
PROGRAM ZAJĘĆ KOREKCYJNO -  KOMPENSACYJNYCH

 DLA UCZNIÓW KLAS  I – IV 

Doskonalenie umiejętności czytania: 
1. Odczytywanie ciągu wyrazów dwusylabowych, trzysylabowych itp. 
2. Odczytywanie łańcuchów sylabowo – wyrazowych 
3. Odczytywanie wyrazów różniących się jedną głoską lub literą
4. Odczytywanie rozsypanek wyrazowo – zdaniowych 
5. Odczytywanie wyrazów wizualnie podobnych 
6. Czytanie wyrazów w układzie pionowym lub poziomym 
7. Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem 

Doskonalenie umiejętności pisania:
1. Pisanie ze słuchu pojedynczych wyrazów 
2. Uzupełnianie podpisów pod obrazkami
3. Dopisywanie zakończenia do podanych zdań 
4. Tworzenie dwuzdaniowych wypowiedzi na dany temat 
5. Tworzenie krótkich form wypowiedzi tj. zawiadomienie, ogłoszenie, list, zaproszenie, opis
6. Utrwalenie podstawowych zasad ortograficznych: „rz”, „ż”, „ch”, „h”, „ó”, „u” – ćwiczenia
z wykorzystaniem kart edukacyjnych
7. Pisanie ze słuchu tekstu dyktanda. Poprawianie błędów. Wyjaśnianie trudności 
ortograficznych i podawanie odpowiedniej reguły ortograficznej

Kształtowanie zdolności uważnego słuchania i wypowiadania się: 

1. Uważne słuchanie tekstu odczytywanego przez nauczyciela lub piosenki i udzielanie 
odpowiedzi na pytanie dotyczące ich treści. 
2. Budowanie zdan z podanych słów. 
3. Budowanie różnego rodzaju zdań (oznajmujących, pytających, rozkazujących) 
4. Przekształcanie zdań pojedynczych nierozwiniętych w rozwinięte 
5. Budowanie opowiadania na podstawie historyjki obrazkowej oraz piosenkowo – 
obrazkowej 
6. Drama – odgrywanie scenek na dany temat 

Rozwijanie myślenia matematycznego i logicznego: 

1.Zapoznanie z prostymi figurami geometrycznymi (dobieranie jednakowych par figur, 
dzielenie figury na mniejsze i składanie jej z fragmentów 
2. Wyszukiwanie cech wielkościowych figur i ich porównywanie 
3. Zabawa edukacyjna – jakiego słowa brakuje w ciągu wyrazów 
4. Ćwiczenia rozwijające umiejętność myślenia przyczynowo – skutkowego (dobieranie 



przyczyny do skutku)
5. Ćwiczenia umiejętności liczenia 

Kształtowanie świadomości fonologicznej 

1. Podział wyrazów na sylaby – łączenie sylab w słowa 

2. Analiza i synteza głoskowa wyrazów 

3. Zabawa dominem fonetycznym  

4. Odszukiwanie rymów w tekstach literackich 

5. Tworzenie własnych rymów 

Ćwiczenia usprawniania funkcji wzrokowej:

1.Budowanie figur według wzoru 
2.Układanie pociętych obrazków 
3.Odpowiednie dopasowywanie części obrazków do całości 
4. Znajdowanie różnic między obrazkami 
5.Budowanie figur z patyczków i klocków
6.Rozpoznawania i nazywanie przedmiotów na obrazkach pokazywanych bardzo krótko 
7.Udowanie obrazków po lewej i po prawej stronie 
8.kładanki z pocztówek 

Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową:
1. Odtwarzanie struktur dźwiękowych według wzoru 
2. Różnicowanie i rozpoznawanie odgłosów przyrody 
3. Różnicowanie i rozpoznawanie odgłosów zwierząt 
4. Różnicowanie i rozpoznawanie odgłosów pojazdów mechanicznych 
5. Rozpoznawanie melodii bajek
6. Wyszukiwanie źródła dźwięku 
7. Układanie obrazków według pierwszej głoski 
8. Reakcja na wyraz rozpoczynający się na określoną głoskę 
9. Tworzenie wyrazów rozpoczynających się wskazaną głoską 

Ćwiczenia usprawniania integracji percepcyjno – motorycznej:
1. Rysowanie po śladzie 
2. Rysowanie szlaczków, linii „od ręki”, figur geometrycznych bez liniatury i w liniaturze 
3. Zabawy ruchowe związane z treścią piosenki 
4. Wykorzystywanie woreczków z piaskiem do ćwiczeń dłoni, pięści palców 
5. Ćwiczenia z woreczkami w rytmie śpiewanej piosenki 
6. Ćwiczenia usprawniania orientacji w schemacie ciała i przestrzeni 
7.  Pokazywanie wymienionych części ciała podczas śpiewania piosenki w coraz szybszym 



tempie 
8. Napinanie i rozluźnianie mięśni ciała 
9. Naśladownictwo ruchów nauczyciela
10. Ruchy równoległe dwóch części ciała umiejscowionych po tej samej stronie. 
Rozpoznawanie wzrokiem kierunku ułożenia strzałek 
11. Kształtowanie pojęć kierunków (w prawo, w lewo, w górę, w dół, skośnie, w lewy górny 
róg, skośnie, w prawy dolny róg itd.) 

12. wskazywanie kierunku ułożenia przedmiotów
13. Ćwiczenia usprawniające umiejętność poruszania się po płaszczyźnie 
14. Nauka umiejętności udzielania instrukcji jak dojść w dane miejsce 
15. Przemieszczanie się z zawiązanymi oczami według poleceń wydawanych przez 
nauczyciela 

Ćwiczenia rozwijające pamięć i uwagę 

1.Powtarzanie ciągu cyfr.
2. Utrwalanie w pamięci kolejnych czynności nauczyciela. Próby odtworzenia ich w tej samej
a następnie w odwrotnej kolejności. 
3. Na komendę nauczyciela wykonywanie ćwiczeń ruchowych odpowiadających 
następującym cyfrom (od 1 do 5 w różnej kolejności) 

Zabawy relaksacyjne:  

1. Rysowanie przy dźwiękach muzyki.

2. Zabawa „uśmiech”.

3. Zabawa „baranki” – masaż pleców partnera.

4. Relaks oddechowy – spokojne wdechy i wydechy.

5. Balansowanie dłoni.

6. Obroty ramion, głowy, szyi, barku.

7. Zaciskanie i rozwieranie pięści. Wymachy rękami.

8. Ściąganie i rozluźnianie łopatek.

9. Zabawa relaksacyjna „misie”.




