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PROGRAM DO PRACY KOREKCYJNO - WYRÓWNAWCZEJ
Z DZIE ĆMI MAJ ĄCYMI TRUDNO ŚCI W CZYTANIU I PISANIU

CELE:
1. Umożliwienie dzieciomopanowania podstawowych umiejętności czytania i pisania.
2. Systematyczna praca nad wyrównywanie braków u dzieci, będących przyczyną ich

trudności w nauce.
3. Przezwyciężenie skutków niepowodzeń w nauce: braku równowagi emocjonalnej i

słabej motywacji do nauki.
4. Osiągnięcie pozytywnych i długofalowych wyników pracy nad poprawnym

przebiegiem procesów czytania i pisania, by umożliwiło to dalszą naukę dzieci w
szkole.

ZADANIA:
1. Usprawnienie zaburzonych funkcji percepcyjno – motorycznych odgrywających

istotna rolę w opanowaniu umiejętności czytania i pisania.
2. Ćwiczenie sprawności czytania i pisania.
3. Oddziaływanie psychoterapeutyczne ogólnie uspokajające, a równocześnie

aktywizujące dzieci do nauki.

ZESTAW ĆWICZEŃ:

I. ĆWICZENIA ROZWIJAJ ĄCE SPRAWNOŚĆ RUCHOWĄ

1. Ćwiczenia ruchowe ogólnorozwojowe (w tym samoobsługowe).
2. Ćwiczenia rozluźniające napięcie mięśniowe kończyn górnych i dolnych:

- naśladowanie ruchów pływania, lotu ptaków, drzewa na wietrze,
- spacer, marsz łąką wśród wysokich traw,
- wypełnianie kolorem całej powierzchni papieru,
- malowanie form kolistych, falistych i dużych rysunków konturowych,
- gry i zabawy zręcznościowe:

• rzucanie do celu (samodzielne ugniatanie papierowych kul),
• rzucanie piłek do siebie i łapanie ich,
• gry: kręgle, pchełki, bierki.

3. Usprawnianie manualne w celu wyrabianie sprawności i precyzji palców dłoni:
- stukanie czubkami palców ( zabawa w deszcz),
- naśladowanie „kroczenia owada”,
- „malowanie” suchym pędzlem lub pęczkiem waty (wg wzoru lub pośladzie),
- nawlekanie guzików, koralików,
- lepienie z plasteliny, gliny,
- modelowanie z papieru,
- wyrywanie (z papieru z nacięciami), wydzieraniei wycinanie papieru,
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- naklejanie – tworzenie mozaik i kompozycji,
- prace z włóczki, drutu,
- haftowanie na tekturkach z dziurkami,
- budowanie domków z kart i konstrukcji przestrzennych z patyczków

(wg wzoru),
- wiązanie i rozsupływanie rozmaitych węzłów.

4. Ćwiczenia rozmachowe, rozluźniające w celu wyrobienia płynnych, postępujących
ruchów pisarskich:

- labirynty,
- kropkowanie kwadratów,
- rysowanie figur w kierunku zgodnym i przeciwnym do ruchu wskazówek

zegara,
- kreślenie form kolistych, linii spiralnych, linii zamkniętych (koła, owale,

prostokąty) – łączenie liniami zaznaczonych punktów,
- rysowanie linii ciągłych, wijących się, spirali i pętli wokół pewnych znaków

graficznych imitujących drzewa (gonitwa po lesie),
- rysowanie pośladach,
- kopiowanie rysunków,
- rysowanieświecą lub kredą na papierze,
- wykorzystujemy różne techniki plastyczne.

5. Rozwijanie umiejętności manualno – graficznych:
- dobieranie identycznych kształtów i liter,
- kolorowanie obrazków,
- rysowanie ornamentów, szlaczków z elementami liter w liniaturze szerszej, a

potem odpowiadającej liniaturze zeszytu z zachowaniem ciągłości i kierunku
zgodnego z kierunkiem pisma,

- usprawnienie grafiki pisma:
• kreślenie dużych liter całą ręką,
• kreślenie liter za pomocą szablonu,
• pisanie ciągłym ruchem pojedynczych liter,
• łączone pisanie liter,
• odwzorowywanie liter wg wzorów,
• próby odtworzenia eksponowanych wzorów z pamięci.

II. ĆWICZENIA USPRAWNIAJ ĄCE PERCEPCJĘ SŁUCHOWĄ
I SŁUCH FONEMATYCZNY

Materiał „nieliterowy”

1. Odtwarzanie układów rytmów przez wyklaskiwanie, wystukiwanie na
instrumentach perkusyjnych, o blat stołu.

2. Grupowanie klocków zgodnie ze słyszanymi strukturami rytmicznymi (zachowanie
odpowiedniej liczby klocków i właściwych odstępów między nimi).
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3. Odgadywanie słyszanych rytmów i kojarzenie ich z zapisem graficznym.
4. Zapisywanie układem kropek słyszanych rytmów.
5. Segregowanie obrazków lub przedmiotów ze względu na dźwiękowe właściwości

ich nazw, liczbę sylab, itp.
6. Wychwytywanie określonego dźwięku spośród wielu słyszanych np. rozmaitych

grzechotek, instrumentów perkusyjnych,śpiewu ptaków, odgłosu ruch ulicznego,
głosu kolegów, itp.

7. Układanie z obrazków „domina dźwiękowego” tzn. dobieranie ich tak, aby
np. ostatnia głoska czy sylaba stanowiła początek nazwy następnego obrazka.

8. Dobieranie rymujących się nazw obrazków.
9. Rysowanie przedmiotów zaczynających się określoną głoską lub inaczej

zlokalizowaną w ich nazwie.
10. Układanie rymowanek.
11. Opowiadanie treści obrazków, słyszanych opowiadań, audycji radiowych

i telewizyjnych, przeprowadzenie rozmów sytuacyjnych, itp.
12. Rozwiązywanie zagadek odbieranych słuchowo.
13. Nauka na pamięć wierszy, krótkich tekstów pisanych prozą.
14. Artykulacja głosek sprawiających trudności w wymowie, w izolacji oraz w mowie

potocznej.
15. Ćwiczenia pamięci słuchowej bezpośredniej, powtarzanie różnych ciągów

słownych, różnicowanie w nich wyrazów podobnie brzmiących.

Materiał „słowno – literowy”

16. Wyodrębnianie zdań i wyrazów w wypowiedziach innych osób.
17. Uzupełnianie zdań brakującymi wyrazami:

a. „Zgadnij co robią dzieci?” – Jurek .............. piórem (pisze)
b. „Dokończ zdanie” – W wodzie pływa .......... (ryba)
c. „W jaki sposób porusza się .......?” – Człowiek .......... (chodzi)

18. Układanie rymowanek:
a. „Dopowiedz wyraz do rymu” – sowa - ...... (mowa)
b. „Układamy łańcuch rymujących się wyrazów” – sama – rama – mama – itd.

19. Powtarzanie ciągów słownych:
a. układ bez związku logicznego: zegar – las – okno,
b. układ oparty na związku logicznym wyrazów: łyżka – nóż – widelec – talerz,
c. układ tworzący zdania, w których są przyimki:

Chłopiec idziedo szkoły. Zając żyje w lesie.Podstołem leży piłka.
Nad stołem wisi lampa.

d. zapamiętywanie i wygłaszanie krótkich wierszy i fragmentów prozy;
e. zapamiętywanie i wygłaszanie nazw pór roku, miesięcy, dni tygodnia,

jednostek czasu, miar wagi i pojemności;
f. pamięciowe operacje rachunkowe z zakresu czterech działań arytmetycznych.

20. Rozpoznawanie określonego wyrazu w szeregu wyrazów o podobnym brzmieniu
(nos, kos, los, włos, nos, sos,).
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21. Różnicowanie słuchowe i wymówieniowe wyrazów podobnie brzmiących (koza –
kosa, nos – noc,).

22. Uzupełnianie opowiadania:
a. przez dopowiadanie brakujących wyrazów, a następnie podjęcie próby

odtworzenia opowiadania w całości,
b. przez wyszukiwanie obrazka ilustrującego brakujący fragment, nazwanie go i

następnie także opowiedzenie całości,
c. przez dobranie odpowiednich wyrazów napisanych na kartce papieru,

odczytanie ich i włączenie do całego opowiadania.
23. Doskonalenie struktury gramatycznej zdań (Andrzej czytać ciekawą książkę.).
24. Porównywanie długości wyrazów.
25. Wyszukiwanie samogłosek w słyszanych wyrazach:

a. powiedz, jaką głoskę słyszysz na początku wypowiadanych przeze mnie
wyrazów:

- akwarium, arbuz, agrest, armata,
- osioł, ekran, ulica, auto, igła,

b. powiedz, jaka samogłoskę słyszysz wśrodku wypowiadanych przeze mnie
wyrazów:

- las, mak, rak, gaz,
- sól, sok, syn, ser, sos,

c. powiedz, jaką samogłoską kończą się wypowiadane przeze mnie wyrazy:
- dno, kto, sto, dla, gra, dwa,
- zły, kra,ćma, zje, sny, tną,

26. Wyszukiwanie określonej samogłoski w szeregach wyrazów (np.o – echo, ucho, lis,
los, sęk, owoce, oko, telewizor, makaron,).

27. Wyszukiwanie samogłosek w szeregach podawanych głosek:
a. rozpoznawanie określonej samogłoski, np.a – b, d, g, a, o, u, a, e;
b. rozpoznawanie wszystkich samogłosek, np. a, b, c, d, e, g, i,ę, ą, y;

28. „Komputerek” – programowanie słuchowego różnicowania samogłosek ze
spółgłoskami przez układanie kolorowych krążków, odpowiedników tych dwóch
rodzajów głosek, np. a b cą ę d g y u t

° • • ° ° • • ° ° •
29. Przedstawianie samogłosek układaniem rytmów.
30. Segregowanie obrazków ze względu na występujące w ich nazwach samogłoski:

a. określenie i wyodrębnienie pierwszej głoski,
b. wyliczenie wszystkich samogłosek znajdujących się w nazwie obrazków,
c. pogrupowanie nazw tych obrazków ze względu na położenie danej

samogłoski w wyrazie,
d. utworzenie zbiorów obrazków, w nazwach których znajduje się ta sama

samogłoska, np. agrest, osa, igła, ekran.
31. Różnicowanie samogłosek nosowychą, ę z ustnymia, o, ei układamion, om,

en, em.
32. Łańcuszek słów, czyli dobieranie wyrazów wg zasady – pierwsza głoska następnego

jest ostatnią głoską poprzedniego.
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III. ĆWICZENIA USPRAWNIAJ ĄCE PERCEPCJĘ WZROKOW Ą
I ORIENTACJ Ę CZASOWO – PRZESTRZENNĄ

Materiał „nieliterowy”

1. Sortowanie lub segregowanie przedmiotów, obrazków, figur, liter według
określonych cech lub zasad w celućwiczenia umiejętności prawidłowego ich
rozpoznawania, różnicowania i wyodrębniania spośród wielu różnych, a także
bardzo podobnych.

2. Identyfikowanie przedmiotów, obrazków, symboli graficznych wśród wielu różnych
lub podobnych, wykorzystując loteryjki, domina, karty, zestawy obrazków.

3. Szukanie różnic i podobieństw w przedmiotach i na obrazkach z przedmiotami i
symbolami graficznymi – pozornie takich samych; odmianą tego ćwiczenia jest
uzupełnianie brakujących elementów przezdorysowywanie, dołożenie, itp.

4. Składanie według wzoru:
a. obrazka z części, przez zastosowanie układanek – rozsypanek, klocków

obrazkowych,
b. budowanie z rozmaitych klocków według wzoru,
c. układanie według wzoru przy zastosowaniu zabawek – układanki, mozaiki,

układanki wtyczkowe, przybijanki, nawlekanki magnetyczne,
d. składanie dużych figur geometrycznych z małych części geometrycznych,

np. kwadratów, trójkątów, prostokątów itp.
5. Ćwiczenia pamięci wzrokowej:

a. wyliczanie jak największej liczby zapamiętanych przedmiotów
znajdujących się w otoczeniu lub na obrazku,

b. zapamiętanie układu przedmiotów, ich wzajemnego położenia, liczby,
kształtów,

c. układanie lub rysowanie z pamięci demonstrowanych uprzednio wzorów.
6. Orientacja przestrzenna z zastosowaniem pojęć określających stosunki

przestrzenne: nad, pod, obok, między, lewo, prawo, itd.
7. Wyrobienie zdolności rozumienia pojęć czasowych: dawno, teraz, wkrótce,

niedługo, przedtem, potem, dzisiaj, jutro, wczoraj, itd.
8. Pojęcia pór dnia, pór roku, nazw dni tygodnia, miesięcy, itp.
9. Orientacja w schemacie własnego ciała – autoorientacja.

10. Orientacja w schemacie ciała osoby stojącej naprzeciw dziecka.
11. Określanie stosunków przestrzennych względem dziecka.
12. Określanie stosunków przestrzennych – położenie przedmiotów w przestrzeni

względem siebie i podłoża.
13. Odwzorowywanie kształtów graficznych na polecenie z zastosowaniem pojęć

przestrzennych.
14. Rozplanowywanie kartki rysunkowej, liniatury lub kratek zeszytu.
15. Budowanie z klocków według wzoru.
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Materiał „słowno – literowy”

16. Identyfikowanie tych samych wyrazów, w szeregach wyrazów podobnych:
a. nakładanka lub wykreślanka dwóch wyrazów jednakowych (piłka, pałka,

piłka, półka,);
b. eliminatka: spośród wielu różnych wyrazów wykreślanie powtarzających się.

17. Wyodrębnianie wyrazów krótszych w dłuższych:
a. wyszukiwanie tego samego wyrazu spośród różnych (ul: kulka, rulon,

cebulka, szpulka,);
b. wyszukiwanie krótkiego wyrazu w dłuższym dowolnym (jaskółka – kółka,

dachówka – dach,);
c. wyszukiwanie wyrazów z połączeń fragmentów wyrazów sąsiadujących ze

sobą (Trudno podczas deszczu pakować plecak.)
18. Loteryjka (dzieci otrzymują planszę z napisanymi wyrazami oraz nakrywki z

pojedynczymi wyrazami, które muszą nałożyć w odpowiednie miejsca planszy).
19. Domino wyrazowe.
20. Rozpoznawanie zdań lub wyrazów jednakowych w zbiorze zdań i wyrazów

podobnych (Jola lubi lalę. Jolka lubi lalkę. Jola lubi lalę.).
21. Zapamiętywanie struktur graficznych (rak, mak, tak).
22. Dobieranka obrazkowo – wyrazowa (łączenie obrazka z podpisem graficznym).
23. Różnicowanie samogłosek w szeregach liter:

a. wykreślanie samogłosek w szeregach literowych,
b. zamalowywanie kratek z samogłoskami w tabeli z literami,
c. rozpoznawanie samogłosek w strukturach wyrazowych przez zamalowywanie

ich lub otaczanie pętlą.
24. Dobieranka – uzupełnianka (dzieci otrzymują 8 kartoników z zestawem samogłosek,

w których brakuje zawsze jednej, ale innej – należy uzupełnić każdy zestaw
brakującą samogłoską).

25. Domino samogłoskowe.
26. Utożsamianie liter pisanych z drukowanymi.
27. Eliminatka – wykreślanka (dzieci otrzymują zestawy samogłosek poszerzone przez

co najmniej jedna spółgłoskę o zbliżonym obrazie graficznym – należy wyszukać i
wykreślić spółgłoskę).

IV. ĆWICZENIA KOORDYNUJACE WSPÓŁDZIAŁANIE
FUNKCJI PERCEPCYJNO – MOTORYCZNYCH

1. Przekształcanie struktur czasowych na przestrzenne przy użyciu pasków papieru:
a. połóż tyle pasków, ile usłyszysz zdań,
b. przetnij pasek na tyle części, z ilu wyrazów składa się wypowiedziane przeze

mnie zdanie,
c. to samo co w punkcie b, następnie na każdym pasku napisz odpowiedni

wyraz i złóż je w całość tworząc opracowywane zdanie,
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d. dopasuj wypowiadane przeze mnie zdania do pociętych na różne części
pasków (Mam osiem lat. Jestem uczniem drugiej klasy. Umiem czytać, pisać
i liczyć.).

3. Uzupełnianie luk w tekście.
4. Kojarzenie wzorców słowno – słuchowych z ich desygnatem lub pojęciem.
5. Rysowanie linii poziomej w trakcie wypowiadania wyrazów lub zdań różnej

długości.
6. Lokalizowanie głosek i liter w wyrazach na podstawie zestawu obrazków (najpierw

opisują pozycję głoski w wyrazie, a następnie prezentują to graficznie za pomocą
linii i oznaczeń literowych) np.
• wyrazy słyszane:laseczka, balonik, parasol, lalka,
• wyrazy zilustrowane: l . . . . . . . . .l . . . . . . . . . .l l . l . .

7. Identyfikacja usłyszanych samogłosek z ich obrazem literowym:
a. po wysłuchaniu samogłoski podnieś jej odpowiednik literowy,
b. po wysłuchaniu kilku samogłosek, zapisz je w postaci liter.

8. Modelowanie dźwiękowej struktury wyrazów układem przestrzennym:
a. układanie modelu wyrazu przy użyciu nakrywek czerwonych (samogłoski)

i niebieskich (spółgłoski), po uprzedniej analizie głoskowej wyrazu,
b. układanie modelu wyrazu zgodnie ze struktura dźwiękową i sylabową,

a następnie pod każdą nakrywką układanie odpowiedniej litery,
c. dzieci mogą wykonać powyższe ćwiczenia samodzielnie rysując modele

barwno – przestrzenne usłyszanych wyrazów oraz podpisując je literami.
9. Loteryjka z samogłoskami (na planszach loteryjki wpisane są samogłoski wielkie i

małe, drukowane i pisane):
a. identyfikowanie tych samych kształtów – nałóż pojedyncze kartoniki na

odpowiednie pola loteryjki,
b. nałóż parami litery wielkie pisane z drukowanymi oraz litery małe pisane z

drukowanymi,
c. układanie pojedynczych kartoników zgodnie z wyczytywanymi

samogłoskami
10.Łączne ujmowanie samogłosek:

a. łączne czytanie kilku samogłosek (ao, eu, ię, ou, aoe, uei, iao, yao, itp.),
b. zapisywanie pod dyktando z pamięci lub przez przepisywanie

eksponowanych słuchowo lub wzrokowo powyższych układów,
c. szybkie wyszukiwanie wzrokiem usłyszanych układów samogłosek w

podanych zestawach i wskazanie lub wykreślenie ich.
11. Uzupełnianka samogłoskowa wyrazów z lukami (kolejno wypowiadamy wyrazy,

których niepełne odpowiedniki graficzne posiadają dzieci – mają one wsłuchać się
w pełne brzmienie każdego słowa, następnie zidentyfikować i zlokalizować
brakujące litery tak, aby wstawić je zamiast kropek):

a. b . t, k . t, k . s, d .m, r . k, b . t,ż . k, itd.
(but, kot, kos, dom, rak, but,żuk,)

b. . k ., . ch ., . l ., . w ., . s ., . l ., . l ., itd.
(oko, ucho, Ala, Ewa, osa, ule, ile,)
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c. f . s . l ., b . r . k, s . ł . t ., c . b . l ., itd.
(fasola, burak, sałata, cebula,)

11. Rysowanie obrazków, w nazwach których występują samogłoski na początku, w
środku lub na końcu wyrazów.

12. Zagadki (należy przygotować modele przestrzenne wyrazów stanowiących
rozwiązanie):

a. słowne rozwiązanie zagadki,
b. zapełnienie modelu przestrzennego (albo nakrywkami, albo literami).

13. Podpisywanie obrazków samogłoskami występującymi w ich nazwach na początku
lub w środku:

a. zestaw posiada wszystkie obrazki, których nazwy rozpoczynają się
samogłoską,

b. zestaw posiada wszystkie obrazki, w nazwach których samogłoska
zlokalizowana jest wśrodku.

14. Struktura barwno – dźwiękowa lub głoskowo – literowa wyrazów (dzieci otrzymują
obrazki, a pod każdym z nich model przestrzenny ich nazwy – każdą kratkę
symbolizującą głoskę mają zamalować, odzwierciedlając samogłoski i spółgłoski
lub wypełnić odpowiednimi literami).

15. Rozróżnianie połączeń samogłosek ze spółgłoskami, gdy:
a. samogłoska poprzedza spółgłoskę typ as, ul, el, itp.
b. samogłoska następuje po spółgłosce typ sa, lu, le, itp.

Np. Wyszukaj układas– saw podanym szeregu:
- kask, samochód, laska, blask, klasa, rosa, parasol, fasola,sala, itd.

V. NAUKA CZYTANIA I PISANIA W OPARCIU O
ANALITYCZNO – SYNTETYCZN Ą METODĘ SYLABOWĄ

HIERARCHIA WPROWADZANIA MATERIAŁU WYRAZOWEGO

1. Analiza i synteza sylab otwartych:
a. o stałej samogłosce i zmieniającej się spółgłosce typu: la, ta, ma, pa;
b. o stałej spółgłosce i zmieniającej się samogłosce typu:la, lo, le, lu;

2. Analiza i synteza wyrazów o sylabach otwartych:
a. wyrazy dwusylabowe typu: ma-ma, ta- to, u-le, o-ko;
b. wyrazy wielosylabowe typu: sa- ła-ta, lo-ko-mo-ty-wa, ka-ru-ze-la;

3. Analiza i synteza wyrazów trzygłoskowych – sylaba zamknięta typu: lis, dom, ząb;
4. Analiza i synteza wyrazów dwusylabowych o różnej strukturze sylab:

a. sylaba otwarta + zamknięta typu: ko-lej, ko-tek;
b. sylaba zamknięta + otwarta typu: las-ka, dom-ki;
c. sylaba zamknięta + zamknięta typu: mos-tek, Woj.-tek.

5. Analiza i synteza wyrazów wielosylabowych o różnym typie i układzie sylab, ale
bez grup spółgłoskowych w strukturze sylaby, np.:

- pa-ra-sol, mas-kot-ka, te-le-wi-zor.



- 10 -

6. Analiza i synteza wyrazów z grupą spółgłoskową w obrębie sylaby:
a. spółgłoska poprzedza sylabę otwartą typu: gra,dwa, łza,zły;
b. spółgłoska poprzedza wyraz o dwu sylabach otwartych typu:bra-ma,blo-ki,

dro-gi, kro-wy;
c. spółgłoska poprzedza lub kończy sylabę zamkniętą tworząc zbieg spółgłosek

typu: blok, fil m, tort, drops, blask;
d. wyrazy różnego typu z grupą spółgłoskową w sylabie typu:gra-ni-ca,

kr as-no-lu-dek.

Wprowadzając kolejno materiał wyrazowy wykonuję ćwiczenia analityczno –
syntetyczne, które:
- usprawniają bezpośrednią pamięć słuchową, wzrokową i ruchową tych wyrazów,
- uaktywniają zdolność zatrzymywania i utrwalania wyobrażeń słuchowo –

wzrokowo – ruchowych całych struktur wyrazowych,
- mają wpływ na wzmocnienie wrażliwości słuchowej wobec bodźców słownych,

dłużej trwających w czasie.
Na skutek takiego działania dziecko łatwiej i operatywniej posługuje się dłuższymi
wyrazami, które może zapamiętać, powtórzyć, przeanalizować, przeczytać i napisać ze
zrozumieniem. Dzięki temu zanika tendencja do opuszczania liter lub sylab w
odczytywaniu i zapisie, a także ustępuje niepewność i przypadkowość działania w
niejasnych oraz skomplikowanych dla dziecka momentach.

Opracowała – mgr Ewa Wajda

Program został opracowany na podstawie następujących pozycji:

1. Gąsowska T.:Materiały pomocnicze do pracy z dziećmi mającymi trudności
w czytaniu i pisaniu.Warszawa 1970,

2. Gąsowska T., Pietrzak – Stępkowska Z.:Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi
trudności w czytaniu i pisaniu.Warszawa 1978, WSiP

3. Praca zbiorowa pod red. Haliny Wasyluk – Kuś: Praca wyrównawcza
z dziećmi mający trudności w czytaniu i pisaniu.
Poradnik nauczyciela – reedukatora. Cz. I. Warszawa 1984, WSiP

4. Praca zbiorowa pod red. Janiny Mickiewicz:Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu.
Poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych. Toruń 1996,
TNOiK „Dom Organizatora”

5. Szurmiak M. Podstawy reedukacji uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu.
Warszawa 1987, WSiP

6. Zakrzewska B.Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu.Warszawa
1976, WSiP


