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SCENARIUSZ ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNEGO
dla klasy I

ILOŚĆ DZIECI – 4
CZAS TRWANIA – 45 minut

TEMAT: CZYTANIE I PISANIE WYRAZÓW Z DWUZNAKAMI „SZ” I „CZ”

CELE:

- Usprawnianie funkcji analizatora słuchowego i wzrokowego.

- Ćwiczenie koordynacji wzrokowo – słuchowej

- Ćwiczenie w czytaniu ipisaniu wyrazów z dwuznakami „sz” i „cz”.
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RODZAJ ĆWICZENIA CEL ĆWICZENIA PRZEBIEG ĆWICZENIA POMOCE
1. Słuchanie krótkiego opowiadania

prowadzącej
Nawiązanie kontaktu z dziećmi Na dzisiejszych zajęciach poznacie miłą,

ciekawską myszkę, która mieszka
w szafie takiego małego chłopca jak wy –
Czarka.
Ulubionymi głoskami myszki są głoski: „sz” i
„cz”.
Ciekawa jestem, czy wy potraficie uważnie
słuchać i rozpoznać te głoski w wymawianych
przeze mnie słowach?

2. Różnicowanie słuchowe
Ćwiczenie percepcji słuchowej. Wytwarzanie
związków słuchowo – ruchowych.

Prowadząca wymawia słowa zawierające głoskę
„sz” i „cz”. Wymawia je, głośno akcentując
sylaby. Gdy dzieci usłyszą sylabę z głoska „sz” –
uderzają jeden raz w bębenek. Gdy usłyszą z
głoską „cz” – uderzają dwa razy w bębenek.

Bębenek dla każdego dziecka

3. Składanie obrazka pociętego na
części Usprawnianie spostrzegania wzrokowego i

orientacji przestrzennej

Na pewno jesteście ciekawi, jak wygląda
przyjaciółka Czarka. Jeżeli złożycie obrazek
pocięty na części, to dowiecie się tego.

Każde dziecko układa obrazek przedstawiający
myszkę.

Koperta z obrazkiem pociętym na części

4. Rozpoznawanie w tekście
dwuznaków „sz” i „cz”

Wdrażanie do samodzielności i wytrwałości.
Usprawnianie spostrzegania wzrokowego i
koordynacji wzrokowo – ruchowej.

Dzieci otrzymują tekst, czytają go i zaznaczają w
wyrazach dwuznaki „sz” i „cz”.
„sz” – na niebiesko
„cz” – na czerwono

Tekst
„Mała myszka mieszka w szafie. Ma na
głowie czarną łatkę. Czarek lubi swoją
myszkę”.
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5. Labirynt
Ćwiczenie koordynacji
wzrokowo – ruchowej

- Pewnego razu, gdy Czarek poszedł do szkoły, myszka postanowiła wybrać
się na krótki spacer po pokoju.
- Co myszka zobaczyła na spacerze?

Labirynt
Flamastry

(napisy zastąpić obrazkami)

6.Ćwiczenia prawidłowej
wymowy „sz” i „cz” w
postaci izolowanej
i w wyrazie

Usprawnianie funkcji słuchowej,
koncentracji uwagi.
Usprawnianie narządów
artykulacyjnych.

Nauczymy teraz myszkę prawidłowego wypowiadania jej ulubionych głosek.

Dzieci wymawiają głoskę „sz” i „cz”, patrząc w lusterko.
Następnie wymawiają wyrazy z poprzedniegoćwiczenia: wieszak, klucze,
sznurek, smoczek.
Prowadząca zwraca uwagę na prawidłowe ułożenie wargi języka.

Lusterka

7.Układanie podpisów pod
obrazki z rozsypanki
sylabowej

Słuchowa i wzrokowa analiza
i synteza wyrazów.

Dzieci wyjmują obrazki z koperty i kładą je przed sobą.
Wyraźnie nazywają obrazki dzieląc słowa na sylaby i wyklaskując je.
Układają podpisy pod obrazkami z rozsypanki sylabowej i głośno odczytują
wyrazy.

Zestaw obrazków dla każdego
dziecka (wieszak, klucze, sznurek,
smoczek, myszka)
Zestaw sylab (w sylabach na
kolorowo zaznaczone są dwuznaki
„sz” i „cz” )

8. Zabawa ześpiewem. Relaksacja.
Usprawnianie koordynacji
słuchowo – ruchowej
i poprawnej wymowy.

Dzieci śpiewają piosenkę, naśladując ruchy prowadzącej.
„Jestem sobie myszka mała, a zgadnij gdzie?
w dziadziusiowej rękawicy,w dużym palcuśpię.

Szuka dziadziuś rękawicy, lecz cicho – sza.
Przecież dziadziuś jeszcze jedną rękawicę ma”

Piosenka nagrana na taśmie
magnetofonowej.
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9. Tworzenie rymów do podanych słów. Usprawnianie funkcji słuchowej. Dzieci tworzą rymy do podanych przez
prowadzącą słów zawierających głoski
„sz” i „cz” np.:
sznurek – murek
smoczek – koczek
koszyczek – słoiczek
wiesza – miesza

10. Pisanie wyrazów z pamięci. Utrwalenie pisowni wyrazów z „sz”, „cz”.
Usprawnianie analizy słuchowo –
wzrokowej.

Dzieci jeszcze raz dzielą wyrazy z labiryntu
na sylaby i głoski. Liczą litery w wyrazach i
porównują z liczbą głosek. Przyglądają się
uważnie wyrazom, po zakryciu piszą je z
pamięci. Po napisaniu sprawdzają ze
wzorem.

Wyrazy zćwiczenia nr 7

11. Zabawa z podkładem muzycznym
„Sprytne myszki”.

Relaksacja.
Łączenie nazw z desygnatami. Pobudzanie
wybiórczego spostrzegania tych elementów
otoczenia, które są w szczególny sposób
nacechowane.

Dzieci – myszki podzielone są na dwie
grupy.
Obserwują otoczenie, w którym się znajdują
po to, by znaleźć jak najwięcej przedmiotów
mających w swoich nazwach głoskę
„sz” lub „cz”.
Wygrywa ta grupa, która znajdzie najwięcej
przedmiotów w określonym czasie i
zgromadzi je w koszyku.

Emblematy myszek
2 koszyki
Magnetofon

12. Ocena i nagroda Ustne ocenianie i nagradzanie dzieci

13. Zadanie pracy domowej. Usprawnienie postrzegania wzrokowego.
Usprawnianie manualne.

Dzieci otrzymują karteczki kolorują obrazek
wg instrukcji:
pola oznaczone kółkiem – na zielono
pola oznaczone wężykiem – na szaro
pola oznaczone gwiazdką – na brązowo

Po prawidłowym wykonaniu zadania dzieci
dowiedzą się, kto śpi w swojej norce?.
Podpiszą rysunek (myszka)

Karteczki z ukrytym rysunkiem


