
Ćwiczenia rozumienia czytanego tekstu 

 

 Do sprawdzenia, czy i w jakim stopniu czytany tekst został przez dziecko zapamiętany 

i zrozumiany mogą służyć metody: werbalne i niewerbalne. 

• Do metod werbalnych zaliczyć można różnego typu pytania: 

- O charakterze ogólnym, np.: Czego dowiedziałeś się w tym opowiadaniu? O kim (O 

czym) było to opowiadanie? 

- O charakterze szczegółowym, np.: O jakiej porze dnia miała miejsce akcja opowiada-

nia? W jakim mieście mieszkali chłopcy? 

- O charakterze alternatywnym, np.: Czy pióro Joli było czerwone, czy też innego kolo-

ru? 

- Można też egzekwować zapamiętanie i zrozumienie treści przez pytania o charakterze 

moralno - emocjonalnym, np.: Co ci się najbardziej podobało w tym opowiadaniu? Jak 

myślisz, czy chłopiec dobrze postąpił w stosunku do swego kolegi? Jak można było le-

piej tę sprawę załatwić? 

- Można domagać się spontanicznego reprodukowania treści o możliwie najbardziej 

wyczerpującym sformułowaniu, a można też kierować tymi wypowiedziami i ograniczać 

je do wybranego tylko fragmentu. 

- Można domagać się zapamiętania wyrazów tematycznie ze sobą związanych, użytych 

w danym tekście. Mogą to być wyrazy dotyczące np.: szkoły, ogrodu, zwierząt. Dziecko 

zapisuje zapamiętane wyrazy z jednej tylko grupy tematycznej. 

Wśród metod niewerbalnych, sprawdzających rozumienie przez dziecko czytanego tekstu 

można wykorzystać rysunki, rekwizyty, obrazki. 

 

Ćwiczenie 1 Możemy posłużyć się tekstem: 

W parku jesienią jest naprawdę pięknie. Na drzewach dużo złocistych, pomarańczo-

wych i brązowych liści obok różnych odcieni zieleni. W alejkach kolorowe dywaniki 

szeleszczą pod stopami. Na trawie leżą czekoladowe, lśniące kasztany. Sprawiają one 

dzieciom dużo radości. Chętnie je zbierają i wypychają nimi swoje kieszenie. Wiewiórki 

wyskakują na alejkę zgrabnym ruchem i zjadają smaczne orzeszki. 

Zadaniem dziecka jest narysować (lub namalować) jesień zgodnie z zawartymi w tekście da-

nymi. Pozwalamy na swobodną formę graficznego wyrazu, na dowolny wybór kolorów i do-

wolne akcentowanie treści. 



Ćwiczenie 2 Do tego zadania mogą posłużyć teksty, w których będzie podany opis np. poko-

ju, podwórka, klasy. Przedstawione przedmioty mają swoje konkretne usytuowanie w prze-

strzeni: 

Pośrodku pokoju stoi stół z dwoma krzesłami na wprost siebie ustawionymi. Na prawo od 

stołu znajduje się dwudrzwiowa szafa. Po przeciwnej stronie szafy stoi tapczan, a przy 

nim nocna szafka. 

Dziecko z pomocą rekwizytów ukazuje te przedmioty w odpowiedniej relacji w stosunku do 

siebie. Może odtwarzać położenie przedmiotów w trakcie czytania (po przeczytaniu jednego 

zdania), a może też - co będzie zadaniem trudniejszym - dopiero po przeczytaniu całego opo-

wiadania. 

Ćwiczenie 3 Dziecko czyta krótki tekst o interesującej treści. Zabiegamy o to, by wymienione 

w nim były rodziny przedmiotów np. zwierzęta. 

Mamusia zrobiła dziś dzieciom niespodziankę. Jurkowi kupiła małego pieska. Joli przy-

niosła od sąsiadki czarnego kotka z białymi uszkami. Filipowi wujek Janek przyniósł 

małą świnkę morską. Dzieci bardzo cieszyły się ze swoich zwierzątek. Teraz będą mu-

siały nauczyć się dużo rzeczy, żeby zapewnić im dobrą opiekę. 

Dziecko wśród różnych obrazków ze zwierzętami wyszukuje tylko te, o których dowiedziało 

się z opowiadania. 

Rozumienie treści podczas cichego czytania sprawdzamy także poprzez różnego rodzaju pro-

ste ćwiczenia. 

Ćwiczenie 4  Utworzyć wyrazy z pomocą liter naprowadzających: 

o  m  d  (wyraz zaczyna się od „d”) 

o  l  p  e (drugą literą wyrazu jest „o”) 

o  t  k  e  k (wyraz kończy się na „k”) 

Dziecko tworzy i zapisuje wyraz korzystając odpowiednio ze wskazówek. 

Ćwiczenie 5   Wykonać polecenie wynikające z tekstu: 

Podaj mi prawą rękę. 

Połóż swoją lewą rękę na prawym kolanie. 

Bacznie obserwujemy wybór ręki u dziecka. 

Ćwiczenie 6    Utworzyć z podanych sylab 4 wyrazy 2 - sylabowe i 3 wyrazy 3 - sylabowe. 

Sylaby są wypisane w dowolnych miejscach na kartce bądź na oddzielnych kartonikach. 

Można wykorzystać do pracy następujące wyrazy zaczynające się sylabą „po”: 

 pole, pogoda, pomoc, pora, polana, potok, poeta 

Utworzone wyrazy dziecko zapisuje na kartce - osobno 2 - i 3 - sylabowe 



Ćwiczenie 7     Dobrać do pytania jedną spośród trzech właściwą odpowiedź 

Pytania                                                                         Odpowiedzi                               

Jaki miesiąc występuje po lutym?                               marzec, lipiec, styczeń           

Jaka jest pora roku po zimie?                                        lato, wiosna, jesień 

Jaki dzień jest po wtorku?                                             poniedziałek, środa, niedziela 

Dziecko podkreśla lub wypisuje jedną właściwą odpowiedź. 

Ćwiczenie 8       Dobrać kartki z nazwami przedmiotów mającymi logiczny związek z obraz-

kami, na których znajduje się szkoła, dworzec kolejowy, poczta. Na kartkach wypisane są 

wyrazy: koperta, peron, tor, klasa, tablica,, skrzynka pocztowa, nauczyciel, list, konduktor. 

Wyrazy te dziecko odpowiednio selekcjonuje dokładając do właściwych obrazków. 

Ćwiczenie 9     Posegregować wyrazy na 3 grupy tematyczne: przybory szkolne, zwierzęta, 

narzędzia pracy. Zaproponowane wyrazy: koń, pióro, gumka, pies, młotek, krowa, ołówek, 

pilnik, zeszyt, kot, małpa, śrubokręt, wielbłąd. 

Ćwiczenie 10       Posegregować wyrazy na trzy grupy w zależności od występujących wielo-

znaków: sz, cz, szcz. Proponowane wyrazy: kosz, kaczka, szept, płaszcz, czapka, szczaw, 

szal, poczta, deszcz, maszt, szczotka, czas, pszczoła. 

Dziecko wpisuje te wyrazy w odpowiednie grupy. 

Ćwiczenie 11 Układanie zdań z rozsypanych wyrazów. 

Wpisujemy na podłużnych kartonikach wyrazy, z których dziecko będzie tworzyć zdania. 

Proponowane zdania: 

- Na stole stoi lampa. 

- Ania dostała od mamy zegarek. 

- Dzieci chodzą chętnie na wycieczki. 

Na początek dajemy dziecku tylko po jednym zdaniu do ułożenia. W dalszej kolejności mo-

żemy polecić, aby z tych 14 wyrazów dziecko ułożyło jak najwięcej zdań. Pomocą dla dziec-

ka są duże litery w wyrazie oznaczające początek zdania i kropki, sygnalizujące jego koniec. 

Ćwiczenie 12 Uzupełnianie brakujących elementów literowych. 

Przygotowujemy tekst, w którym opuszczamy drobne elementy literowe (kreski, ogonki, zna-

ki diakrytyczne) np. 

Na plocie sloi kol.            (Na płocie stoi kot.) 

Golab lala nad domem.     (gołąb lata nad domem) 

 Dziecko uzupełnia czerwonym kolorem brakujące elementy liter. 

 

 



Ćwiczenie 13  Uzupełnianie brakujących wyrazów w zdaniu. 

Ukazujemy dziecku tekst, w którym pominięte zostały niektóre wyrazy. Brakujący wyraz 

zaznaczony jest kreską poziomą zawsze jednakowej długości. Zadaniem dziecka jest uzupeł-

nić brakujący wyraz zgodnie z treścią. Ćwiczenie to może być wykonane w dwojaki sposób: 

łatwiejszy i trudniejszy. 

Sposób łatwiejszy. W tym przypadku opuszczone wyrazy są umieszczone pod tekstem i słu-

żą do dyspozycji dziecka. 

Jurek _________obraz. 

Janek _________   ________łące. 

Tadek czyta ________  _______. 

W ogrodzie _________ kwitną ________ i ________. 

po, maluje, Marka, ciekawą, biega, róże, książkę, konwalie. 

Sposób trudniejszy.  Tym razem przy uzupełnianiu brakujących wyrazów dziecko nie korzy-

sta z przygotowanych wyrazów. Wyrazy podaje samodzielnie i wpisuje na każdej kresce je-

den wyraz. Długość kreski nie ma związku z długością wyrazu. 

Mama gotuje____________. 

Zosia ________ Basia zbierają w __________  _________. 

Zachmurzyło _________ i __________ padał __________. 

Gdy nadchodzi ____________ opadają __________ z __________. 

Ćwiczenie 14  Uzupełnianie brakujących wyrazów w opowiadaniu. 

Przebieg tego ćwiczenia jest taki sam jak w łatwiejszej wersji uzupełniania brakujących wy-

razów w zdaniach tylko, że tym razem zamiast pojedynczych zdań przygotowujemy dziecku 

tekst (z dziecięcych czasopism) z usuniętymi wyrazami. 

Ćwiczenie 15  Tworzenie zdania przez sugestywne dodawanie tylko wyrazu. 

Wychodzimy od zdania bardzo prostego składającego się tylko z dwóch wyrazów, np. Kasia 

czyta. Zadaniem dziecka jest sugestywne tworzenie nowego zdania dłuższego od poprzednie-

go o jeden tylko wyraz. Na początku zajęcia ustalamy maksymalny skład wyrazów w zdaniu. 

Wyrazy przydatne do tworzenia coraz to dłuższego zdania wypisujemy w dowolnym miejscu 

po prawej stronie kartki. Aby ułatwić ich wykorzystanie umieszczany odpowiednie znaki in-

terpunkcyjne, a początek wyrazu w zdaniu zaznaczamy dużą literą. 

- Kasia czyta. 

- Kasia czyta książkę. 

- Kasia czyta ciekawą książkę. 

- Kasia czyta ciekawą, historyczną książkę. 



- Kasia czyta ciekawą, historyczną książkę bratu. 

- Kasia czyta ciekawą, historyczną książkę bratu Jankowi. 

-  Kasia czyta ciekawą, historyczną książkę młodszemu bratu Jankowi. 

- Codziennie Kasia czyta ciekawą, historyczną książkę młodszemu bratu Jankowi. 

- Codziennie rano Kasia czyta ciekawą, historyczną książkę młodszemu bratu Jankowi. 

Każde ułożone zdanie dziecko zapisuje w zeszycie. Wyraz dodany w zdaniu pisze czerwonym 

kolorem. Ćwiczenie to dziecko może wykonać samodzielnie, nie korzystając z przygotowa-

nych wyrazów. 

 

 

Opracowanie mgr Anna Makowska w oparciu o poniższą literaturę 
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