
Diagnoza z opinii pp : Zaburzona analiza i synteza słuchowa, trudności z koncentracją 
uwagi,zaburzona orientacja w schemacie ciała i przestrzeni. 

Plan działań :

Kształtowanie świadomości fonologicznej.

1. Dzielenie wyrazów na sylaby. Łączenie sylab w słowa.

2. Analiza i synteza głoskowa wyrazów.

3. Zabawa dominem fonetycznym.

4. Wyszukiwanie rymów w tekstach literackich.

5. Wymyślanie własnych rymów.

6. Układanie krótkich wierszyków.

Kształtowanie zdolności uważnego słuchania i wypowiadania się.

1. Uważne słuchanie opowiadania. Odpowiadanie na zadawane pytania dotyczące treści 

przeczytanego tekstu. Układanie pytań do treści przeczytanego opowiadania.

2. Tworzenie opowiadania na podstawie historyjki obrazkowej. Przypomnienie podstawowych 

wyznaczników opowiadania jako dłuższej formy wypowiedzi.

3. Układanie różnych rodzajów zdań oznajmujących, pytających i rozkazujących.

5. Odgrywanie scenek dramatycznych na zadany temat.

6. Przekształcanie zdań pojedynczych nierozwiniętych w rozwinięte.

7. Przekształcanie zdań nierozwiniętych w rozwinięte.

Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową.

1. Odtwarzanie struktur dźwiękowych wg wzoru.

2. Segregowanie obrazków wg pierwszej głoski.

3. Reagowanie na wyraz rozpoczynający się na określoną głoskę.

4. Segregowanie obrazków do:

a) podanej słuchowo i za pomocą obrazu graficznego pierwszej głoski,

b) podanej słuchowo głoski,

c) pokazanej litery.

5. Różnicowanie słuchowe i semantyczne wyrazów o podobnym brzmieniu, np. młot – płot, 

różniących się jedną wewnętrzną głoską, np. las – lis, różniących się końcową głoską oraz 

przedrostkiem lub przyrostkiem, np. koń – kot, ryba – rybak.

6. Kształcenie umiejętności wyszukiwania i segregowania obrazków o stałej jednej końcowej 



sylabie:

- „na” - łapka – gumka,

- „ki” - wałki – gąski.

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

dz”, „ś – dź”.

Ćwiczenia usprawniania orientacji w schemacie ciała i przestrzeni.

1. Pokazywanie wymienionych części ciała podczas śpiewania piosenki w coraz szybszym tempie.

2. Napinanie i rozluźnianie wskazanych części ciała.

3. Naśladowanie ruchów terapeuty.

4. Równoczesne ruchy dwóch części ciała usytuowanych po tej samej stronie.

5. Nazywanie kierunku położenia przedmiotów.

6. Chodzenie ze zawiązanymi oczami w labiryncie według poleceń wydawanych przez terapeutę.

Doskonalenie umiejętności orientowania się w przestrzeni.

1. Wzrokowe rozpoznawanie kierunku ułożenia strzałek.

2. Kształtowanie pojęć kierunku w górę, w dół, w prawo, w lewo, skośnie w lewy górny róg, 

skośnie w prawy dolny róg, itd..

3. Ćwiczenia usprawniające umiejętność poruszania się na płaszczyźnie.

4. Ćwiczenia usprawniające umiejętność poruszania się w terenie wg instrukcji.

5. Kształtowanie umiejętności udzielania instrukcji „jak dojść w dane miejsce”.


