
wydawnictwo

METODA SYMULTANICZNO-SEKWENCYJNA

PODRĘCZNIK 
DO NAUKI CZYTANIA



Kocham szkołę! to jedyny na rynku podręczników pakiet do nauki czytania przygotowany 
w oparciu o autorską metodę prof. Jagody Cieszyńskiej (Symultaniczno-Sekwencyjna 

Nauka Czytania ®).
Podręcznik oraz dwa zeszyty ćwiczeń tworzą kompletny zestaw, którego celem jest przede 
wszystkim nauka czytania ze zrozumieniem. Zastosowanie metody symultaniczno-
sekwencyjnej pozwoli dziecku szybko i bez negatywnych emocji nauczyć się czytać, 
budując jednocześnie przekonanie, że zrobiło to samodzielnie. 

W pakiecie, obok treści humanistycznych, pojawiają się również zagadnienia z obszaru 
muzyki i przyrody, dzięki czemu nauczyciel może wykorzystać zestaw nie tylko 
w zakresie kształcenia umiejętności czytania, ale również posłużyć się nim jako 
uzupełniającym podręcznikiem edukacji wczesnoszkolnej w klasie pierwszej.

KOCHAM 
SZKOŁĘ!

nauka czytania metod¹ symultaniczno-sekwencyjn¹

Metoda symultaniczno-sekwencyjna 

(m.. krakowska) to skuteczny sposób nauki czytania opracowany przez
 doświadczonego logopedę prof. Jagodę Cieszyńską. Metoda ta
 stosowana jest z powodzeniem od wielu lat, a jej podstawy oparte są
 na wynikach licznych współczesnych badań neuropsychologicznych
 oraz na wieloletnich doświadczeniach terapeutycznych i logope-
dycznych. Takie podejście daje doskonałe efekty, gdyż wykorzystuje 
naturalną umiejętność dzielenia wyrazów na sylaby, opiera się także 
na badaniach neurobiologicznych, dotyczących słuchania i przetwa- 
rzania języka.

Więcej informacji na temat metody na stronie: www.sylaba.info



Cel: Na rysunku znajdują się wszystkie elementy 
potrzebne do omówienia zagadnień przewidzianych 
na dany tydzień.

Plansza tematyczna

Cel: pozytywna motywacja, oparta na identyfikacji 
z wybranym bohaterem; przedstawienie prawidłowych 
relacji społecznych.

Fabularyzacja – stali bohaterowie: Maja, Filip i Kuba

Tekst zapisany czcionką prostą, wielkimi literami
Cel: Optymalizacja percepcji wzrokowej.

W podręczniku Kocham szkołę!:

teksty zbudowane w oparciu o metodę sylabową;

tematyka zgodna z podstawą programową 

      z uwzględnieniem zainteresowań najmłodszych uczniów;

treść oparta na korelacji polonistyki, przyrody 

      i muzyki;

teksty drukowane czcionką bezszeryfową (prostą) oraz   

      majuskułą dla ułatwienia percepcji wzrokowej;

zawartość umożliwiająca indywidualizację nauki czytania;

przyjazny materiał ilustracyjny oraz prosty układ, który 

      eliminuje szum informacyjny i usprawnia zapamiętywanie.
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PODRĘCZNIK

Sylaby zestawione 
z ilustracjami 
Cel: efektywne zapamię-
tywanie poprzez 
mechanizm kojarzenia 
z obrazem. 

Sylabom nadano 
znaczenia, np.: SO SO SO 
– tak syczy żelazko
Cel: ułatwienie nauki 
czytania i przyszłej edu-
kacji w zakresie języków 
obcych.

Sekwencje sylab 
Cel: 
sylab oraz pseudowy-
razów służy wypraco-
waniu prawidłowej 
techniki czytania 
i pozwala uniknąć
mechanizmów 
kompensacyjnych, 
np. czytania przez 
domyślanie się.

Czytanie sekwencji 



Cel: Powiązanie materiału z różnych 
obszarów tematycznych z tekstem 
sylabowym urozmaica naukę czytania, 
służy także poszerzaniu wiedzy ogólnej. 

Korelacja treści 
Cel: Minimalistyczna forma podręcznika
- bez poleceń, a więc tekstów, których 
dziecko nie potrafiłoby jeszcze przeczytać, 
zapobiega frustracji ucznia, ułatwia 
percepcję i wspomaga motywację 
do dalszej nauki czytania.

Brak poleceń i prosty układ

ĆWICZENIA

Materiał ćwiczeniowy podzielono na dwa zeszyty, ich zawartość 
została przewidziana do realizacji odpowiednio w pierwszym 
i drugim półroczu nauki. 
Ćwiczenia zostały skomponowane tak, by nauka czytania i pisania 
łączyła się z treściami przyrodniczymi oraz muzycznymi. Zadbano 
także o odpowiednią liczbę ćwiczeń stymulujących pracę lewej 
półkuli mózgu, które doskonale wspomagają naukę czytania.

W Zeszytach zawarto ćwiczenia:
utrwalające umiejętność czytania poznanych sylab,
kształtujące umiejętność pisania (na materiale   

      sylabowym),
grafomotoryczne - kolorowanie, rysowanie, pisanie 

      po śladzie,
wspomagające zdolność analizy i syntezy wzrokowej,
doskonalące w zakresie operacji myślowych, takich 

      jak: sekwencje, pamięć symultaniczna i sekwencyjna, 
      myślenie przyczynowo-skutkowe, klasyfikowanie.
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Edukacja muzyczna
Cel: Uwrażliwienie dziecka na wartości i piękno muzyki.
Treści muzyczne połączono z metodą symultaniczno
-sekwencyjną, nuty określono sylabami według 
następującego schematu:
– cała nuta, ćwierćnuta i półnuta – sylaba otwarta 
(spółgłoska+samogłoska A),
– ósemka – sylaba otwarta (spółgłoska + samogłoska I).

Ćwiczenia lewopółkulowe
Cel: Pobudzenie pracy lewej 
półkuli mózgu, przez co 
usprawnia się myślenie 
linearne i sekwencyjne 
– elementarne dla nauki 
czytania.

Zróżnicowana forma zapisu 
wyrazów
Cel: 
zapamiętywanie wzrokowe 
(tu: wyrazy z nosówkami ą, ę).

Nauka ortografii poprzez 

Łączenie sylab
Cel: 
ności czytania i analizowania;
rozwijanie małej motoryki.

 Kształtowanie umiejęt-



Program nauczania Kocham 
szkołę! dla klas 1-3 szkoły 
podstawowej
Program w formacie pdf 
można pobrać bezpłatnie 
ze strony wydawnictwa: 
www.wir-wydawnictwo.com 
(zakładka Kocham Szkołę!).

W Przewodniku nauczyciela:
– opis założeń metody 
symultaniczno-sekwencyjnej,
– polecenia do ćwiczeń oraz 
sugestie metodyczne (w ujęciu 
miesięcznym/tygodniowym),
– teksty muzyczne (zapis 
nutowy oraz teksty piosenek).

Przewodnik dla rodziców 
powstał z myślą o rodzicach 
i opiekunach, którzy będą 
pracować z pakietem 
Kocham szkołę! w domu, 
wspólnie z dzieckiem. 
Przewodnik pełni rolę 
instruktażową, omawia nie 
tylko kolejne etapy nauki 
czytania, ale także radzi jak 
ustrzec się błędów w trakcie 
nauki nową metodą.

Utrwalanie poprawnego 
zapisu
Cel: 
wanie poprawnej pisowni
dzięki połączeniu zapisu
z ilustracją.

Skuteczne zapamięty-

Nauka pisania
Cel: 
łączenia liter na materiale sylabowym. 

 Kształtowanie umiejętności pisania i poprawnego



ZAMÓWIENIE

Lp. TYTUŁ CENA ILOŚĆ

1.

2.

3.

4.

KOCHAM SZKOŁĘ! PODRĘCZNIK

KOCHAM SZKOŁĘ! ĆWICZENIA - ZESZYT 1

KOCHAM SZKOŁĘ! ĆWICZENIA - ZESZYT 2

KOCHAM SZKOŁĘ! PRZEWODNIK NAUCZYCIELA

63 zł

39 zł

47 zł

13 zł

RAZEM:

Dane zamawiającego:

Imię i nazwisko / nazwa instytucji  ..............................................................................................

.........................................................................................................................................................

Ulica, numer domu .......................................................................................................................

Kod pocztowy .......................... . Miejscowość ...........................................................................

Telefon, e-mail ...............................................................................................................................

Forma płatności:

      Za pobraniem       

      Przedpłata na konto

      Chcę otrzymać fakturę  VAT, 

NIP .................................................

      Faktura - przelew 7 dni          

      Faktura - płatne gotówką

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zamówienia
(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883).

                                                                                                  
podpis ......................................................                                                                                                                                                        

Do wartości zamówienia należy doliczyć koszty przesyłki - wg cennika Poczty Polskiej.
Przy zamówieniach powyżej 200zł koszt przesyłki pokrywa wydawnictwo.
W przypadku płatności przelewem, należność prosimy przesyłać na konto:
16 1500 1487 1214 8004 6800 0000      

"



WYDAWNICTWO WIR
30-686 Kraków

ul. Podedworze 20 
tel./fax 012 658 66 85 

e-mail: wir@wir-wydawnictwo.com

www.od-zabawy.pl

www.mandale.info

www.wir-sklep.pl

sklep pl-

www.wir-wydawnictwo.com

WCZESNA NAUKA CZYTANIA

www.sylaba.info


