
Kto z nas lu bi, kie dy koń czy się do bra za ba wa,
a za czy na obo wią zek? A jak za chę ca my dzie ci do czy -
ta nia? Ma�te�usz�ku,�ko�cha�nie,�ko�niec�za�ba�wy,�te�raz�bę�-

dzie�my�się�uczyć�czy�tać. Al bo jesz cze le piej. Za ka�rę

nie�wyj�dziesz�na po�dwór�ko�i przez�go�dzi�nę�bę�dziesz

czy�tał!�

Mo je gra tu la cje! Czy ta nie bę dzie ostat nia rze czą,
ja ką mło dy czło wiek po lu bi. To prze ko na nie, że czy ta
się za ka rę, bę dzie trwa łym sko ja rze niem, któ re za cią -
ży na ca łej edu ka cji szkol nej i do ro słym ży ciu.

A kto po wie dział, że czy ta nie nie mo że być do brą
za ba wą? Kie dy dziec ko sko ja rzy je z za ba wą i po lu bi,
wte dy mó wi my o suk ce sie. Za ba wę w czy ta nie roz po -
czy na my już wte dy, kie dy czy ta my ba jecz ki bar dzo
ma łe mu dziec ku. Dziec ko za pa mię tu je nie tyl ko pięk -
ną baj kę, ale rów nież czas, kie dy ma ma czy ta ta są
przy nim. Ko ja rzy czy ta nie z bli sko ścią, cie peł kiem,
gło sem ro dzi ca. Po tem już tyl ko krok do za ba wy w po -
zna wa nie li te rek.

Cza�ro�dziej�skie�li�ter�ki

Li ter ki to nie tyl ko czar ne znacz ki na bia łej kart ce,
z któ rych nie wia do mo, co wy ni ka. Świat dziec ka jest

pięk ny i ko lo ro wy, a więc za dbaj my o to, że by świat li -
ter rów nież się ta kim stał. Peł ny mi gar ścia mi mo że my
czer pać z Me to dy Do bre go Star tu. Do la mu sa na le ży
odło żyć po gląd, że na li te rę się tyl ko pa trzy. Nic bar -
dziej błęd ne go! Dziec ko po słu gu je się wie lo ma zmy -
sła mi, a wzrok jest tyl ko jed nym z nich. Li ter kę moż na
oczy wi ście zo ba czyć, ale moż na ją też po czuć do ty -
kiem, sma kiem, a na wet usły szeć. 

W do mu moż na zna leźć ty sią ce cen nych skar bów:
ko lo ro we gu zi ki, nie mod ną to reb kę z czer wo nej skó -
ry, bab ci ną weł nę, ko ron kę z let niej su kien ki, garść
ce ki nów z kre acji syl we stro wej, pa tycz ki po lo dach,
skra wek dy wa ni ka do ła zien ki, sznu rek pa ko wy, bi bu -
łę, ser wet ki dla go ści, pa pier ścier ny róż nej gru bo ści,
a w kuch ni ryż, ka szę, mą kę, buł kę tar tą, ma ka ron
i wie le in nych. Li sta jest nie skoń czo na. 

Na kart ce z blo ku ry su je my sza blon li te ry i wy peł -
nia my go ja kimś ma te ria łem (szorst kim pa pie rem
ścier nym, mię ciut ką włócz ką itp.). Po zwa la my dziec -
ku ba wić się tak wy ko na ny mi w do mu li ter ka mi. Wo -
dze nie pal cem po włócz ce do star cza in nych wra żeń,
niż po szorst kim pa pie rze czy po ce ki nach. 

Do łą cza my do te go re cy to wa nie lub śpie wa nie
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fraz, któ re ko ja rzą się z da ną li ter ką czy fi gu rą geo me -
trycz ną. W ten przy jem ny dla oka, ucha i pal ca spo -
sób dziec ko ko du je kształt li te ry, cy fry czy fi gu ry
na kil ka róż nych spo so bów. Kil ka krot nie zwięk sza to
tem po za pa mię ta nia i utrwa le nia na wy ku pi sa nia kon -
kret nych li ter, nie mó wiąc już o umie jęt no ści czy ta nia
i pi sa nia. 
Ka�sia�kar�mi�ko�ta al bo to�li�ter�ka�k. Trzy sło wa i trzy ru -
chy pa lusz kiem po li ter ce.
Pięć�pa�lusz�ków�mam al bo to�jest�pięć. Tak dziec ko po -
zna je spo sób pi sa nia cy fry 5.

Mą�dra�kuch�nia

Na pla sti ko wą ta cę sy pie my ka szę man nę (ryż, mą -
kę itp.) i pal cem ry su je my kre ski pio no we, po zio me,
kół ka, kwa dra ty czy co nam aku rat przyj dzie do gło wy.
Zyg za ki czy esy flo re sy też się spodo ba ją. Dziec ko ma
do praw dy nie złą za ba wę, bo ta ta bli ca jest zma zy wal na,
wy star czy je den ruch rę ki i wszyst ko zni ka! 

Tak sa mo mo że my ba wić się na po dwór ku. Zima
sprzy ja pi sa niu na śnie gu. Pi sać moż na rę ką, no gą, pa -
ty kiem, mio tłą po ży czo ną od Pa na Bał wa na. Naj mil sze
sło wa dla dziec ka to: MAMA, TATA oraz wła sne imię. 

Czas świą tecz ny mo że my rów nież wy ko rzy stać
na ry so wa nie w po wie trzu wy ma rzo nej cho in ki obie -

ma rącz ka mi. Ko niecz nie trze ba do ry so wać bomb ki,
gwiaz dę, łań cu chy i aniel skie wło sy. Ta ka za ba wa
wspa nia le syn chro ni zu je obie pół ku le mó zgo we. 

Ubie ra nie cho in ki to dla dziec ka naj praw dziw sza
ra dość. Za cze pia nie ozdób na ga łąz ki, wy ci na nie
i skle ja nie łań cu chów z ko lo ro wych bi bu łek, za wi ja nie
orze chów w sre ber ko to, obok przy jem no ści, tre ning
zdol no ści ma nu al nych, a tym sa mym przy go to wa nie
rącz ki do pi sa nia! Nie sa mo wi tą ra dość spra wi my dzie -
ciom, po zwa la jąc obie ma rącz ka mi jed no cze śnie zwi -
jać pa pier ki po ozdo bach i ce lo wać ni mi do ko sza. Ta
su per za ba wa fan ta stycz nie roz wi ja obie pół ku le.

Po zwól my na szym mi lu siń skim po móc nam
przy do mo wych wy pie kach. Za gnia ta nie cia sta, wy -
kra wa nie fo rem ka mi cia ste czek, li cze nie ro dzy nek,
mie sza nie w pra wo i w le wo, wy cie ra nie ły żek i ukła -
da nie ich do szu fla dy (ko niecz nie trze ba je po li czyć!)
wspa nia le roz wi ja ich in te lekt! Zwy kłe prze sy py wa nie
ry żu z jed nej mi secz ki do dru giej al bo prze le wa nie
wo dy z jed ne go ku becz ka do dru gie go przy go to wu je
mózg dziec ka do czy ta nia i pi sa nia. Po dob nie za dzia -
ła na wle ka nie ma ka ro nu ty pu gwiazd ki czy rur ki na nit -
kę. Zbie raj my z dzieć mi kasz ta ny, żo łę dzie, li ście,
ka my ki, pa ty ki, po zwól my je prze li czyć, wy brać naj -
więk szy, naj mniej szy, usta wić je po zio mo, pio no wo,
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uło żyć z nich ko ło, kwa drat czy li ter kę. Nie wy rzu caj -
my fo lii bą bel ko wej, ale po zwól my dziec ku po pstry -
kać, w ten spo sób do sko na li czu cie w rącz kach, co
jest nie zwy kle istot ne przy pi sa niu – nie ro bią się
dziu ry w ze szy cie! Po zwa laj my rów nież sa mo dziel nie
wy prać swo je skar pet ki al bo przy naj mniej przy piąć
pra nie kla mer ka mi. 

Ogrom ną fraj dę spra wi my dziec ku, pi sząc mu
po ple cach. Pi sze my li ter ki, kre ski al bo zyg za ki pal -
cem lub ca łą dło nią. Dziec ko zga du je, ja ka to li te ra
al bo ry su je ją na kart ce. Po tem zmia na, że by by ło
spra wie dli wie!

Pa�mię�taj�my�o oczach

Oczy zmu sza ne do nie ustan ne go wy sił ku (czy ta -
nie przy sztucz nym świe tle, oglą da nie te le wi zji czy
pa trze nie w mo ni tor kom pu te ra) mo gą się zbun to wać.
Po zwól my im od po czy wać, wte dy bę dą nam słu żyć
dłu gie la ta. Tre ning mię śni oka też mo że być za ba wą!
Nie za stą pio nym od prę że niem dla oczu jest za sło nię -
cie ich wła sny mi dłoń mi na mi nu tę lub dwie i wpa try -
wa nie się w ciem ność. To po zwa la od po cząć i oczom,
i mó zgo wi. Ra do ści dziec ku i je go oczom do star czy -
my, ochla pu jąc je pod czas ką pie li na prze mian cie płą
i zim ną wo dą.

Weź ołó wek al bo kred kę i po proś dziec ko, że by

wo dzi ło za nim wzro kiem. Nie wol no ru szać gło wą,
dziec ko po ru sza tyl ko ocza mi. Na ry suj w po wie trzu
kil ka li nii po zio mych, kil ka pio no wych, le żą cą ósem -
kę, ko ło, kwa drat, trój kąt, krzyż... Na ko niec po proś
dziec ko, że by po mru ga ło ocza mi.

Oczy uwiel bia ją ob ser wo wać to czą cą się pił kę,
ska czą cą żab kę czy wi ru ją ce go bą ka. Ruch oczu po -
pra wia wi dze nie i spo strze gaw czość, a „ga pie nie się”
w te le wi zor osła bia wzrok i kon cen tra cję.

Te ćwi cze nia nie tyl ko po pra wia ją kon dy cję oka,
od dzia łu ją rów nież na współ pra cę pół kul oraz udraż -
nia ją w mó zgu szlak, któ rym bę dzie się od by wa ło czy -
ta nie i pi sa nie.

Prze�pis�na mi�strzow�ską�dyk�cję

Pusz cza nie ba niek my dla nych, dmu cha nie
na piór ko, wat kę czy na wia tra czek, ob li zy wa nie 
bu zi z mio du, stro je nie min do lu stra, na śla do wa nie
szu mu la su, sy cze nia wę ża, od gło su po cią gu czy sa -
mo cho du, ma lo wa nie pę dzel kiem trzy ma nym w bu -
zi – to sa me do bro dziej stwa dla ma łej ga du ły. A je że li
chce my dzie ciom do star czyć nie za po mnia nych wra -
żeń, zrób my kon kurs! Kto pierw szy prze su nie ba lo nik
z dy wa nu do ścia ny bez uży cia rąk ani nóg? Wol no
tyl ko na nie go dmu chać. A przy oka zji – śmiech to też
bar dzo do bre ćwi cze nie!
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