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Cele przedmiotu i założenia
Założeniem tego przedmiotu jest przygotowanie studentów do skutecznego kształtowania
umiejętności poprawnego mówienia i czytania przez dzieci w toku ich edukacji w przedszkolu oraz w
klasach I-III.
Celami szczegółowymi są:
1. Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu mówienia i czytania oraz
adekwatnie z zakresu nauki mówienia i czytania (podstawowe pojęcia, zagadnienia, normy i teorie
z zakresu grafomotoryki oraz komunikacji werbalnej dziecka)
2. Ukazanie szczególnego znaczenia nauki poprawnego mówienia, czytania oraz pisania już w
przedszkolu, a następnie kontynuacji w klasach początkowych.
3. Opanowanie zasad poprawnej diagnozy dziecka oraz kształtowania poprawnej wymowy oraz
poprawnego czytania przez każde dziecko – z uwzględnieniem uwarunkowań
psychomotorycznych, biomedycznych, logopedycznych oraz społecznych.
Poprzez studiowanie tego przedmiotu student powinien:
- posługiwać się podstawowymi pojęciami i podstawami teoretycznymi z zakresu nauki mówienia i
czytania,
- potrafić przeprowadzić pełną diagnozę dziecka w toku porozumiewania się z dorosłymi i z
rówieśnikami, a także w kontakcie z tekstem – z uwzględnieniem posługiwania się przyrządami
piszącymi w toku pisania ręcznego (nie wykluczając komputerowego),
- wyjaśniać, interpretować oraz ewaluować przejawy i efekty zachowań (aktywności) dzieci w
kontekście ukierunkowanego procesu nauki mówienia oraz czytania,
- projektować materiały dydaktyczne (z elementami logopedycznymi) dla dziecka z zakresu wymowy
oraz czytania w aspekcie jego indywidualnych możliwości psychofizycznych oraz potrzeb i dążeń
(motywacji uczenia się i zamiłowań),
- stosować zabiegi metodyczne (i terapeutyczne z elementami logopedycznymi) na gruncie
diagnostyki psychopedagogicznej danego przypadku indywidualnego (grupy dzieci).
Wymagania wstępne
Znajomość:
- biomedycznych podstaw rozwoju dziecka,
- podstaw psychologii rozwojowej i dydaktyki ogólnej,

- zasad diagnostyki psychopedagogicznej,
- zasad mówienia – fonetyki i słownictwa w odniesieniu do języka polskiego.
Treści merytoryczne przedmiotu
Tematyka zajęć
WYKŁADY:
Cele edukacji językowej dziecka w przedszkolu i w klasach początkowych – nauczyciel
dziecka jako wzór wymowy
Istota, cele i zadania kształtowania poprawnego mówienia i czytania wśród dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym a gotowość dziecka w wieku przedszkolnym do nauki
czytania - mówienie a czytanie i pisanie wśród dzieci.
Charakterystyczne cechy mowy i myślenia dziecka.
Właściwości dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym a uczenie się
czytania.
Istota, etapy i poziomy nauki czytania – relacje między mówieniem, czytaniem i pisaniem,
higiena czytania
Mechanizmy kierowania rozwijaniem mowy dziecka
Metody i techniki postępowania w nauce czytania w zabawie
Istota oraz metody nauki czytania – istota, zakres, klasyfikacje, dobór
Dobór tekstów i metod w nauce początkowej poprawnej wymowy oraz czytania
Zaburzenia rozwoju mowy - wady wymowy i trudności w wymawianiu
Rola i zadania nauczyciela w pracy korekcyjnej nad mówieniem przez dzieci – współpraca
nauczyciela, logopedy i rodziców dziecka
Kontrowersje i tendencje w zakresie skutecznego uczenia się czytania w przedszkolu i w
szkole podstawowej
ĆWICZENIA:
Analiza treści programowych przewidzianych do realizacji grupie dzieci 6-letnich w zakresie
elementarnej nauki czytania.
Ćwiczenia przygotowawcze do nauki poprawnego mówienia i czytania.
Ćwiczenia usprawniające funkcje słuchowe i językowe dziecka – w tym ćwiczenia graficzne,
literowo-wyrazowe (rozwijające pamięć, percepcję, analizę i syntezę wzrokowo-słuchową.
Narzędzia badawcze w diagnozowaniu dzieci - karta badania mowy, obrazkowy
kwestionariusz wyrazowy, wybr. instrumentarium logopedyczne, itd.
Projektowanie i organizowanie sytuacji zadaniowych sprzyjających rozwojowi mowy i
myślenia dziecka.
Dobieranie i konstruowanie tekstów do nauki czytania ze zrozumieniem.
Ćwiczenia kształcące wymowę dziecka pod względem gramatycznym.
Nauka czytania a czytelnictwo wśród dzieci - doskonalenie umiejętności czytania.
Specyficzne trudności w czytaniu – w kontekście badań diagnostycznych.
Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych –
konstruowanie własnych programów na podstawie diagnozy wybranego dziecka.
Projektowanie scenariuszy (lub fragmentów) z uwzględnieniem nowych elementów
występujących w procesie nauki czytania u dziecka w warunkach klasy szkolnej, zajęć
indywidualnych, jak również zajęć terapeutycznych (indywidualnych – grupowych).
Próbne stosowanie zaprojektowanych rozwiązań dydaktycznych w kontakcie z nauczycielem
(oraz z logopedą) – podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych czy pozaszkolnych.
Próba ewaluacji skuteczności oddziaływań własnych wobec dzieci oraz próby uzasadnionej
autokorekty działań dydaktycznych (jako roli przyszłego nauczyciela dziecka).
Metody kształcenia
Wykłady, demonstracje i obserwacje (w tym filmy dydaktyczne, zajęcia edukacyjne), ćwiczenia analiza materiałów dydaktycznych dla uczniów w zakresie nauki mówienia i czytania, projekty
edukacyjne (terapeutyczne), zajęcia praktyczne z dziećmi

Forma oceny
Bieżąca ocena wytworów własnych studentów – prac kontrolnych;
przeprowadzenie obserwacji dziecka mówiącego (czytającego);
opracowanie analizy i interpretacji umiejętności w tym zakresie wybranego przypadku dziecka.
Śródsemestralne kolokwia pisemne/ustne;
samodzielne opracowanie tekstu do nauki poprawnej wymowy (czytania) względem ściśle
sprecyzowanego szczegółowego celu operacyjnego – ze zróżnicowaniem poziomu kompetencji
dziecka (wskazane na podstawie diagnozy dziecka)
Praca końcowa – semestralna;
znajomość literatury, w tym materiałów dydaktycznych dla dzieci w przedszkolu i w klasach
początkowych w zakresie nauki mówienia i czytania
Inne: prezentacje osiągnięć studentów – seminarium, forum studenckie, koło naukowe
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