
Słuchanie ze zrozumieniem – książeczki o zwierzętach 

Przykłady analizowania zdań o zwierzętach: 

Najpierw czytamy dziecku całe zdanie, pytamy, czy wszystko rozumie. Gdy          
nie zna wyrazu np.: „koala”, to tłumaczymy dziecku, kim jest koala, najlepiej pokazać             
obrazek. Następnie zadajemy dziecku pytania do powyższego zdania, (a dziecko          
patrzy na obrazek). 

Dziecko może odpowiadając na pytania, pokazywać przedmiot, czynność, czy ich          
cechy palcem na obrazku i odpowiadać jednocześnie. 

Często, przed poszczególnymi pytaniami, powtarzamy analizowane zdanie,  
a w razie potrzeby akcentujemy wyraz, będący jego odpowiedzią. 

 1.    „Koala zasypia przyczepiony do drzewa.” 

-Kto zasypia przyczepiony do drzewa? (Dziecko pokazuje koalę i mówi: „koala”.) 
-Co robi koala, gdy jest przyczepiony do drzewa? (Dziecko pokazuje np. zamknięte            
oczy koali i mówi: „śpi”.) 
-W jaki sposób zasypia koala? (Dziecko pokazuje pazurki wczepione w drzewo i mówi:             
„przyczepiony do drzewa”.) 
-Do czego jest koala przyczepiony, gdy śpi? (dziecko pokazuje drzewo i mówi: „do             
drzewa”.) 

2.    „Żyrafa może spać na stojąco. 

-Kto może spać na stojąco? 
-Co może robić żyrafa na stojąco? 
-W jaki sposób żyrafa może spać? 

3.    Jaskółka lepi gniazdo z błota i słomy. 

-Kto lepi gniazdo z błota i słomy? 
-Co robi jaskółka z błota i słomy? 
-Co lepi jaskółka z błota i słomy? 
-Z czego lepi gniazdo jaskółka? 
Potem budujemy lub czytamy dziecku dłuższe zdania, typu: 

4.    Bobry budują na rzekach zapory, aby zatrzymać wodę. 

-Kto buduje na rzekach zapory, aby zatrzymać wodę? 
-Co budują bobry na rzekach, aby zatrzymać wodę? 
-Gdzie bobry budują zapory, aby zatrzymać wodę? 
-Po co bobry budują na rzekach zapory? 

5. Kozy to zwinne zwierzęta, skaczą nawet po bardzo stromych zboczach. 

-Które zwierzęta są  zwinne i skaczą nawet po bardzo stromych zboczach? 
-Jakimi zwierzętami są kozy? 
-Dlaczego kozy są zwinnymi zwierzętami? 



-Po czym skaczą kozy? 
-Po jakich zboczach skaczą kozy? 

Można dla sprawdzenia rozumienia zdania polecić dziecku wykonanie rysunku do          
treści zdania. Można też spytać, co dziecko narysowałoby, gdyby miało narysować           
treść zdania. 

Można bawić się z dzieckiem, polecając mu narysować np. biegnącego pieska,           
śpiącego misia,  itd. 

Dobrze, gdy dziecko poznając słownictwo, uczy się, że dana nazwa ma różne            
brzmienie, ale znaczy to samo (odmiana przez przypadki), np.: 

Pies biegnie. Tu nie ma mojego psa. Daję jedzenie psu. Widzę dużego psa.  
Idę z psem. Mówię o psie. 

Dziecko powinno również poznawać również formy liczby mnogiej, typu: psy, psów,           
psom, z psami, o psach. 

Trzeba zwrócić uwagę na inne zasady gramatyczne, np. odmianę czasowników          
przez osoby. Czasownik: „biegnie” ma różne końcówki w odmianie przez różne osoby: 

Ja biegnę. Ty biegniesz. On biegnie. My biegniemy. Wy biegniecie. Oni biegną. 

Inna jest forma czasownika w czasie teraźniejszym, inna w przeszłym, a jeszcze inna             
w przyszłym. Trzeba przy dziecku używać różnych form. 

Ja biegnę. Ja biegłem. (Ja biegłam.)Ja będę biegnąć. 

Dobrze jest dawać różne polecenia dziecku, by dziecko ćwiczyło nie tylko rozumienie            
mowy, ale i przyzwyczajało się do wykonywania poleceń od razu (aktywne           
słuchanie), co jest niezwykle ważne w nabywaniu wiedzy w przedszkolu, a potem w             
szkole. Dziecko bowiem nabywa wiedzę, gdy: 

 1. rozumie, co się do niego mówi, 

 2. wykonuje to od razu, 

3. za każdym razem wykonuje  polecenia. 

Nauczyciele bowiem dając polecenia dzieciom, prowadzą ich do nabycia         
odpowiedniej umiejętności, czy pełnej wiedzy. Gdy dziecko nie umie słuchać, (skupiać           
uwagi na wszystkich słowach) nie uczy się i zaczyna powoli odstawać od swoich             
rówieśników, którzy tę wiedzę nabywają. Bądźmy więc konsekwentni w         
egzekwowaniu poleceń dawanych dzieciom. Bardzo dobra są pozycje książkowe: 

 ”Słowniczek ilustrowany” 2 części – Ireny Tułodzieckiej; 

Seria książeczek: „Świat w obrazkach” - Emilie Beaumont, tj. książeczki: :           
„Przyroda”, „Miasto”, „Wieś”, „Zwierzęta”, „Las”, „Góry”, „Morze”, „Transport”,        
„Zawody”, itd. 
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