
PROGRAM ZAJĘĆ KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNYCH
DLA UCZNIÓW KLAS V – VIII

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”.

Doskonalenie percepcji wzrokowej.

1.  Wyróżnianie  samogłosek  w  szeregach  liter  poprzez  ich  wykreślanie,  zamalowywanie  lub

oznaczenie pętlą.

2. Uuzupełnianie brakujących samogłosek w przygotowanych wcześniej zestawach.

3. Odnajdowanie w zbiorze takich samych sylab i ich segregacja.

4. Rozpoznawanie tak samo zbudowanych wyrazów w szeregach wyrazów podobnych.

5. Wykreślanie w ciągach wyrazów powtarzających się słów.

6. Wyróżnianie w wyrazach wyrazów krótszych np. „traktor” –„rak”, „tor”, itp.

Doskonalenie umiejętności pisania.

1. Tworzenie dwuzdaniowych wypowiedzi na dany temat. 

2. Tworzenie zakończenia do podanych zdań. 

3. Pisanie ze słuchu pojedynczych słów.

4. Budowanie dłuższej formy wypowiedzi – (np. opis krajobrazu oparty na wspólnie 

wypracowanym planie pracy.



Utrwalenie reguł poprawnej pisowni. 

1. Utrwalanie podstawowych zasad ortograficznych („rz”, „ż”, „ch”, „h”, „ó”, „u”, 

2. Utrwalanie pisowni przeczenia „nie” z różnymi częściami mowy (karty edukacyjne).

3. Ćwiczenia ortograficzne.

4. Pisanie krótkich dyktand na zróżnicowanym poziomie trudności, samodzielne poprawianie 

błędów w oparciu o odpowiednie reguły ortograficzne. 

Usprawnianie umiejętności czytania.

1.Odczytywanie wyrazów wizualnie podobnych.

2. Czytanie wyrazów różniących się jedną głoską bądź literą.

3. Odczytywanie rozsypanek wyrazowo – zdaniowych. 

4. Czytanie łańcuchów sylabowo – wyrazowych. 

5. Odczytywanie wyrazów znajdujących się w układzie pionowym i poziomym.

Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

1. Test czytania ze zrozumieniem – omówienie jego wyników.

2. Czytanie wyrazów na czas, czytanie chóralne, czytanie z podziałem na role.

3.Wyjaśnianie znaczenia nowych, nieznanych słów za pomocą słowników (języka polskiego i 

wyrazów obcych).

4. Ćwiczenia w płynnym czytaniu, z zachowaniem intonacji, czytanie ze zrozumieniem 

(wykreślanie zbędnych wyrazów, analiza tekstu).

5. Opowiadanie historyjek obrazkowych, łańcuchy wyrazowe, anagramy, układanie opowiadań z 

wykorzystaniem podanych wyrazów, krzyżówki. 

 Usprawnianie funkcji wzrokowej.

1. Ćwiczenia usprawniające analizator wzrokowy (wyszukiwanie podobieństw i różnic). 

2. Ćwiczenia usprawniające syntezę wzrokową (puzzle). 

3. Ćwiczenia usprawniające pamięć wzrokową (odtwarzanie rysunków). 

4. Układanie w całość pociętych obrazków. figur wg wzoru.

5. Tworzenie figur według wzoru (np. figury geometryczne)

6. Odpowiednie dopasowywanie fragmentów obrazków do całości.

7. Budowanie figur  (np. z zapałek, patyczków lub klocków).

8. Ćwiczenia usprawniające spostrzeganie przedmiotów (np. przedmiotów pokazywanych 



w krótkim czasie). 

9. Układanie obrazków po prawej i po lewej stronie lub pionowo i poziomo.

10. Ćwiczenia percepcji wzrokowej (układanki z pocztówek).

Usprawnianie pamięci i uwagi.

1. Odwzorowywanie (w tej samej lub odwrotnej kolejności)i zapamiętywanie kilku czynności 

wykonywanych przez terapeutę. 

2. Powtarzanie ciągu cyfr.

3. Wykonywanie ćwiczeń ruchowych na polecenie terapeuty przyporządkowanych do danych 

cyfr (od 1do 5 w różnym układzie). 

4. Powielanie ciągów zdań w formie wiersza.

5. Zapamiętywanie przedmiotów znajdujących się na obrazku. (np. uzupełnianie  niekompletnej 

„kopii” obrazka o brakujące przedmioty.

Usprawnianie logicznego i matematycznego myślenia.

1. Rozwiązywani zadań tekstowych. 

2. Wyróżnianie przedmiotów różnych wielkości i ich porównywanie. 

3. Ćwiczenia w zakresie podstawowych działań matematycznych (dodawanie, odejmowanie, 

mnożenie, dzielenie). 

4. Tworzenie treści zadania do podanych informacji. 

5. Zapoznanie z podstawowymi figurami geometrycznymi (ćwiczenia polegające na 

dopasowywaniu takich samych par figur, dzielenie figur pod względem wielkości oraz ich 

porównywanie.

6. Wyróżnianie właściwości wielkościowych oraz ich porównywanie.

7. Ćwiczenia w dobieraniu przyczyn do skutków (rozwijanie umiejętności myślenia przyczynowo

– skutkowego).

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). 

Modelowanie świadomości fonologicznej.



1. Podział wyrazów na sylaby,  łączenie sylab w słowa.

2. Odnajdowanie rymów w krótkich tekstach.  

3. Analiza i synteza głoskowa wyrazów.

4. Tworzenie zabawnych rymów.  

5. Samodzielne tworzenie krótkich wierszyków.

 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.

 Doskonalenie umiejętności orientacji przestrzennej.

1. Utrwalanie znajomości pojęć kierunków (w górę, w dół, w prawo, w lewo, skośnie w lewy 

górny róg, skośnie w prawy dolny róg, itd.)

2. Usprawnianie umiejętności poruszania się na płaszczyźnie.

4. Ćwiczenia usprawniające umiejętność orientacji w terenie według podanych wskazówek.

5. Utrwalanie umiejętności udzielania wskazówek „jak dojść do wyznaczonego celu”.

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).



Ćwiczenia udoskonalające orientację w schemacie ciała i przestrzeni.

1. Naśladowanie gestów oraz ruchów terapeuty. 

2. Wskazywanie opisanych części ciała podczas w zmiennym tempie.

3. Ćwiczenia 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.

Zabawy relaksacyjne.

1. Rysowanie przy dźwiękach muzyki.

2. Słuchanie muzyki relaksacyjnej. 

3. Zabawy relaksacyjne.

4. Relaks oddechowy – spokojne wdechy i wydechy.

5. Balansowanie dłoni.

6. Obroty ramion, głowy, szyi, barku.

7. Zaciskanie i rozwieranie pięści. Wymachy rękami.

8. Rozluźnianie i napinanie mięśni.


