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                         Konspekt zajęć korekcyjno – wyrównawczych dla klasy I 
Temat: Ćwiczenia usprawniające płynność i precyzję ruchów ręki wiodącej na  
              materiale dydaktycznym  w oparciu o tematykę wiosenną. 
 
Lp. Rodzaj ćwiczenia Cel ćwiczenia Przebieg ćwiczenia Pomoce. 
1. Opowieść ruchowa. -Wytworzenie 

miłego nastroju. 
-Ćwiczenia 
wyobraźni 
przestrzennej. 
-Ćwiczenie 
koordynacji 
słuchowo-
ruchowej 
 

-Zajęcia 
rozpoczynają się 
spacerem do parku 
(w wyobraźni), by 
poszukać 
zwiastunów 
wiosny.  

-Tekst 
opowieści 
ruchowej pt. 
„Wiosenny 
spacer”, 
kaseta z 
nagraniem 
spokojnej, 
wiosennej 
muzyki. 

2. Wybieranie 
właściwych 
obrazków 
symbolizujących 
nadejście wiosny. 

-Ćwiczenia 
selektywności 
wzrokowej  
-Umiejętność 
kojarzenia 
obrazka z  
sytuacją. 

-Dzieci spośród 
różnych obrazków 
wybierają te, które 
pasują do odbytego 
spaceru. 

-Obrazki 
różne w tym 
symbolizujące 
nadejście 
wiosny: 
wiosenne 
drzewo, 
gałązka bazi, 
bociek, 
krokus, 
słonko, 
obłoki, trawa, 
krzew 
forsycji.  

3. Podpisywanie 
obrazka. 

-Doskonalenie 
umiejętności 
dokonywania 
syntezy 
sylabowej. 
-Usprawnię 
koordynacji 
wzrokowo-
ruchowej. 

-Dzieci łączą 
sylaby, tworząc 
wyrazy, a 
następnie 
wypowiedzenie: 
„Wiosna w parku” 

-Kartoniki z 
sylabami. 



4. Tworzenie obrazu 
poprzez przyklejanie 
gotowych elementów. 

-Ćwiczenia 
zmniejszające 
napięcie 
mięśniowe  rąk. 
-Ćwiczenia 
orientacji 
przestrzennej. 

-Dzieci przyklejają 
obrazki ze 
zwróceniem uwagi 
na właściwe ich 
rozmieszczenie. 

-Kartki 
papieru, 
komplet 
obrazków dla 
każdego 
dziecka, klej. 

5. Zamalowywanie 
konturów obrazków. 

-Wyrabianie 
płynności i 
precyzji ruchów 
ręki wiodącej. 

-Dzieci 
zamalowywują 
kontury obrazków 
liniami ukośnymi 

-Kredki, 
kartki z 
przyklejonymi 
obrazkami. 

6. Rysowanie 
szlaczków. 

-Ćwiczenia 
manualne i 
grafomotoryczne. 
-Kształtowanie 
kierunkowości. 

-Dzieci rysują wg 
wzoru w liniach o 
powiększonym 
formacie. 
-Prowadzący 
przypomina, aby 
rysowały od lewej 
do prawej strony 
ciągłym ruchem 
ręki. 

-Kartki ze 
wzorami 
szlaczków 

7. Improwizacja 
ruchowa do piosenki 
„Żabka”. 

-Kształcenie 
poczucia rytmu i 
wyobraźni. 

-Dzieci wykonują 
do tekstu piosenki 
różnorodne ruchy, 
zgodne ze 
słowami, rytmem i 
tempem. 

-Nagranie 
piosenki 
„Żabka” 

 
Opowieść ruchowa „Wiosenny spacer po parku”. 

 
      Jest piękny, wiosenny dzień. Dzisiaj pójdziemy do parku, by poszukać 
śladów wiosny. Zobaczymy jak wygląda przyroda wczesną wiosną. Pamiętajcie, 
idziemy do parku parami. Zobaczcie jak pięknie świeci słońce i jaki kolor mają 
obłoki na niebie. Teraz będziemy chodzić pojedynczo, ale obok siebie, nie 
przepychajcie się proszę. Rozejrzyjcie się wokół siebie. Czy widzicie młodą 
trawkę spragnioną promieni słonka? Spójrzcie teraz na lewo, rośnie tam 
wierzba. Zobaczcie jakie ma piękne, żółte bazie. A teraz popatrzcie, co rośnie 
pod wierzbą. Czy poznajecie? To są właśnie krokusy. Czy można zerwać sobie 
kwiatka? Oczywiście że nie, przecież są pod ochroną. Przykucnijcie i policzcie 
ile jest tych kwiatuszków. Idziemy dalej. Na wprost ten kwitnący krzew to 
forsycja. Ale nagle co to? Słychać trzask gałązek. To dwie wiewiórki skaczą 
z gałęzi na gałąź. To nie wszystko. Czy widzicie lecącego bociana? Gdzieś w 



dali słychać śpiew ptaków. Usiądźmy na ławkach, chwilę odpoczniemy. Teraz 
wracamy do szkoły. (Dzieci siadają przy stolikach) 
 


