
TRENING  SZYBKOŚCI CZYTANIA SYLAB 

Trening czytania przeprowadzamy codziennie. Dziecko czyta sylaby przez jedną minutę. Kończy ciąg 

sylab, zaczyna od początku. Rodzic mierzy czas i sprawdza poprawność przeczytanych sylab. Nie 

przerywa dziecku podczas czytania, nie poprawia. Odlicza błędnie przeczytane sylaby od sumy 

wszystkich sylab przeczytanych w ciągu minuty. Kiedy dziecko zakończy czytanie, analizujemy z 

dzieckiem błędnie przeczytane sylaby. Wynik wpisujemy do tabeli treningu czytania. 

 

TRENING 1 

Al, al, la, Al, La, la, al, Ol, 

al, la, lo, Lo, ol, la, la, A, la 
 

TRENING 2 

Ma, am, ma, om, mo, al, la, Mo, Lo, 

ol, Al, mam, mom, lam, Mam, Lam, 

mol, Al, Mal, Mol, la, ma, mo, la, Ma, 

ma, Ma, mom, mam, Om, Am, mo 
 

TRENING 3 

To, to, ta, at, At, ma, tam, Ol, mal, mat, 

tom, ta, ta, ma, ma, Ta, to, ma, mo, lot, 

tal, lat, lo, la, Lo, ta, ma, ma, ta, Tom, 

mot, la, to, To, la, ma, ta, Lo, la, mol, tat, 

Mat, al, Ol, ot, om, te, to, ma, te, ma, mo 

 

 

 



TRENING 4 

Im, im, mi, Ti, Tim, tam, ti, ti, it, lot, til, 

mil, am, it, ot, mit, tit, tot, al, om, ma, ta, 

Ma, ti, lot, li, la, lal, lil, ta, mal, mat, Tim, 

Im, il, mi, la, li, mo, lit, to, Ol, tam, at, 

mam, mat, lat, ma, mi, mim, to, mi, mek 

 

TRENING 5 

Et, el, te, to, im, me, Em, am, im, El, la, 

la, le, mi, le, et, me, ta, mi, le, i, le, Em, 

ma, Te, mat, tit, tet, ot, tot, met, Em, lat, 

mit, lot, il, el, Em, mi, mam, tam, im, 

Tim, met, mal, Em, me, mim, me, mo 

 

TRENING 6 

Ka, ko, ke, ki, Ko, Ka, Ki, Ke, ek, ok, ek, 

mak, kam, kot, tok, Ka, ma, ma, ta, mat, ka, 

tat, ko, kat, ko, tek, tik, tak, lal, ka, kal, ka, 

kil, ka, mle, ko, ka, ka, o, Ol, ka, O, lek, Lil, 

ka, Al, ka, kil, la, kot, ki, mot, ki, lot, ki, ma, 

ki, mat, ki, kol, ka, lok, lak, kit, kat, tak, tok 

 

 

 



TRENING 7 

Ja, ja, jo, oj, je, ej, Jej, aj, maj, tej, te, jam, 

jak, ka, jak, ki, je, mi, ja, ja, ma, ma, jak, jaj, 

ko, Mo, ja, mo, je, al, El, ki, jek, le, jek, ka, 

jak, lej, le, je, Jo, la, Ka, ja, tek, tik, mam, 

mim, Ka, mi, la, ta, to, ja, ka, ja, jo, jaj, ko, 

ko, lej, ko, lej, ka, tej, mej, toj, jot, Kaj, tek 

 

TRENING 8 

Ja, sa, Se, So, os, Si, si, ja, jo, oj, je, ej, 

sam, tas, sit, sok, kas, kos, jes, set, jas,  

mas, sam, los, so, li, Kot, lis, li, sek, list,  

talk, mis, sel, ast, ma, list, ki, mak, smak, 

sma, ki, so, ki, mi, ski, mas, ki, ta, sak, mla, 

ska, ko, si, To, sia, Mi, sia, Le, sio, o, sa,  

 
TRENING 9 

Miś, da, Do, Ed, Ed, do, di, di, De, dom, taś, 

tam, do, mek, Mo, da, Di, A, dam, E, mil, ka, Ka 

mil, ka, Dol, do, la, la, da, mas, kot, ka, lid, dal, 

da, le, ko, ko, me, ta, sod, so, da, kod, kot, mis, 

ka, Kaś, ka, Miś, ka, ślad, oś, le, oś, li, do, da, 

do da, je, do, dam, kos, os, tej, lis, do, mek 

 

 



TRENING 10 

Ra, Or, Ro, ar, er, re, wo, Wa, we, wi, iw, ow, aw, 

rat, ram, ra, ta, wo, da, wir, ta, ta, rak, ra, ki, wi, 

no, trak, tor, wi, ta, ro, la, Ma, rek, Da, rek, Do, 

ro, ta, We, ra, As, mle, ko, wios, ka, we, se, le, 

la, sek, las, ka, lal, ka, miś, E, wa, jem, do, ja, 

da, wa, ta, ślad, mas, ka, Ra, sa, wos, wosk, wi, 

wis, or, ka, mar, ka, la, to, tor, wat, śli, mak, 

maś, lak, rok, wo, rek, kos, wra, wrak, kram, 

krat, ki, kra, ta, rol, ki, ro, wer, des, ka, ko, rek 

 
TRENING 11 

Ul, ul, Lu, mu, tu, ru, wu, ku, uk, ów, ór, wór, 

dwór, ul,  le, ról, król, kró, lo, wa, pa, pi, po, pat, 

map, dar, mar, ku, le, kul, ki, ku, ra, pa, ra, sol, 

Po, la, Pol, dek, Pol, ska, pa, ka, Po, lak, pra, sa, 

kro, pla, pal, to, por, po, ra, Ra, dek, Re, mis, 

pa, da, wpa, da, jem, ku, je, ma, lu, je, maś, lak,  

śli, mak, Pol, duś, sól, mól, piór, wiór, pik, sik, 

ślad, mas, ka, Ra, sa, wos, wosk, wi, Do, ro, ta, 

kro, pel, ka, staw, wi, je, pi, je, ki, je, U, la, wek 
 

TRENING 12 

Na, no, Ne, ni, an, on, In, en, ca, co, Ce, ci, Ac, oc, ic, 

ec, ma, mą, mę, da, do, dę, ta, to, tę, sa, są, sę, wa, 

wo, wu, wę, wą, in, ni, noc, nos, no, sek, cep, sęp, 

pac, tac, kac, kic, kuc, mą, ka, mę, ka, trą, ca, ką, sa, 

sęk, car, cą, pie, ką, drą, drę, pa, lę, so, lę, so, lą, da, 



ją, ma, ją, nio, są, wi, si, duś, jem, klej, smar, nie, tak, 

lok, smak, nos, ki, cum, cu, ma, li, na, lin, los, da, ta, 

lek, cja, sta, ra, Pol, ska, por, wiór, król, mól, mur, 

ślad, miś, rak, rol, nik, nikt, nie, ma, Mo, je, des, ka, 

mrą, krę, ci, trą, ca, tar, ka, druk, dru, ku, je, na, cie, 

ra, ro, sa, wod, nik, da, le, ko, lek, le, ki, rol, ki, śrut 

TRENING 13 

Ła, ba, ło, Ga, łe, Ge, gę, gą, ba, ab, og, oł, eł, ęł, ał, Bi, gi, 

ig, ib, ub, ół, wół, stół, gęś, gąs, ka, trąb, ka, trą, bi, ba, ba, 

bam, bum, bim, but, bat, bas, bus, gam, gram, gó, ry, łeb, 

łap, mim, miał, bal, bi, let, ba, let, gar, gar, nek, Gie, nek, 

gier, mek, gó, ral, gó, ral, ka, gór, nik, be, ret, bra, ma, a, u, 

to, bus, sa, mo, lot, po, ciąg, pia, sek, pies, pie, sek, ser, 

bąk, rąk, rę, ka, rę, ce, drwa, ła, wa, łaj, ba, dwaj, kraj, graj, 

gra, jek, daj, baj, ka, wid, mo, ra, nek, sła, wa, wia, dro, pis, 

klę; sma, ru, je, sma , ro, wał, sam ro wa, ła, go, tu, je, go, 

to, wał, gą, sior, sęp, so, wa, wró, bel, brat, bruk, mruk, łoś, 

ktoś, coś, ko, mu, brał, łap, łup, pół, wół, gi, ta, ra, bę, ben 

TRENING 14 

Za, zo, zu, ze, ez, óz, zi, zie, zio, ziu, zew, koń, słoń, dłoń, 

ćma, bo, cian, ko, nik, skroń, nać, bab. cia, Fa, fo, af, fi, Fe, 

fa, la, film, ful, for, ma, fi, lar, mu, za, my, mu, zy, ka, lam, 

pa, za, pa, li, ła, za, sło, ni, ła, Zu, zan, na, Ze, nek, ćwierć, 

ża, ba, żubr, że, by, ry, ba, Re, kin, del, fin, fo, ka, fa, bry, ka, 

ko, ra, le, skarb, traf, żubr, ży, ra, fa, źre, bak, źle, złość, 

kość, maść, wieść, wrak, bark, sen, zu, pa, pił, ka, siat, ków, 

ka, koź, lę, kóz, ka, ce, kin, Fran, cuz, Fran, cja, hak, hit, hut, 

krok, zi, ma, łoś, łapa, mał, pa, kur, księ, życ, Książ, ka, 

księż, na, sznur, szu, Ra, szczur, wiąz, grab, brzóz, mróz, 

król, róż, słóż, ży, cie, krąż, krąg, drąg, wiek, Hisz, pan, krop 

 


