziecka podczas czytania cichego jest prawie wyłącznie skupiona na treści.

Ryszard Więckowski wyróżnia 3 poziomy rozumienia tekstów:

Poziom I - uczniowie wyodrębniają konkretne fakty i zdarzenia, zapamiętują je i odtwarzają na

polecenie nauczyciela.



Poziom II - w czytanym tekście uczniowie wyodrębniają związki przyczynowo-skutkowe między

faktami i zdarzeniami.

Poziom III - uczniowie potrafią wyodrębnić ideę utworu (czytanki, utworu literackiego),

elementy podstawowe i drugorzędne oraz myśl przewodnią.

Aby to osiągnąć należy w procesie dydaktycznym stosować różnego rodzaju ćwiczenia. W

okresie elementarzowym stopień trudności tych ćwiczeń jest niski i zróżnicowany. Stosując zasadę

stopniowania trudności można ćwiczenia w tym zakresie uszeregować następująco:

� odszukiwanie wyrazów i liter w tekście

� odszukiwanie zdań w tekście

� odszukiwanie w tekście imion dzieci, nazw zwierząt zabawek

� układanie wyrazów z liter alfabetu ruchomego

� wykonanie polecenia napisanego na tablicy

� układanie zdań łatwych i trudniejszych z „rozsypanek wyrazowych”

� układanie wyrazów z „rozsypanek sylabowych”

� dobieranie kartek zawierających pytanie i odpowiedzi

� dobieranie obrazków do treści zdań i zdań do obrazków

� grupowanie kartek z wyrazami dookoła obrazka

� segregowanie kartek z wyrazami według porządku podanego przez nauczyciela

� napisanie odpowiedzi na pytanie uwidocznione na tablicy

Organizacja ćwiczeń w czytaniu w klasie II ma na celu doskonalenie zarówno techniki jak i

czytania ze zrozumieniem. W klasie II mogą też być wykorzystane niektóre ćwiczenia klasy I o

odpowiednio zwiększonym stopniu trudności oraz:

� poszukiwanie w tekście odpowiedzi na postawione pytanie

� odszukiwanie urywków odnoszących się do osób działających i miejsca akcji

� wyszukiwanie w tekście urywków związanych z ilustracją zamieszczoną przy czytance

� wyszukiwanie w tekście urywków które można zilustrować

� wyszukiwanie urywków odtwarzających wydarzenia w ich kolejnym przebiegu

� przygotowanie do układania planu czytanki w formie kilku obrazów (bez wprowadzania

pojęcia planu)

W klasie III w zasadzie kończy się proces wdrażania do cichego czytania ze zrozumieniem

należy więc stosować różne formy, które przyczynią się do pełnego opanowania techniki czytania ze

zrozumieniem. Można stosować następujący zestaw ćwiczeń:

� zdawanie sprawy z treści czytanki po jednorazowym cichym czytaniu

� zastanowienie się nad postaciami i zdarzeniami jakie w czytance można wyodrębnić

� zastanowienie się nad kolejnością wydarzeń

� wyszukiwanie urywków „najładniejszych” i „najciekawszych”

� przygotowanie do dłuższych wypowiedzi na podstawie lektury

� wyszukiwanie w znanych tekstach podobnych postaci, podobnych zdarzeń

� wyszukiwanie w tekście urywków zawierający h opis wyglądu zewnętrznego osób oraz

niektórych cech i ich charakterów

� wyszukiwanie w tekście urywków odnoszących się do wskazanych tematów



� wyszukiwanie urywków mających formę opisu czy opowiadania

Stosowanie cichego czytania ze zrozumieniem przyczynia się do zwiększenia samodzielności

dzięki, której dziecko staje się poszukiwaczem, badaczem, a nauczyciel pełni tylko funkcję

kierującego. Umiejętność czytania ze zrozumieniem decyduje w dużej mierze o sukcesach

szkolnych ucznia i stanowi podstawę pracy samokształceniowej, dlatego nauczyciele powinni

dołożyć wszelkich starań, aby wyposażyć swoich uczniów w tę umiejętność .

Przykłady ćwiczeń:

Różnicowanie liter o podobnej strukturze.

� Przeczytaj wyrazy i uporządkuj je. Ułóż osobno te, które zaczynają się literą „m” i osobno

te, które zaczynają się na  „n”.

Propozycja wyrazów do wyboru:

 noga, most, nos, malina, jeden, mata, guma, nuta, masło, narty, syn, smak, słoma, szum,

len, noc, cena; smak, komar, guma, omlet, koncert, nagroda, smalec, dym, konkurs,

komputer, Anulka, antena, garnek, rama, ganek...,

� Oznacz cyfrą miejsca m lub n w wyrazie według wzoru, np:

1                  2                3

masło          smak          komar

3                 1              2    5

komar         noc           antena

� Przeczytaj i posegreguj wyrazy z m i w  oddzielnie:

                                 m w

masa, wata, rama, Ewa, waza, mak, makaron, wazon, numer, most, waga, gama, mama,

mowa, worek, tama, wrona, mleko, masło, słoma, słowik, wagon, kowal, mrówka, kromka,

omlet, maska, smok.

� Podkreśl m lub w i pod spodem napisz odpowiednia cyfrę, np:

Mleko, tama, wata, Ewa

1 3 1       2

� Uporządkuj te wyrazy w zależności od miejsca m lub w każdym, np:

1 2      3 4

masa omlet       rama słoma

most smok         tama kromka



� Wpisz brakujące m lub w  wyrazach, np:

...(m).. asa, .(w)..ata,  ra..(m).a, ga..(m).a., .(w)..aga, ..(w)..aza itd.

� Przeczytaj i ułóż oddzielnie wyrazy z  z i u:

Tworzenie nowych wyrazów z sylab

� Rozdajemy kartoniki z zestawem sylab w słupku oraz rozsypanką sylabową (dla ułatwienia

może być w kolorach ).

pa   ..............

pa  ...............

ka  ...............

ka  ...............

ko  ...............

ko  ...............

         ra    min    szyk   lec    sza     rek     wa     da     ra    sek    sta    łac   lec

� Naucz się czytać kolejne sylaby, a następnie połącz wybrane tak, aby utworzyły wyrazy

           ba             cian                       bo        li                        so        ki

                 ran                                        ki                          wa

         za                zar                        lon                       so                      sy

� Tworzenie nowych wyrazów z dowolnie wybranych liter z wyrazu podstawowego,stanowiącego

punkt wyjścia do pracy, np:

         stolik     ----- kot, lis, sok, kos, sto, lok, los

         fabryka   ------farba ryba, rybak, kara, rafa, kary, farby, bar, byk

� Tworzenie anagramów tj. Wyrazów powstałych przestawienie liter albo sylab wyrazu

podstawowego .

sok – kos          rzep -- perz          targ – grat          port – trop



rano – nora                             lato – Tola

jemy – myje                            katar – tarka

mata – tama                            trawa – Warta

kapa – paka                             ryk – kry

tara – rata                               kwit – tkwi

pralka – kapral                        drut – trud

słoma – masło                          wyspa – wsypa

loki – kilo                                kot – kto – tok

luty – tylu                                pora ropa

lipa – pali

� Odszukiwanie i wypisywanie krótkich  wyrazów stanowiących cząstki wyrazów dłuższych np.:

laska, paski, parawan, kołowrotek, serwetka, listki, karteczka, kostka, portfel, kotlet, koperta,

garnitur, jesionka, kilometr, budzik, panna, klasy, pokoje

� Dobieranie wyrazu pojęciowo nadrzędnego,

    Burak    lalka       bratek     marchew    tulipan     por    klocki     róża     pietruszka    piłka

stokrotka     skakanka    seler     misiaczek     żonkile      pomidor     wrotki     lilie     fasola

� Układanie, czytanie oraz pisanie sylab otwartych i utworzonych z nimi wyrazów
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