
Predyspozycje psychofizyczne dzieci w wieku przedszkolnym do nauki pisania : zestawienie 
bibliograficzne w wyborze 
Wybór i oprac. Bożena Lewandowska 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2014 r. 
 
Materiał zebrano na podstawie katalogów i baz danych bibliotek kieleckich, sugerując się 
hasłem przedmiotowym. Wybrane pozycje sprawdzono z autopsji i opatrzono adnotacjami. 
Podano sygnatury PBW, zaznaczono lokalizację w bibliotece UJK.  
 
Rozwinięcie skrótów dot. lokalizacji w bibliotekach kieleckich: 
PBW – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka 
UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego 
 
Wydawnictwa zwarte 
 

1. Berthet, Denise : Wprowadzenie do nauki pisania / Denise Berthet ; tł. Marcin 
Zieliński. - Warszawa : "Cyklady", 2002. - 155, [5] s. : il. ; 22 cm 
Zawiera m.in.: Wstęp – funkcje pisma. Niezbędne przygotowania – przygotowanie ciała, ręki i 
dłoni do czynności pisania. Konspekty zajęć. 
Sygn. 234173 Czytelnia PBW 
Sygn. 234174, 234175 Wypożyczalnia PBW 

 
2. Brzezińska, Anna :  Gotowość dzieci w wieku przedszkolnym do czytania i pisania / 

Anna Brzezińska. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 1987. - 207 s. : rys., wykr. ; 
24 cm. – (Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
0083-4254 ; nr 68). - Bibliogr. s. 160-166. - Summ. 
Sygn. 194390, 194818, 196911 Wypożyczalnia PBW 

 
3. Burtowy, Maria : Przygotowanie dzieci w wieku przedszkolnym do nauki czytania i 

pisania / Maria Burtowa ; Instytut Kształcenia Nauczycieli. Oddział Doskonalenia 
Nauczycieli. - Kalisz : Instytut Kształcenia Nauczycieli ODN, 1984. - 43 s. : rys. ; 21 cm. 
- Bibliogr. s. 42-43 
Ze spisu treści: Przygotowanie dzieci w wieku przedszkolnym do nauki czytania i pisania w 
szkole w świetle rozważań nad dotychczasową koncepcją programu wychowania 
przedszkolnego i początkowego. Ciągłość procesu wychowawczo-dydaktycznego na poziomie 
wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego w zakresie elementarnej nauki 
czytania i pisania. Działania wychowawczo-dydaktyczne na poziomie wychowania 
przedszkolnego i nauczania początkowego jako przedmiot badań. 
Sygn. 212998 Czytelnia PBW 
Sygn. 176296 Wypożyczalnia PBW 

 
4. Cackowska, Maria : Nauka czytania i pisania w klasach przedszkolnych / Maria 

Cackowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984. - 192 s. : rys. ; 
21 cm. - Bibliogr. s. 191-192 
Sygn. 171011 Czytelnia PBW 
Sygn. 171012-171016 Wypożyczalnia PBW 

 



5. Chauvel, Denise : Podręcznik przedszkolanki : grupa starsza / D. Chauvel, D. 
Champagne, F. Wis-Loirat ; tł. Jolanta Zając i Teresa Zielińska. - Warszawa : "Cyklady", 
1998. - 243, [5] s. : il. ; 22 cm 
Ze spisu treści: Pisanie liter. Ćwiczenia graficzne i pisanie. Od kreski do litery i słowa . 
Sygn. 225140 Czytelnia PBW 
Sygn. 225141, 225451 Wypożyczalnia PBW 

 
6. Czytanie i pisanie - nowy język dziecka : praca zbiorowa / pod red. Anny Brzezińskiej. - 

Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. - 306, [1] s. : rys., wykr. ; 21 
cm 
Ze spisu treści: Właściwości dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym a uczenie się 
czytania i pisania. Gotowość do czytania i pisania i jej rozwój w wieku przedszkolnym. 
Założenia i treści dot. przygotowania dzieci do nauki czytania i pisania w przedszkolu. Ciągłość 
procesu wychowawczo-dydaktycznego na poziomie wychowania przedszkolnego i nauczania 
początkowego w zakresie nauki czytania i pisania. Psychopedagogiczne podstawy ciągłości 
procesu wychowawczo-dydaktycznego na poziomie wychowania przedszkolnego i nauczania 
początkowego. Etapy działań wychowawczo-dydaktycznych w zakresie przygotowania 
dziecka w wieku przedszkolnym do nauki czytania i pisania. Poziom i struktura gotowości do 
czytania i pisania u dzieci 4-7-letnich. 
Sygn. 192767 Czytelnia PBW 
Sygn. 192768-192773 Wypożyczalnia PBW 

 
7. Czytanie jako współczesny problem pedagogiczny / pod red. Zdzisława Ratajka, 

Zuzanny Zbróg. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 
Jana Kochanowskiego, 2009. - 308 s. : il. ; 24 cm 
Zawiera m.in. Czytanie i pisanie w edukacji elementarnej - kontekst rozwojowy. 
Sygn. 249403 Czytelnia PBW 

 
8. Dmochowska, Maria : Zanim dziecko zacznie pisać / Maria Dmochowska. - Wyd. 4. - 

Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991. - 263, [1] s. : fot., rys. ; 20 
cm. – (Biblioteka Pedagogiczna Nauczyciela Przedszkola). - Bibliogr. s. 261-262 
Ze spisu treści: Gotowość do pisania w świetle rozwoju i wychowania. Rola psychomotoryki w 
przygotowaniu do nauki pisania. Wyzyskanie działalności plastyczno-konstrukcyjnej w 
procesie przygotowania do nauki pisania. Zabawy, gry i zadania kształtujące pojęcie symbolu 
graficznego. Realizacja pracy nad przygotowaniem dzieci do nauki pisania i oczekiwane 
rezultaty. 
Sygn. 208210, 208581 Wypożyczalnia PBW 

 
9. Edukacja elementarna w zreformowanym systemie szkolnym : z doświadczeń 

nauczycieli. T. 2 / red. nauk. i oprac. Zdzisław Ratajek, Małgorzata Kwaśniewska. - 
Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2004. - 290, [2] s. wykr. - Bibliogr. po 
rozdz. 

 
10. Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 6, Wybrane obszary aktywności / pod 

red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Arkadiusza Wąsińskiego ; [aut. Aneta 
Czerska et al.]. - Wyd. 2. - Kraków :  Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. - 319, [2] s. : 
il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach. 
Zabawy z komputerem w procesie kształtowania elementarnej umiejętności czytania i 
pisania. 



Sygn. 252443 Czytelnia PBW 
Sygn. 252444, 252445 Wypożyczalnia PBW 

 
11. Fiutowska, Teresa : Dziecko w domu i w przedszkolu : vademecum dla rodziców i 

nauczycieli / Teresa Fiutowska, Anna Rumińska ; [oprac. graf. Beata Łęska-Jasiak]. - 
Warszawa : Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam", 2010. - 192 s. : il. kolor. ; 24 
cm 
Zawiera m.in. przygotowanie do pisania. 
Sygn. 247964 Czytelnia PBW 

 
12. Gmosińska, Danuta : Literowe komnaty, czyli magiczne sposoby na naukę czytania i 

pisania : ćwiczenia dla dzieci w wieku 6-8 lat. Cz. 1 / Danuta Gmosińska, Violeta 
Woźniak. - Łódź : "Res Polona", 2006. - 127 s., [4] k. tabl. ; 30 cm 
Ćwiczenia funkcji: wzrokowych, słuchowych, ruchowych, sprawności manualnej, orientacji w 
kierunkach; ćwiczenia rozwijające twórcze i logiczne myślenie, wzbogacające słownictwo; 
rozwijanie umiejętności matematycznych. 
Sygn. 247391 Czytelnia PBW 

 
13. Guillaumond F. : Nauka komunikowania się w grupie przedszkolnej / F. Guillaumond ; 

tł. [z fr.] Krystyna i Krzysztof Pruscy. - Warszawa : Wydawnictwo "Cyklady", 2000. - 
148 s., 3 s. tabl. : il. ; 22 cm 
Zawiera m.in. Wstęp do nauki pisania. 
Sygn. 229460 Czytelnia PBW 
Sygn. 231947, 231948 Wypożyczalnia PBW 

 
14. Jurek, Anna : Metody nauki czytania i pisania z perspektywy trudności uczniów / Anna 

Jurek. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012. - 220, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 
211-[221] 
Ze spisu treści: Wartości edukacyjne najpopularniejszych metod nauki pisania i czytania. 
Sygn. 251634 Czytelnia PBW 

 
15. Jurek, Anna : Rozwój dziecka a metody nauczania czytania i pisania / Anna Jurek. - 

Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012. - 238, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 214-[236] 
Ze spisu treści: Rozwój metod nauki czytania i pisania, mowa, pismo, etapy i okresy w 
rozwoju polskiej pisowni, przebieg rozwoju umiejętności czytania i pisania w świetle 
najnowszych badań.  
Sygn. 251652 Czytelnia PBW 
Sygn. 253351-253354 Wypożyczalnia PBW 

 
16. Klim-Klimaszewska, Anna : Pedagogika przedszkolna : nowa podstawa programowa / 

Anna Klim-Klimaszewska. - Warszawa : Instytut Wydawniczy ERICA, 2010. - 376 s. 
Zawiera m.in. Gotowość dziecka przedszkolnego do nauki pisania. 
Sygn. 246757 Czytelnia PBW 

 
17. Lipner, Monika : Kształtowanie gotowości do pisania dzieci w wieku przedszkolnym w 

kontekście wychowania przez sztukę - różne formy plastyczne // W: Być nauczycielem 
- opiekunem - wychowawcą. 3, Formacja intelektualna czy rzemiosło? : postulaty, 



szanse a rzeczywistość / red. nauk. Jolanta Maciąg, Izabela Stelmasiak. - Toruń : 
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013. - S. 168-179 
Biblioteka UJK 

 
18. Majchrzak, Irena : Wprowadzanie dziecka w świat pisma / Irena Majchrzak. - 

Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. - 55, [2] s., [2] s. fot. kolor. ; 
20 cm. – (Psychologia, Pedagogika / Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne) 
Sygn. 218729 Czytelnia PBW 
Sygn. 220029 Wypożyczalnia PBW 

 
19. Majchrzak, Irena : Wprowadzenie dziecka w świat pisma / Irena Majchrzak. - Wyd. 2. 

- Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 1999. - 55, [1] s., [2] s. tabl. : il. kolor. 
; 20 cm 
Wyd. 1 pt.: Wprowadzanie dziecka w świat pisma. 
Sygn. 228183, 240644 Wypożyczalnia PBW   

 
20. Malendowicz, Janina : O trudnej sztuce czytania i pisania / Janina Malendowicz. - 

Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1978. - 144, [4] s. : il. ; 20 cm. – (Biblioteka 
Psychologii Wychowawczej). - Bibliogr. 
Zawiera m.in. Analiza procesu czytania i pisania. Nauka pisania: przesłanki psychologiczne i 
dydaktyczne nauki pisania. Ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania. 
Sygn. 143324 Czytelnia PBW 
Sygn. 143325-143327 Wypożyczalnia PBW 

 
21. Marzano, Robert J. : Aktywne doskonalenie pisania i czytania : zbiór ćwiczeń i zadań : 

trudna sztuka pisania i czytania / Robert J. Marzano, Diane E. Paynter ; przekł. Jolanta 
Bartosik. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. - 103 s. : il. ; 24 
cm. – (Biblioteka Wychowawcy). - Bibliogr. s. 101-103 
Ze spisu treści: Dwa poglądy na temat nauki czytania i pisania. Nauczyciel pośrednikiem w 
nauce pisania. 
Sygn. 249920 Czytelnia PBW 
Sygn. 249921, 249922 Wypożyczalnia PBW 

 
22. Krasowicz-Kupis, Grażyna : Rozwój świadomości językowej dziecka : teoria i praktyka 

/ Grażyna Krasowicz-Kupis. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej, 2004. - 168, [1] s. : wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 149-159 
Sygn. 239224 Wypożyczalnia PBW 

 
23. Jurek, Anna : Rozwój dziecka a metody nauczania czytania i pisania / Anna Jurek. - 

Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012. - 238, [1] s. : il. ; 24 cm 
Ze spisu treści: Współczesne koncepcje rozwoju dziecka i możliwości jego wspierania teorie 
rozwoju językowego. Rozwój metod nauki czytania i pisania. 
Sygn. 251652 Czytelnia PBW 
Sygn. 253351-253354 Wypożyczalnia PBW 

 
24. Sawa, Barbara : Jeżeli dziecko źle czyta i pisze / Barbara Sawa. -  [Wyd. 4 popr.]. - 

Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994. - 180 s., [1] k. złoż. tabl. : il. 



(w tym kolor.) ; 20 cm. – (Psychologia, Pedagogika / Wydawnictwa Szkolne i 
Pedagogiczne). - Bibliogr. s. 179-180 
Sygn. 217483 Czytelnia PBW 
Sygn. 217484 Wypożyczalnia PBW 

 
25. Tenta, Heike : Dzieci odkrywają litery : zabawy językowe w przedszkolu / Heike Tenta 

; [przekł. z jęz. niem. Edyta Panek]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2012. - 110 s. : il. 
; 20 cm. - Indeks 
Sygn. 252899 Czytelnia PBW 
Sygn. 252900 Wypożyczalnia PBW 

 
26. Watoła, Anna : Komputerowe wspomaganie umiejętności czytania i pisania dzieci w 

wieku przedszkolnym // W: Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym / 
pod red. Stanisława Juszczyka. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2002. - S. 
195-202 
Czytelnia Pedagogiczna UJK 

 
27. Wróbel, Tadeusz : Pismo i pisanie w nauczaniu początkowym / Tadeusz Wróbel. - 

Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985. - 183, [1] s. : 
fot., rys. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 182-[184] 
Ze spisu treści: Wzory pisma, proces pisania, etapy kształtowania umiejętności i nawyków 
pisania, stan pisma uczniów, błędy graficzne, dzieci leworęczne, nauka pisania, doskonalenie 
pisma. 
Sygn. 182024 Czytelnia PBW 
Sygn. 182025-182027 Wypożyczalnia PBW 

 
28. Zakrzewska, Barbara : I ty będziesz dobrze pisać / Barbara Zakrzewska. - Warszawa : 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2001. - 93, [1] s. : il. ; 24 cm 
Zbiór ćwiczeń niezbędnych do opanowania umiejętności pisania. 
Sygn. 231292 Czytelnia PBW 

 
29. Zakrzewska, Barbara : Jeszcze potrenujmy : ćwiczenia w zakresie wzrokowo-

słuchowym / Barbara Zakrzewska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i 
Pedagogiczne, 1998. - 32 s. ; 21 cm 
Sygn. 9024 B/P Czytelnia PBW 
Sygn. 9025 B/P Wypożyczalnia PBW 

 
30. Zakrzewska, Barbara : Litery trudne-nietrudne ! / Barbara Zakrzewska. - Warszawa : 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. - 32 s. : rys. ; 21 cm. 
Sygn. 226146 Czytelnia PBW 

 
Wydawnictwa ciągłe – dostępne w Czytelni PBW 

 
31. Bieleń, Barbara : Przedszkolne czytanie i pisanie - refleksje metodyczne / Barbara 

Bieleń, Ewa Brańska, Małgorzata Karwowska-Struczyk // „Wychowanie w 
Przedszkolu”. - 1996, nr 1, s. 7-15 

 



32. Bielska, Beata : Bawię się! Rysuję! Maluję! Lubię zajęcia artystyczne! : ćwiczenia małej 
motoryki / Beata Bielska // „Bliżej Przedszkola”. - 2012, nr 1, s. 28-33. - Bibliogr. 

 
33. Bielska, Beata : Inteligencja lingwistyczna oraz wrażliwość językowa u dzieci w wieku 

przedszkolnym / Beata Bielska // „Bliżej Przedszkola”. - 2013, nr 12, s. 20-[27] 
Jak rozwijać inteligencję lingwistyczną (językową). Przykłady zabaw rozwijających inteligencję 
lingwistyczną. Poznanie zmysłowe - droga do poznawania liter. Pierwsze kontakty ze słowem 
pisanym. Pamięć słuchowa. Komunikacja. 

 
34. Bielska, Beata : Rysuję i koloruję : zabawy grafomotoryczne dla dzieci pięcio- i 

sześcioletnich / Beata Bielska // „Bliżej Przedszkola”. - 2010, nr 11, s. 66-69 
Scenariusze zajęć dla przedszkoli. 

 
35. Biernacka, Anna : Lewa, a może prawa? : wybór ręki "piszącej" / Anna Biernacka // 

„Doradca Nauczyciela Przedszkola”. - 2012, nr 8, s. 48-53 
Lateralizacja, czyli stronność. Rodzaje lateralizacji. Jak zbadać "stronność" dziecka. Napięcie 
mięśniowe. Przykładowe zabawy. Czynności dnia codziennego. Dziecko leworęczne w 
"praworęcznym" świecie. Przygotowanie dziecka leworęcznego do pisania. Organizacja 
otoczenia i pomoce dydaktyczne. 

 
36. Bogdanowicz, Marta : Rola przedszkola w przygotowaniu dziecka leworęcznego do 

pisania / Marta Bogdanowicz, Aneta Wojnarowska // „Bliżej Przedszkola”. - 2014, nr 
2, s. 24-25 

 
37. Chwastniewska, Danuta : Zanim dziecko zacznie pisać : zabawy z literami metodą 101 

kroków / Danuta Chwastniewska // „Bliżej Przedszkola”. - 2012, nr 4, s. 56-[58] 
Propozycje zabaw (z zakresu metody 101 kroków) związanych z pisaniem, dzięki którym 
dziecko kształci zdolności grafomotoryczne. 

 
38. Chwastniewska, Danuta : Zanim dziecko zacznie pisać : zabawy z pisaniem liter i 

wyrazów : litery mojego imienia / Danuta Chwastniewska // „Bliżej Przedszkola”. - 
2012, nr 5, s. 64-65 

 
39. Dolya-Higgins, Galina : Co to jest "Gimnastyka paluszków?" / Galina Dolya-Higgins, 

Judy Holder // „Bliżej Przedszkola”. - 2011, nr 10, s. 48-49 
 

40. Dolya-Higgins Galina : Gimnastyka paluszków / Galina Dolya-Higgins, Judy Holder // 
„Bliżej Przedszkola”. - 2011, nr 9, s. 50-51 

 
41. Dorozińska, Alicja : Jak dzieci odkrywają świat liter : autorski program wczesnej nauki 

czytania i pisania prof. B. Rocławskiego / Alicja Dorozińska // „Bliżej Przedszkola”. - 
2012, nr 1, s. 41-43 
Podstawowe założeniach glottodydaktyki. Pierwszy kontakt dzieci z alfabetem 
poprzez swobodne zabawy konstrukcyjne klockami Lego. Przykłady ćwiczeń i zabaw. 

 
42. Duziak. Wanda : Przygotowanie do pisania może być interesujące / Wanda Duziak, 

Małgorzata Wojtasik // „Wychowanie w Przedszkolu”. - 1990, nr 1, s. 44-48 
M.in. zabawy rozwijające sprawność manualną, koordynację wzrokowo-ruchową. 



 
43. Kogaczewska, Barbara : W świecie pisma / Barbara Kogaczewska // „Wychowanie w 

Przedszkolu”. - 2004, nr 2, s. 30(94)-31(95) 
Wczesne wprowadzenie dziecka w świat liter. 

 
44. Kołodziejska, Lidia : Zabawy przygotowujące do nauki pisania / Lidia Kołodziejska // 

„Doradca Nauczyciela Przedszkola”. - 2011, nr 2, s. 38 
Temat zajęć: Zabawy w indiańskiej wiosce. 

 
45. Kordzińska-Grabowska, Anna : Ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania i czytania / 

Anna Kordzińska-Grabowska // „Doradca Nauczyciela Przedszkola”. - 2012, nr 6, s. 34 
Ćwiczenia: dużej i małej motoryki, percepcji słuchowej.  

 
46. Kowalczyk, Danuta : Czytanie i pisanie w praktyce przedszkolnej / Danuta Kowalczyk, 

Ludmiła Weselińska // „Wychowanie w Przedszkolu”. - 1996, nr 1, s. 18-26 
 

47. Lotkowska, Katarzyna : By Twoje dziecko lubiło czytanie i pisanie – baw się z nim! / 
Katarzyna Lotkowska // „Bliżej Przedszkola”. - 2012, nr 1, s. 44-[45] 
Przykładowe propozycje Zabaw FundaMentalnych z zakresu przygotowywania dzieci 
do nauki czytania i pisania. 

 
48. Łasocha, Natalia : Elektryczny karnawał z balonami : scenariusz zajęć dla pięciolatków 

/ Natalia Łasocha // „Bliżej Przedszkola”. - 2014, nr 1, s. 26-27 
Kształtowanie umiejętności społecznej dzieci, sprawności fizycznej. Wychowanie przez 
sztukę. Kształtowanie gotowości do nauki pisania. Edukacja matematyczna. 

 
49. Majchrzak, Irena : Wprowadzenie dziecka w świat pisma / Irena Majchrzak // 

„Wychowanie w Przedszkolu”. - 1994, nr 5, s. 290-296 
 

50. Matczak, Mirosława : Mieszkańcy łąki : zabawy ćwiczące sprawność grafomotoryczną 
/ Mirosława Matczak // „Bliżej Przedszkola”. - 2012, nr 7/8, s. 116-117 

 
51. Miązek, Dorota : Efektywna metoda nauki czytania i pisania z wykorzystaniem 

nagrania w oparciu o publikację "Czytaj z nami zwierzakami" / Dorota Miązek, Dorota 
Piątkowska // „Przegląd Edukacyjny” . - 2012, [nr] 1, s. 13-14 
Charakterystyka polisensorycznej metody nauki czytania i pisania (zasady, założenia, cele). 
Przykładowy scenariusz zajęć z zastosowaniem efektywnej metody nauki czytania i pisania 
wspieranej nagraniem. 

 
52. Pietrzyk, Dorota : Różnicowanie wzrokowe / Dorota Pietrzyk  // ”Doradca Nauczyciela 

Przedszkola”. - 2013, nr 18, s. 28-30 
Dzieci w wieku przedszkolnym. Wyróżnianie figur z tła. Rola różnicowania wzrokowego w 
rozwoju umiejętności pisania i czytania. Znaczenie percepcji wzrokowej w rozwoju 
matematycznym. Jak można usprawnić różnicowanie wzrokowe. 

 
53. Połeć, Bożena : Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową, wzrokową, 

koordynację słuchowo-wzrokową oraz doskonalące sprawność manualną dziecka - do 



wykorzystania przez nauczycieli i rodziców / Bożena Połeć // „Nauczanie Początkowe 
: kształcenie zintegrowane”. - (2004/2005), nr 2, s. 79-91 
Ćwiczenia przygotowujące dzieci do czytania i pisania.  
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Propozycje zabaw dot. poznawania liter. 

 
55. Sobecka-Szcześniak, Klaudia : Programy do nauki pisania i czytania dla dzieci / Klaudia 

Sobecka-Szcześniak // „Edukacja Medialna”. - 1999, nr 4, s.52-54 
Programy komputerowe: Między nami literkami, Sam piszę, Sam czytam, Umiem pisać, Moje 
pierwsze ABC, Rayman uczy matmy i polaka, Zabawa z ortografią, Klik uczy czytać, Literki - 
cyferki 4.0 CD, Mała ortografia 2.0. 

 
56. Stanik, Małgorzata : Jedziemy do Zagadkowa : zabawy przygotowujące do nauki 

czytania i pisania / Małgorzata Stanik // „Bliżej Przedszkola”. - 2006, nr 7/8 (magazyn 
specjalny z. 2), s. 42 
Scenariusz zajęć. 

 
57. Turek, Karolina : Wprowadzenie dziecka w świat pisma / Karolina Turek // „Bliżej 

Przedszkola”. - 2013, nr 11, s. 24-25 
Zalety pracy z najmłodszymi metodą Ireny Majchrzak - metoda odimmienna. Dzieci 
trzy- i czteroletnie. 

 
58. Wawer, Agata : Gdy przedszkolak sprawnie pisze,,, / Agata Wawer // „Bliżej 

Przedszkola”. - 2012, nr 6, s. 26-27 
Ćwiczenia doskonalące umiejętność pisania. 

 
59. Wawer, Agata : Kształtowanie gotowości do podjęcia nauki pisania. Cz. 2 / Agata 

Wawer // „Bliżej Przedszkola”. - 2012, nr 5, s. 35-[37 
Kreślenie linii poziomych. Linie faliste i zygzakowate. Linie spiralne i koła. Wzory 
literopodobne. 

 
60. Witkowska, Maria : Metody przygotowujące przedszkolaków do nauki pisania w 

szkole / Maria Witkowska //” Wychowanie na co Dzień”. - 2004, nr 1/2, dod. s. I-IV 
 

61. Zielińska, Ewa : Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole / Ewa 
Zielińska // „Bliżej Przedszkola”. - 2012, nr 10, s. 14-19 
Opanowanie wymagań określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego 
w obszarze: 1. Umiejętności społeczne i odporność emocjonalna, 2. Umiejętności 
matematyczne, 3. Gotowość do czytania i pisania, 4. Sprawność motoryczna i koordynacja 
wzrokowo-ruchowa, 5. Sprawność manualna, 6. Samodzielność, w tym umiejętności 
wykonywania czynności samoobsługowych. Potrzeby rozwojowe dziecka, w tym zauważone 
predyspozycje, uzdolnienia i zainteresowania. Dodatkowe spostrzeżenia na temat dziecka. 

    


