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ZAJĘCIA

KOREKCYJNO-

KOMPENSACYJNE

DLA

KLASY TRZECIEJ



TEMATYKA ZAJ ĘĆ

OKRES I

1. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat minionych wakacji. Próba

ułożenia i zapisania 2-3 zdań.

2. Wyróżnianie samogłosek i spółgłosek w wyrazach. Podział wyrazów na

sylaby.

3. Cyfry rzymskie od I-XX. Uzupełnianie zdań.

4. Dodawanie w zakresie 100 bez przekroczenia progu dziesiątkowego.

5. Dodawanie w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego.

6. Ciche czytanie ze zrozumieniem krótkiego tekstu.

7. Odejmowanie w zakresie 100 bez przekroczenia progu dziesiątkowego.

8. Odejmowanie w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego

(na liczydle).

9. Ubieranie „Pani Jesień” w słowa. Wypowiedzi na temat jesieni-

bogacenie słownictwa.

10.Budowanie zdań z rozsypanki wyrazowej. Ich odczytywanie

i przepisywanie.

11.Mnożenie w zakresie 50 na konkretach.

12.Dzielenie w zakresie 50 na liczmanach.

13.Wyszukiwanie z krótkiego tekstu dwóch najważniejszych wyrazów

w zdaniu-rzeczownika i czasownika.

14.Ubieranie choinki w słowa. Ułożenie kilku zdań o klasowej choince.

15.Kolejność wykonywania działań w zakresie 50 (mnożenie, dzielenie,

dodawanie, odejmowanie).

16.Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych.



17. 18. Kolorowanie iloczynów i ilorazów w zakresie 100 (obliczanie

trudniejszych iloczynów i ilorazów za pomocą liczydła).

TEMATYKA ZAJ ĘĆ

OKRES II
1. Rozmowa z dziećmi na temat minionych ferii. Umiejętność zamykania

myśli w granicach zdania. Próba zapisania samodzielnie kilku zdań.

2. Mnożenie i dzielenie w zakresie 100-pamięciowo (trudniejsze działania

na liczydle).

3. Mnożenie sposobem pisemnym w zakresie 100 bez przekroczenia progu

dziesiątkowego.

4. Rozpoznawanie rzeczowników: w otoczeniu, wyszukiwanie w zdaniach,

podpisywanie obrazków.

5. Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych.

6. Układanie zadań z treścią do podanych działań i rysunków.

7. Rozwijanie zdań i porównywanie liczby wyrazów w zdaniu.

8. Ciche czytanie ze zrozumieniem prostego tekstu i jego opowiadanie.

9. ,,Gramy w słowa”- loteryjka obrazkowa.

10.Mnożenie sposobem pisemnym w zakresie 1000 z przekroczeniem progu

dziesiątkowego.

11.,,Wiosennyświat”- gromadzenie słownictwa, układanie zdań.

12.Dobieranie określeń do podanych rzeczowników-utrwalenie

przymiotnika.

13.Dzielenie sposobem pisemnym w zakresie 1000.

14.,,Moja mama”- rysowanie postaci; gromadzenie wyrazów określających

wygląd mamy.



15.,,Dzień Dziecka”- rozmowa na temat dziecięcych marzeń. Ułożenie

i zapisanie kilku zdań.

16.Ćwiczenia utrwalające znajomość liczb w zakresie 10 000.

17.Słuchowe i wzrokowe różnicowanie wyrazów graficznie lub dźwiękowo

podobnych różniących się literami lub głoskami.


