
Diagnoza z opinii pp : Zaburzenia przetwarzania słuchowego pod postacią trudności w 

rozumieniu mowy oraz zaburzona integracja percepcyjno- motoryczna. 

 

 

Plan działań : 

Usprawnianie percepcji słuchowej. 

1. Powtarzanie konstrukcji dźwiękowych według podanego wzoru. 

2. Klasyfikowanie obrazków według pierwszej głoski. 

3. Reakcja na słowo rozpoczynające się od określonej głoski. 

4. Klasyfikacja obrazków do: 

- podanej słuchowo i za pomocą obrazu graficznego pierwszej głoski, 

- podanej słuchowo głoski, 

- pokazanej litery. 

5. Wyróżnianie słuchowe oraz semantyczne wyrazów o podobnym brzmieniu, np. pług – 

dług, różniących się jedną wewnętrzną głoską, np. nos – nas , różniących się końcową głoską 

oraz przedrostkiem lub przyrostkiem, np. kot – kod, gospodarz – gospodarka. 

6. Wyrabianie zdolności wyszukiwania i grupowania obrazków o stałej jednej końcowej 

sylabie: 

- „ka” - szafka – ławka, 

- „ki” - sanki – babki. 

7. Różnicowanie dźwięków o podobnym brzmieniu „p – b”, „t –d ”, „k – g”, „z – s”, „sz – ż”, 

„c – dz”, „ś – dź”. 

Wyrabianie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się. 

1. Koncentrowanie się na słuchaniu opowiadania. Udzielanie odpowiedzi na pytania 

dotyczące treści tekstu. Konstruowanie pytań dotyczących treści przeczytanego tekstu.  

2. Układanie opowiadania na podstawie historyjki przedstawionej na obrazku. 

3. Budowanie zdań oznajmujących, pytających i rozkazujących. 

5. Drama.  

6. Przekształcanie zdań (pojedynczych nierozwiniętych w rozwinięte i zdań nierozwiniętych 

w rozwinięte). 

Usprawnianie funkcji motorycznych. 

1. Śledzenie wzrokiem po różnych płaszczyznach (poziomo, pionowo, po przekątnej, jednego 

oka). 

2. Śledzenie wzrokiem za przedmiotem bez poruszania głową. 

3. Sukcesywne zwiększanie pola widzenia w czasie ćwiczeń szybkiego czytania. 

4. Przekładanie wstążki przez otwory różnej wielkości  (stopniowanie trudności w zależności 

od możliwości ucznia).  

Usprawnianie integracji percepcyjno-motorycznej.  

1. Rysowanie po śladzie ręką, nogą, nosem. 

2. Odręczne rysowanie  linii, szlaczków, figur geometrycznych bez liniatury  

i w liniaturze. 



3. Budowanie labiryntów według własnego pomysłu oraz poszukiwanie drogi 

wyjścia.  

4. Zabawy ruchowe związane z treścią piosenki. 

5.Ćwiczenia dłoni, palców, pięści z wykorzystaniem woreczków 

sensorycznych.  

6. Spacerowanie z woreczkiem sensorycznym na głowie w rytm śpiewanej piosenki. 

 

 


