
Witam serdecznie,

Mam na imię Monika i jestem mamą Nikosia (6 lat) i Filipka (4 
lata). Nikoś już ładnie pisze i czyta po polsku. Trochę myli mu 
się polski z angielskim ale wcale go to nie zniechęca

Filipek ma 4 lata i od jakiegoś czasu zauważyłam, że 
zainteresował się literkami. Oczywiście duża w tym rola 
starszego brata  Zaczął więc przepisywać różne słówka z 
gazet, książek które akurat leżały w zasięgu jego wzroku i 
rączek. Literki koślawe, pomieszane drukowane z pisanymi i 
często pisane od prawej strony do lewej. Filip tak się skupiał na 
poprawnym odwzorowaniu literki, że nie było dla niego istotne 
że powinien pisać od lewej do prawej. Widząc zainteresowanie 
mojego najmłodszego abecadłem postanowiłam „wziąć byka za 
rogi”. Zaczęliśmy od prostych ćwiczeń grafomotorycznych –
żeby wyćwiczyć rączkę. Na początku to były proste szlaczki, 
proste kształty teraz jesteśmy już przy troszkę trudniejszych 
wzorach. Próbujemy rysować wzorki bez odrywania ręki –
wychodzi różnie
I piszemy literki po śladzie – tzn Filip mówi co chce napisać (np 
Mam auto zielone), ja to piszę na kartce a on przepisuje. Do 
tego dołączamy rysunek również wykonany przez Filipa i 
gotowe. Na razie pracujemy nad poprawnym przepisaniem 
wyrazów oraz utrwalamy zasadę, że piszemy od strony lewej do 
prawej. 

Filip lubi nie tylko pisanie po śladzie ale wszelkiego rodzaju 
ćwiczenia na zbiorach, np zakreśl wszystkie trójkąty, policz 
trójkąty, ułóż trójkąty od najmniejszego do największego itp. 



Szukanie różnic między obrazkami to wspaniała zabawa. 
Ostatnio ulubioną bajką jest „Jake i piraci z Nibylandii” więc 
Filip miał za zadanie odnaleźć różnice między rysunkami, 
przedstawiającymi odważnych piratów. A jeśli dodamy do tego 
książeczki z naklejkami to Filipa nie ma  Niedawno 
skończyliśmy wypełniać książeczkę edukacyjną o dinozaurach. 
Książeczka miała sporo ćwiczeń na spostrzegawczość (znajdź 
różnice między rysunkami, poszukaj dinozaurów, które gdzieś 
się schowały itp), pisanie po śladzie prostych wyrazów (mama, 
tata, dom, kot) i naklejanie naklejek. Naklejki należało nakleić 
na dinozaury, które najpierw trzeba było odszukać w 
książeczce. Przyznam szczerze, że książeczkę Filip wypełnił 
bardzo szybko

A co robimy jutro? Jutro będziemy szukać różnych literek w 
książkach, gazetach i pewnie sobie troszkę popiszemy

Pozdrawiamy serdecznie,

Monika (mama) i Filip (lat 4)


