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Grupa dzieci z zaburzoną analizą i syntezą wzrokową  

Temat: Usprawnianie zaburzonych funkcji analizatora wzrokowego  
Cele: Doskonalenie analizy i syntezy wzrokowej Wzrokowe określenie położenia 
głoski i sylaby w wyrazie. Analiza i synteza liczby wyrazów w zdaniu.  

 
Forma pracy 

 
Trening relaksujący 
1. Dzieci otrzymują ilustracje 
przedstawiające różne przedmioty. 
Zadaniem ich jest dobór parami 
ilustracji podobnych. 

Trening ogólnorozwojowy 
1. Układanie z pamięci 
po wcześniejszej obserwacji 
wzrokowej figur 
geometrycznych 
we właściwej kolejności. 
 
 
Trening specjalistyczny 
1. Dzieci otrzymują tekst 
z rozsypankami literowymi, zadaniem 
ich jest odnaleźć i zakreślić ukryte 
wyrazy. Następnie odczytująje głośno 
i zapisują na kartce. A Dzi E W Cz Y 
N K A Dziewczynka 
IKEKAYEWKA Ewka 
KWADRATJAJ 
Kwadrat itp. 
2. Dzieci siadają na wykładzinie, 
na której rozłożone są cyfry 
będące odpowiednikiem liczby 
wyrazów w zdaniu. Losują 
kartki ze zdaniami, określają 
wzrokowo liczbę wyrazów 
w zdaniu (bez przeczytania). 
Następnie dobierają właściwą cyfrę i 
głośno odczytują zdanie. 
 

Pomoce 

Kartki z ilustracjami różniącymi się 
drobnymi szczegółami w odniesieniu 
do par przedmiotów. 

Kartka z narysowanymi wzorami figur 
geometrycznych, wycięte z kartonu 
figury geometryczne. 
 

 

Kartka z rozsypankami literowymi, 
mazaki, ołówek. 

Kartony ze zdaniami i cyframi. 
 

Realizacja 

Każde dziecko 
pracuje indywidualnie 
dobierając pary 
ilustracji. Praca 
odbywa się pod 
kierunkiem 
i kontrolą nauczyciela. 

Uczniowie obserwują 
układ figur 
geometrycznych. 
Nauczyciel zakrywa 
wzór, następnie każde 
dziecko samodzielnie 
układa z pamięci figury 
we właściwej 
kolejności. Po 
wykonaniu zadania 
analiza wzrokowa. 
 

Nauczyciel rozdaje 
kartki dzieciom, 
objaśnia zadanie i 
kontroluje na bieżąco 
poprawność wykonania 
pracy. 

Praca indywidualna pod 
kontrolą nauczyciela. 
 

 



 
a - Ciągle pada deszcz «2 b - Ewa ma 
ładną książkę & c-Na stole stoi duży 
wazon 5 3. Określenie miejsca 
położenia danej sylaby w wyrazie; 
- dzieci otrzymują ilustracje 
z podpisami i wyodrębnionymi 
sylabami, 
- głośne odczytanie podpisów ze 
zwróceniem uwagi na 
wyodrębnioną sylabę, 
- czytanie pojedynczych sylab, 
- dobieranie właściwych sylab 
do wyrazów. 
a - koperta ko-per-ta 
 
 
b -parasolka pa-ra-sol-ka 
 
c - telefon te-le-fon 
 
 

Uczniowie otrzymują wyrazy napisane 
na kartonach. Zadaniem każego z nich 
jest połączenie w pary wyrazów 
różniących się tylko jedną literą,              
wanna - sanna                   ogary - 
opary                 posag - posąg 
trzon - trzos          swada-
zwada      
Trening utrwalający 
1. Samodzielne układanie zdania z 
rozsypanki wyrazowej. Głośne 
odczytanie i zapis ułożonego zdania, a 
- Tomek od dostał mamy pluszowego 
misia. Tomek dostał od mamy 
pluszowego misia. b - stoją kwiaty 
stole Na Na stole stoją kwiaty. c - 
deszcz pada Cały dzień Cały dzień 
pada deszcz. 
 

Koperty z ilustracjami, sylabami i 
wyrazami. 
 
 

 

 

 

 

Kartoniki z wyrazami klej, zeszyt 

 

 

Rozsypanki zdaniowe. 
 

 
 
Uczniowie pracują 
indywidualnie pod stałą 
kontrolą nauczyciela. 
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ka 
 

te 
 
 

Uczniowie 
pracują 
samodzielnie pod 
kontrolą. 

Wszystkie dzieci 
układają zdania, każde 
na oddzielnej kartce. 
 

 


