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WSTĘP 

 

Podczas codziennej pracy z uczniami zauważyłam, że duży procent dzieci zarówno w klasach 

młodszych, jak i starszych (gimnazjum) przejawia trudności w pisaniu i czytaniu. Zjawisko to w ostatnich 

latach niepokojąco wzrasta. Świadczy o tym liczba dzieci kierowanych na badania diagnostyczne do po-

radni pedagogiczno-psychologicznych zarówno przez szkoły, jak i rodziców. Większość z nich otrzymuje 

opinię stwierdzającą zaburzenia o charakterze dyslektycznym. Są to dzieci, u których badania wskazują 

na istnienie dysharmonii rozwojowych i zaburzeń przy prawidłowo rozwiniętych funkcjach intelektual-

nych. Przyczyną tych zaburzeń, jak podaje H. Spionek są mikro- lub fragmentaryczne deficyty rozwojo-

we w zakresie percepcji wzrokowej, słuchowej i kinestetyczno-ruchowej.1 Największe trudności sprawia 

tym uczniom opanowanie podstawowych umiejętności, jakimi są czytanie i pisanie. Z literatury pedago-

gicznej (badania prowadzone przez M. Bogdanowicz i H. Jaklewicz) wynika, że od 9,2% do 16,7% dzieci 

i młodzieży w Polsce ma trudności w czytaniu i pisaniu. Są to osoby, u których stwierdzono dysleksję 

rozwojową, w tym od 2% do 4% to przypadki ciężkie. Jedną z przyczyn występujących trudności w czy-

taniu i pisaniu jest brak w szkołach właściwej opieki nad uczniami z dysleksją rozwojową. Dlatego po-

stanowiłam opracować program edukacyjno-wyrównawczy dla uczniów gimnazjum, u których stwier-

dzono dysleksję rozwojową oraz podjąć pracę z tymi uczniami. Program powstał w oparciu o standardy 

wymagań zawarte w Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów Dz. U. nr 2 z dn. 

17.01.2000 r., rozporządzenie MEN z dn. 01.12.1999 r. oraz standardy wymagań egzaminacyjnych. Ce-

lem programu jest usprawnienie zaburzonych funkcji i przezwyciężenie trudności szkolnych ucznia. Nie-

powodzenia szkolne bowiem doświadczane przez uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, o ile nie 

zostaną zlikwidowane na drodze specjalistycznej pomocy, rzutują na naukę wielu przedmiotów i mogą 

stać się przyczyną poważnych zaburzeń motywacji do nauki. 

Termin dysleksja (z grec. dys – brak czegoś, lexicos – dotyczy słów) po raz pierwszy został za-

stosowany przez D. Berlina w 1887 r. Autor określał nim rzadkie formy zaburzenia uczenia się, objawia-

jące się skrajnymi trudnościami w nauce czytania i pisania słów przy zastosowaniu tradycyjnych metod 

nauczania, które okazały się skuteczne w stosunku do innych dzieci. 

Profesor Marta Bogdanowicz przytacza następującą definicję dysleksji sformułowaną przez 

Towarzystwo Dysleksji im. Ortona w USA: „Dysleksja jest jednym z wielu różnych rodzajów trudności w 

uczeniu się. Jest specyficznym zaburzeniem o podłożu językowym, uwarunkowanym konstytucjonalnie. 

Charakteryzuje się w dekodowaniu pojedynczych słów, co najczęściej odzwierciedla niewystarczające 

zdolności przetwarzania fonologicznego. Trudności w dekodowaniu pojedynczych słów są zazwyczaj nie-

współmierne do wieku życia oraz innych zdolności poznawczych i umiejętności szkolnych; trudności te nie 

                                                 
1 H. Spionek, Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenie szkolne, Warszawa 1973, s. 72 
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są wynikiem ogólnego zaburzenia rozwoju ani zaburzeń sensorycznych. Dysleksja manifestuje się różno-

rodnymi trudnościami w odniesieniu do różnych form komunikacji językowej, często oprócz trudności w 

czytaniu dodatkowo pojawiają się poważne trudności w opanowaniu czynności pisania i poprawnej pi-

sowni.” 2 

 

Zaburzenia percepcyjno-motoryczne mogą, jak podaje H. Spionek, dotyczyć: 

- analizy i syntezy wzrokowej 

- analizy i syntezy słuchowej 

- funkcji językowych 

- motoryki 

- współdziałania, czyli integracji wyżej wymienionych procesów 

- lateralizacji 

- orientacji w schemacie ciała, kierunkach i przestrzeni 

 

Dla rodzaju poszczególnych trudności i zakłóceń funkcji percepcyjno-motorycznych Polskie Towarzy-

stwo Dysleksji przyjęło następujące pojęcia: 

- dysleksja – specyficzne trudności, zaburzenia w nauce czytania, którym często towarzyszą trudności 

w pisaniu 

- dysortografia – specyficzne trudności, zaburzenia w komunikowaniu się za pomocą pisma, trudności 

te w szczególności dotyczą opanowania poprawnej pisowni mimo dobrej znajomości zasad. Dzieci 

popełniają dużo błędów ortograficznych 

- dysgrafia – zaburzenia dotyczące techniki pisania 

- dyskalkulia – trudności w opanowaniu umiejętności matematycznych (niski poziom rozumowania 

operacyjnego, kłopoty z pojęciami abstrakcyjnymi, np. pojęciem liczby, wielkości, proporcji) 

 

O specyficznych trudnościach w uczeniu się czytania i pisania orzeka się, gdy są one istotne. 

Wyznacza się granicę w postaci opóźnienia o 2 lata w stosunku do wieku inteligencji, wieku życia i edu-

kacji dziecka. Gdy trudności te nie są spowodowane wyłącznie zaniedbaniem środowiskowym ze strony 

rodziny ani zaniedbaniem dydaktycznym, wówczas orzeka się o dysleksji rozwojowej. Trudności w czy-

taniu i pisaniu nie rozpoznaje się, gdy są one wynikiem złego funkcjonowania narządów zmysłów (spo-

wodowane niedosłuchem lub wadą wzroku), albo są one skutkiem schorzeń neurologicznych. 

Z punktu widzenia profilaktyki należy podjąć działania, by jak najwcześniej rozpoznać przyczy-

ny występujących trudności w uczeniu się dziecka i opracować program terapii. Ciągle powtarzające się 

niepowodzenia, mimo ogromnego wkładu pracy, zniechęcają dziecko, powodując spadek jego motywacji 

do nauki. Przykre przeżycia związane z nauką w szkole są przyczyną zaburzeń emocjonalnych. Z chwilą, 

gdy zaczynają tworzyć się zaległości w wiadomościach szkolnych, dziecko nie jest w stanie samo ich 
                                                 
2 M. Bogdanowicz, Psychometryczna czy kliniczna diagnoza dysleksji? w: Biuletyn Informacyjny 6/1996, s. 35. 
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wyrównać. W konsekwencji spada jego samoocena, co sprzyja pojawieniu się zaburzeń mających od-

zwierciedlenie w zachowaniu, jak np. apatia, zahamowania, agresja. Uczeń może także przejawiać posta-

wy aspołeczne. Skutkiem stresu wywołanego niepowodzeniami szkolnymi mogą być różne objawy psy-

chosomatyczne, jak: lęki nocne, moczenie się, bóle brzucha, bóle głowy, nerwice itp. Zaburzenia te mogą 

się nasilać wraz z wiekiem dziecka. 

 

Etiologia powstawania zaburzeń dyslektycznych, mimo bogatej literatury, jest ciągle przedmio-

tem dociekań naukowych. Wśród przyczyn zaburzeń i dysfunkcji rozwojowych wymienia się: 

- minimalne uszkodzenie centralnego układu nerwowego w okresie ciąży i porodu o nieprawidłowym 

przebiegu 

- uszkodzenia nabyte we wczesnym dzieciństwie 

- dziedziczność 

- opóźnienia w dojrzewaniu centralnego układu nerwowego, w tym funkcji, które uczestniczą w nauce 

czytania i pisania 

- zaburzenia hormonalne w okresie rozwoju płodowego 

 

Zadaniem terapii pedagogicznej jest więc dążenie do stworzenia uczniowi, u którego stwierdzo-

no dysleksję rozwojową, możliwości wszechstronnego rozwoju. Program terapii dąży do spowodowania 

określonych pozytywnych zmian w sferze poznawczej i emocjonalno-motywacyjnej dziecka. Zastosowa-

ne środki wychowawcze i dydaktyczne sprzyjają stymulowaniu i usprawnianiu rozwoju funkcji psycho-

motorycznych, wyrównywaniu braków w wiadomościach i umiejętnościach ucznia oraz eliminowaniu 

niepowodzeń szkolnych. Celem terapii jest rozbudzenie zainteresowań i wyrobienie właściwej motywacji 

do nauki, ułatwienie dziecku opanowania umiejętności czytania i pisania poprzez ćwiczenie koncentracji 

uwagi, rozwijanie spostrzegawczości, usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności manu-

alnej, rozwijanie percepcji słuchowej, podnoszenie graficznego poziomu pisma, kształtowanie umiejętno-

ści porównywania, segregowania i samokontroli. 
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CHARAKTERYSTYKA I WARUNKI 

REALIZACJI PROGRAMU 

 

„Autorski program edukacyjno-wyrównawczy dla grupy uczniów klas 

I-III gimnazjów o szczególnych potrzebach edukacyjnych” został dostosowany do potrzeb Gimnazjum nr 

2 w Mławie. Będzie realizowany podczas dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w cyklu 3 lat 

edukacyjnych. Na realizację zaplanowano 1 godzinę lekcyjną tygodniowo. W zajęciach będą uczestni-

czyć uczniowie, którzy posiadają orzeczenie poradni pedagogiczno-psychologicznej. Program jest prze-

znaczony do pracy z uczniami, którzy mają specyficzne potrzeby edukacyjne. Jego celem jest niwelowa-

nie trudności i niepowodzeń szkolnych dziecka poprzez usprawnianie: 

- zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych 

- zaburzeń pamięci (wzrokowej, słuchowej i ruchowej) 

- zaburzeń lateralizacji oraz orientacji w schemacie ciała i przestrzeni 

 

Celem nadrzędnym podejmowanych działań edukacyjno-wyrównawczych jest otoczenie opieką 

uczniów z zaburzeniami wyżej wymienionych funkcji i udzielenie im stosownej pomocy; przede wszyst-

kim zaś dbanie o całościowy rozwój ucznia oraz eliminowanie sytuacji stresowych. 

 

Zorganizowaniu w szkole kompleksowej opieki nad uczniami z dysleksją rozwojową sprzyjają 

obowiązujące akty prawne regulujące działalność placówek oświatowych w zakresie opieki psychologicz-

no-pedagogicznej. Jest to: Ustawa o systemie oświaty z 7. września 1991 r. z późniejszymi zmianami, Roz-

porządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21. marca 2001 r. w sprawie warunków i sposo-

bu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i  

słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych z późniejszymi zmia-

nami oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 7. stycznia 2003 r. w sprawie zasad 

udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach i szkołach. 
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CELE PROGRAMU EDUKACYJNO-WYRÓWNAWCZEGO 

 
- eliminowanie stresu i napięć psychicznych dziecka, negatywnych emocji poprzez wprowadzenie ćwi-

czeń relaksacyjnych 

- zrozumienie potrzeb, możliwości i przyczyn zaistniałych ograniczeń ucznia w celu zapobiegania po-

głębianiu się jego trudności szkolnych i wystąpieniu wtórnych zaburzeń nerwicowych 

- rozbudzenie w uczniach motywacji do nauki i podwyższanie samooceny uczniów 

- stworzenie klimatu życzliwości i zaufania, nawiązanie współpracy w relacji nauczyciel-uczeń, grupa-

uczeń 

- usprawnianie zaburzonych funkcji: 

� percepcyjno-motorycznych (spostrzegania wzrokowego, słuchowego, motoryki i ich współdziała-

nia) 

� językowych 

� zaburzeń pamięci (wzrokowej, słuchowej, ruchowej) 

� lateralizacji oraz orientacji w schemacie ciała i przestrzeni 

- doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi, logicznego myślenia, zapamiętywania i spostrzegania 

- ćwiczenia umiejętności korzystania ze słowników ortograficznych, kontroli pod względem ortogra-

ficznym pisanych przez siebie tekstów 

- praca nad podnoszeniem poziomu graficznego i estetyki pisma, tempa pisania, niwelowania luk w 

zapisie 

- usprawnianie czynności manualnych 

- nabywanie i rozwijanie umiejętności stosowania znaków interpunkcyjnych w piśmie 

- rozwijanie funkcji słuchowej (analiza i synteza w zakresie zdania, wyrazu i sylaby) 

- usprawnianie koordynacji wzrokowo-słuchowej i wzrokowo-ruchowej 

- doskonalenie umiejętności wypowiedzi, bogacenie czynnego i biernego słownika 
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PROGRAM EDUKACYJNO-WYRÓWNAWCZY 

 

Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową 

 

Opóźnienia i zaburzenia funkcji słuchowych polegają na trudnościach analizy i syntezy słucho-

wej. Z obniżeniem poziomu analizy i syntezy słuchowej łączy się gorsza pamięć słuchowa i słabsza kon-

centracja uwagi na bodźcach dźwiękowych. Procesy te zachodzą w centralnym układzie nerwowym. 

Dzieciom z tego typu zaburzeniami największe trudności sprawia składanie poszczególnych dźwięków w 

jedną całość przy czytaniu i rozkładanie wyrazów na poszczególne dźwięki przy pisaniu ze słuchu. Długo 

utrzymują się u nich prymitywne formy czytania (sylabizowanie), tzw. czytanie podwójne (czytanie ci-

che, wargowe). 

 

Objawy zaburzeń w zakresie funkcji słuchowych: 

- głoskowanie z nieprawidłową syntezą bądź bez syntezy podczas prób czytania. Przy dobrej pamięci 

słuchowej występuje możliwość nauczenia się tekstu na pamięć i skojarzenia go z obrazkiem. 

- prawidłowe jest rozpoznawanie pojedynczych liter w wyrazie, ale na etapie syntezy pojawiają się 

błędy. Są to zakłócenia w fonologicznym mechanizmie przetwarzania polegającym na dotarciu do 

wymowy, brzmienia poszczególnych elementów widzianego wyrazu – liter. 

- większe jest nasilenie trudności podczas pisania ze słuchu niż przepisywania. 

- w dyktandach występują błędy wskazujące na problemy w zakresie analizy i syntezy słuchowej 

(opuszczanie, dodawanie, przestawianie liter bądź sylab, charakterystyczne jest podwajanie liter lub 

sylab). 

- błędy wskazujące na brak różnicowania głosek podobnych brzmieniowo (najczęściej różniących się 

jedną cechą dystynktywną, np. w – f, p – b, k – g, c – s, s – sz, ą – o). 

- opuszczanie wyrazów, zapisywanie niekompletnych zdań na skutek osłabionej pamięci słuchowej. 

- błędy w zapisie miękkości, np. siedzi – siedź. 

- błędy w zapisie głosek nosowych (mylenie ą – om, ę – em). 

- błędy przy przenoszeniu wyrazów. 

- trudności w zapamiętywaniu ciągów nazw, sekwencji, np. dni tygodnia, miesiące, kolejne litery w 

alfabecie, tabliczka mnożenia. 

- uogólnione problemy w nauce w klasach starszych (przyswajanie wiadomości podczas lekcji ze słu-

chu). 
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- trudności w utrwalaniu nowych, rzadko używanych wyrazów, terminów, nazw własnych ze względu 

na osłabienie pamięci słuchowej. Mylenie wyrazów podobnych fonetycznie, ale różniących się zna-

czeniowo, np. przestronny – postronny. 

- problemy z nauką języków obcych z powodu zakłóceń percepcji słuchowej i pamięci słuchowej 

 

W doborze ćwiczeń usprawniających funkcję słuchową szczególną uwagę zwraca się na ćwi-

czenia doskonalące słuch fonematyczny (czyli zdolność rozróżniania dźwięków mowy – fonemów) oraz 

słuch fonetyczny (czyli umiejętność identyfikacji i wymawiania poszczególnych dźwięków), jak również 

procesy analizy i syntezy głosek, ich identyfikację w różnych pozycjach wyrazu, rozróżnianie głosek opo-

zycyjnych, bliskich słuchowo i artykulacyjnie. 

 

Przykłady ćwiczeń słuchu fonetycznego: 

- recytacja liryki i fragmentów prozy (wybór tekstu do ćwiczeń powinien być uzasadniony prostym 

rytmem wiersza; należy dobierać wiersze sylabiczne, z rymami na końcu) 

- rozpoznawanie dźwięków różnych instrumentów, np. bęben, pianino, gitara, skrzypce 

- rozpoznawanie tonów: cichych, głośnych, wysokich, niskich (gra na pianinie) 

- zabawa w rozpoznawanie dźwięków: „Co upadło?”, „Co przyjechało?”, „Kto to powiedział?” 

- zabawa w nasłuchiwanie: „Co się dzieje wokół nas?”, „Kto co usłyszał?” 

- czytanie zdań z różną intonacją i zabarwieniem uczuciowym (zdziwienie, radość, smutek, przeraże-

nie, oburzenie itp.) 

- mówienie z różnym natężeniem głosu (cicho, głośno, szeptem itp.) 

 

Przykłady ćwiczeń słuchu fonologicznego i kształtowanie świadomości fonologicznej (analiza i syn-

teza słuchowa): 

- wielokrotne wymawianie i rozróżnianie głosek dźwięcznych – bezdźwięcznych (np. p – b, k – g, s – z 

itp.). Prowadzący zajęcia wymawia głoski w wyrazach, a uczniowie rysują prostą linię, gdy głoska 

jest bezdźwięczna, a falistą, gdy słyszą głoskę dźwięczną 

- wyszukiwanie wyrazów zaczynających się od wskazanych sylab 

- pisownia dyktowanych sylab 

- różnicowanie głosek opozycyjnych (czytanie, wyszukiwanie wyrazów podobnie brzmiących, np. bu-

dy – buty, pies – piec) 

- wyodrębnianie sylab, liczenie liter, głosek 

- wyszukiwanie sylab podobnych i różnych z rozsypanki sylabowej, np. pa,  po,  pu;  sa,  la,  lo,  ko,  te,  

pi 

- dokańczanie słów (dopowiadanie końcówek do tych samych sylab – składanki sylabowe, suwaki pro-

ste i zegarowe) 
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nik    ral    
       ra 

za  ko  szyk  ka sa 
       wa 

tek  rek  żuch   py 

                      Rys. 1. Składanka wyrazowa                          Rys. 2. Suwak prosty 

- dopisywanie sylab końcowych do stałej sylaby początkowej, np. da – mu,  no,  pa,  to,  wo,  cza,  ła,  

mo,  me,  la,  se,  sza,  łat,  czy,  sta,  dziu,  tra,  czu,  mal,  ży,  sie,  zdro 

- układanie wyrazów w porządku alfabetycznym (przy pisaniu należy dzielić wyrazy na sylaby) 

- czytanie sylab i tworzenie nowych wyrazów (rebusy) 

 
Rys. 3. Rebusy obrazkowe i zdaniowe. 

- układanie zdań z sylab, np. 

świe  słoń  Dzi  ce.  ci  siaj 

Ksią  na  le  fie.  żka  ży  sza 

(wielka litera oznacza  początek zdania, kropka natomiast jego koniec) 

- tworzenie zdań z tylu ilości słów, ile jest kresek (zdania układane przez uczniów mają treścią odpo-

wiadać wskazanemu obrazkowi 

zabawy w dopowiadanie brakującego słowa w zdaniu 

- tworzenie nowych wyrazów poprzez zamianę pierwszej lub ostatniej głoski w wyrazie, np. groch – 

proch, sen – ser, rak – hak 

- sztafeta sylabowa (tworzenie nowych wyrazów rozpoczynających się sylabą lub głoską końcową po-

przedniego wyrazu, np. olej, jajko, osa, ...) 

- tworzenie nowych wyrazów z rozsypanek literowych, np.  a  c  J  e  k 
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- dopisywanie głosek bezdźwięcznych do podanych dźwięcznych, 

np. b - ..., d - ..., itd. 

- wstawianie brakujących cząstek i liter i grupowanie wyrazów według określonych reguł, np. 

si – ś, i – j, ą – om on, ę – em en, 

...ano, gło...no, ...odło, ...piewak, w...eś, lekc...a 

- przekształcanie wyrazów przez zmianę głoski lub sylaby na początku, w środku lub na końcu wyrazu 

- odpoznawanie rymów, tworzenie wyrazów z nowymi rymami 

- wyodrębnianie w zdaniu wyrazów, sylab, liter, głosek 

np. Teraz jest zima. (określanie liczby zdań, wyrazów, sylab, głosek, liter za pomocą kresek, zapisanie 

zdania, wyrazów, sylab, liter, głosek nad kreskami) 

 

Teraz   jes t   z ima.  

_________________  1 zdanie 

______  ____  _____  3 wyrazy 

___ ___ ___ ___ ___  5 sylab 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  12 głosek 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  13 liter 

 

Przykładowe zdanie do analizy: Wczoraj padał deszcz 

 

- wyszukiwanie wyrazów w innych wyrazach 

- opowiadanie treści obrazków opowiadań, audycji telewizyjnych, radiowych 

- analiza i synteza wzrokowo-słuchowa poprzez techniki wykreślanki, uzupełnianki, przestawianki lite-

rowej i sylabowej 

 

Rys. 4. Przestawianka. Przestaw literki z góry na dół i z lewej strony na prawą tak, jak wskazują to li-
nie ze strzałkami. Odczytaj rozwiązanie. 
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Rys. 5. Wykreślanka. Wykreśl w poziomych rzędach nazwy narysowanych kwiatów i z pozostałych li-
ter odczytaj nazwy trzech ptaków powracających do nas z ciepłych krajów. 

- rebusy wyrazowe i zdaniowe 

 

Rys. 6 Krzyżówka. 

 

Rys. 7. Łamigłówka. Nazwy obrazków wpisz w kratki i odczytaj rozwiązanie. 

- uzupełnianie tekstów z lukami wyrazowymi i literowymi w wyrazach 

- pisanie z pamięci sylab, wyrazów, zdań 

- pisanie ze słuchu z dokładną analizą wyrazów i zwróceniem uwagi na trudności 
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- dostrzeganie błędów w opowiadaniu, w obrazku 

 

Rys. 8. Wskaż błędy na rysunku. 
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Ćwiczenia usprawniające funkcję wzrokową i orientację 

przestrzenną 

 

Czynności czytania i pisania wymagają umiejętności dokonywania analizy i syntezy wzrokowej. 

Te operacje warunkują prawidłowe spostrzeganie liter. Analiza i synteza bodźców wzrokowych dokonuje 

się w części potylicznej mózgu, czyli korowej części analizatora wzrokowego. 

Ćwiczenia usprawniające funkcję analizatora wzrokowego powinny uwzględniać wszystkie jej 

aspekty: spostrzegawczość i automatyzację procesu syntezy (które kształci się poprzez umiejętność szyb-

kiego rozpoznawania obrazków wzrokowych), analizę i syntezę (poprzez umiejętność ujmowania zależ-

ności występujących między całością obrazu i jego elementami składowymi), orientację kierunkową i 

przestrzenną, pamięć wzrokową oraz koordynację wzrokowo-ruchową. Dobór ćwiczeń powinien 

uwzględniać także usprawnianie umiejętności przenoszenia następstwa czasowego na kolejność uszere-

gowania elementów w przestrzeni oraz nawyk porządkowania i śledzenia poziomych szeregów od strony 

lewej do prawej.3 Za stosowne uważa się zastosowanie w ćwiczeniach oprócz materiału konkretno-

obrazowego także abstrakcyjnego materiału geometrycznego i literowego. 

Prawidłowa percepcja wzrokowa liter wymaga dokładnego spostrzegania i różnicowania kształ-

tów oraz rejestracji położenia przestrzennego liter wobec siebie, a także usytuowania elementów we-

wnątrz litery. Wszelkie zaburzenia w spostrzeganiu wzrokowym ujawniają się dopiero w trakcie pisania i 

czytania. 

 

Objawy zaburzeń funkcji wzrokowych procesu lateralizacji i orientacji przestrzennej: 

- trudności podczas wykonywania zadań angażujących funkcje wzrokowe, np. przy układaniu klocków 

według podanego wzoru, układaniu puzzli, wyszukiwaniu szczegółów różniących obrazki, wskazy-

waniu elementów ukrytych na obrazku, trudności w uzupełnianiu obrazków z brakującymi elementa-

mi (problemy z analizą i syntezą wzrokową) 

- trudności z przypominaniem sobie kształtu liter, zwłaszcza rzadziej występujących (np. ł, h, f) uwa-

runkowanych słabą pamięcią wzrokową 

- mylenie liter o podobnym kształcie, podobnej strukturze graficznej, np. 

p - b, b - d, h - n, p - g, j - g, l - ł , l - t, k - l, m - w, m - n, n - u, y - u, r - n, 

a - ą, e - ę, c - e, j - i, f - t, o - u, z - ż, z - ź, s - ś. Przyczyną trudności jest obniżony poziom percepcji 

kształtów liter, zakłócenia analizy i syntezy wzrokowej 

- błędy podczas przepisywanie z tablicy, z książki 

- błędne pisanie i rozpoznawanie liter różniących się położeniem w osi w stosunku do osi poziomej i 

pionowej, np. n - u, p - b, m - w. Trudności te świadczą o zaburzeniach kierunkowego aspektu per-

cepcji wzrokowej. Podczas pisania pojawiają się tzw. rotacje (statyczne odwracanie liter) 

                                                 
3 J. Czajka, K. Herda, Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole, Warszawa 1996, s. 114 
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- pomijanie znaków diakrytycznych bądź drobnych elementów graficznych liter, np. s zamiast ś, m 

zamiast n. Mogą pojawiać się znaki kombinowane, problemy mogą wystąpić podczas pisania cyfr, np. 

mylenie 6 z 9, 1 z 7 

- pomijanie znaków interpunkcyjnych w pisowni 

- przestawianie liter, sylab, wyrazów na skutek zaburzenia wzrokowej pamięci bezpośredniej przy 

przepisywaniu (błędna kolejność elementów) 

- opuszczanie liter, sylab, wyrazów bądź ich dodawanie. Przyczyną jest słaba pamięć wzrokowa, która 

nie pozwala na utrwalanie całych wzorców graficznych wyrazów przy pisaniu z pamięci wzrokowej 

- nasilone błędy ortograficzne podczas pisania ze słuchu dotyczące: u - ó, ch - h, rz - ż, łączna pisownia 

wyrażeń przyimkowych (szczególnie w wyrazach do zapamiętania) 

- błędna antycypacja wyrazów (domyślanie się) podczas czytania w oparciu o rozpoznawanie minimal-

nej ilości cech, np. liter bądź sylab początkowych. Występują zakłócenia w wizualnym mechanizmie 

czytania. 

- mylenie wyrazów o podobnym obrazie graficznym, np. długi - drugi 

- trudności w wizualnym różnicowaniu układów liter w wyrazach, 

np. ab - ba, ad - da, przy zaburzeniach kierunkowego aspektu percepcji wzrokowej 

- opuszczanie linijek w tekście podczas czytania, przepisywania, gubienie miejsca czytania w tekście i 

podczas przepisywania 

- trudności przy przerysowywaniu np. figur geometrycznych, wykresów, błędne odtwarzanie pomimo 

stałego dostępu do wzoru 

- trudności w nauce w klasach starszych przy korzystaniu ze schematów, wykresów, wzorów, skompli-

kowanych rysunków, np. w geometrii, chemii, fizyce, matematyce 

- trudności w nauce języków obcych 

- trudności ze wskazaniem stron świata, orientacją w mieście, lesie, mylenie stron własnego ciała, z 

określaniem położenia, przyswajaniem i operowaniem pojęciami w zakresie stosunków przestrzen-

nych 

- trudności w odwzorowywaniu kształtów geometrycznych, właściwym rozplanowaniu rysunku, zakłó-

cenia proporcji elementów, stosunków przestrzennych 

- przy lateralizacji skrzyżowanej mogą występować elementy pisma lustrzanego, problemy z zapisem 

wyrazów w słupkach i tabelach 

 

Opóźnienie rozwoju analizy i syntezy wzrokowej może występować na tle ogólnie opóźnionego 

rozwoju psycho-ruchowego albo jako fragmentaryczne zaburzenie procesów orientacyjnych przy dobrym 

poziomie intelektualnym dziecka.4 

 

                                                 
4 H. Skibińska, Praca korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi z trudnościami w pisaniu i czytaniu, 
Bydgoszcz 2001, s. 51. 
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Przykłady ćwiczeń usprawniających percepcję wzrokową: 

- wyszukiwanie w parach obrazków różniących się szczegółami 

 

Rys. 9. Rysunki różnią się siedmioma szczegółami. Znajdź je. 

- dobieranie par jednakowych obrazków (dobieranki, loteryjki, domina obrazkowe) 

- porównywanie i wyszukiwanie w obrazkach takich samych elementów 

 

Rys. 10. Odszukaj i zakreśl cztery jednakowe pary tancerzy 
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 Rys. 10. Odnajdź na obrazkach takie same elementy. 

- dobieranie par jednakowych figur geometrycznych 

 

Rys. 11. Zadanie na wyszukiwanie identycznych figur, jak ta w kółku.. 

- odtwarzanie z pamięci układów elementów (obrazków, przedmiotów, figur geometrycznych) 

- rozpoznawanie zmian ilościowych i jakościowych w układach elementów (zabawa: „Co tu się zmieni-

ło?”) 

- układanie obrazków w kolejności, w jakiej były pokazywane (różne obrazki, długie i krótkie ekspozy-

cje) 

- układanie obrazków z rozsypanki (puzzle) 

- układanie obrazka z poszczególnych części 
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Rys. 12. Należy wyciąć elementy znajdujące się po lewej stronie. Po ich złożeniu powstanie rysunek 
niemal identyczny z rysunkiem znajdującym się po prawej stronie. Należy wskazać jak najwięcej 
szczegółów, którymi różnią się obrazki.  

- dobieranie części obrazka do całości – uzupełnianki obrazkowe 

 

Rys. 13. Odszukaj i zaznacz brakujący kawałek wzorzystej tkaniny. 

- układanie figur geometrycznych z części 

- dobieranie części figury geometrycznej do całości 

- układanie obrazków i kompozycji z figur geometrycznych według wzoru i z pamięci (układanki z 

elementów geometrycznych) 
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Rys. 14. Wzory dowolnych kompozycji z prostych figur geometrycznych 

- rysowanie kompozycji za pomocą szablonów (rysunkowych, geometrycznych) 

- uzupełnianie niedokończonych rysunków i figur geometrycznych, dorysowywanie brakujących ele-

mentów lub ich części 

- wyszukiwanie i dobieranie par jednakowych liter 

- różnicowanie elementów graficznych i rysunków 

 

Rys. 15. Ćwiczenie na rozróżnianie śladów kończyn. 

- odnajdywanie na obrazku elementów w określonej kolejności, rozpoznawanie przebiegu zdarzeń 

przedstawionych w serii obrazków 

- dopasowywanie obrazków do konturów i cieni 
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Rys. 16. Znajdź właściwy cień tenora. 

- kształtowanie pojęć wielkościowych: mniej, więcej, równo, mniejszy, większy 

- wyszukiwanie takich samych liter i sylab w wyrazach oraz ich segregowanie. 

- krzyżówki sylabowe. 

- wyszukiwanie takich samych wyrazów i ich odpoznawanie w tekście. 

- segregowanie wyrazów podobnych znaczeniowo i graficznie. 

 

Przykłady ćwiczeń usprawniających orientację w schemacie ciała i przestrzeni: 

- określanie położenia względem siebie przedmiotów przedstawionych na rysunku (z zastosowaniem 

pojęć kierunkowych: po prawej, na lewo, do tyłu, w dół, obok, nad, pod, niżej, wyżej, za, przed). 

- zapamiętywanie obrazków lub przedmiotów obserwowanych przez określony czas. Wyliczanie nazw 

przedmiotów znajdujących się na obrazku, ich ilości, określanie ich wzajemnego położenia 

- układanie obrazków według instrukcji słownej (z zastosowaniem wyrażeń: po lewej, po prawej, na 

górze, na dole, za, przed). Określanie położenia obrazków. 

- praca z mapą (określanie kierunków i położenia punktów względem siebie) 

- poruszanie się na mapie w określonym kierunku 

- wskazywanie stron ciała (lewa, prawa, tył, przód) 

- porządkowanie figur rosnąco lub malejąco 

 

Rys. 17. Układanka literowa. 
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Ćwiczenia usprawniające sprawności ruchowe i manualne 

 

Motoryka ogólna ciała zależy od wielu czynników: wieku, stanu emocjonalnego, uwarunkowań 

genetycznych. Motoryką ciała steruje centralny układ nerwowy, który odpowiada za harmonię i płynność 

ruchów. Obraz ruchowy człowieka jest ukształtowany przez szereg układów lub bloków czynnościowych. 

Należą do nich: układ wykonawczy dla ruchów dowolnych, układ koordynacji ruchowej, układ informa-

cyjny, układ środkowy i układ scalający. 

W wielu wypadkach, mimo iż nie można stwierdzić wyraźnych uszkodzeń w zakresie układu 

nerwowego oraz nieprawidłowości związanych z rozwojem fizycznym, to istnieją tzw. mikrozaburzenia 

rozwoju ruchowego.5 

Zaburzenia koordynacji ruchowej ściśle wiążą się z zaburzeniami koordynacji wzrokowej. Nie-

zręczność ruchowa, wzrokowa, jak i zła sprawność manualna rzutują na niepowodzenia szkolne dziecka: 

pisanie, zajęcia plastyczne i techniczne, zajęcia wychowania fizycznego. 

Zaburzenia motoryki mogą w dość wszechstronny sposób zaburzać rozwój osobowości dziecka. 

 

Objawy zaburzeń ruchowych: 

- zaburzenia lub opóźnienia rozwoju ruchowego w zakresie całego ciała oraz nieprawidłowe napięcie 

mięśni 

- niska sprawność manualna (mogą wystąpić kłopoty z samoobsługą) 

- zaburzenia procesu lateralizacji 

- trudności podczas pisania i rysowania (wadliwy sposób trzymania długopisu, nieprawidłowe ułożenie 

palców, ręki, przedramienia), zasłanianie tekstu, zamazywanie tekstu 

- trudności z organizacją ruchu przy pisaniu (problem z zachowaniem płynności i ciągłości ruchów 

ręki) 

- słaba koordynacja ruchów rąk: wiodącej i pomocniczej 

- wolne tempo pisania 

- obniżony poziom graficzny i estetyka zapisu (luki w zapisie wyrazów, zdań, całych fragmentów tek-

stu podczas pisania ze słuchu; niekształtne litery, niewłaściwe proporcje liter, zmienne pochylenie pi-

sma, niemieszczenie się w liniaturze) 

- zbyt mocny lub zbyt słaby nacisk długopisu podczas pisania (dziurawienie kartki, szybkie zmęczenie 

ręki) 

- narastające problemy w nauce o charakterze uogólnionym (niekompletne notatki) 

- niechęć do uprawiania sportów, słabe funkcjonowanie podczas ćwiczeń na lekcjach WFu, trudności z 

nauką jazdy na łyżwach, nartach, rowerze 

- wolne tempo czynności manualnych 

 
                                                 
5 H. Skibińska, op. cit., s. 96. 
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Przykłady ćwiczeń usprawniających motorykę ciała (czyli koordynację 

ruchową i ruchowo-wzrokową): 

- ćwiczenia równowagi (chodzenie po narysowanej linii, ławeczce gimnastycznej, krawężniku itp.) 

- zagadki ruchowe (imitowanie i odgadywanie czynności) jako ćwiczenia wyobraźni i pamięci rucho-

wej 

- zabawy ruchowo-zręcznościowe (toczenie, rzucanie, chwytanie różnych przedmiotów, np. worecz-

ków, piłek, darcie gazety na strzępy nogami na jak najmniejsze kawałki, pamiętając, aby pracowała 

zarówno prawa, jak i lewa noga; sprzątanie podartych gazet nogami – dzieci chwytają palcami nogi 

prawej i lewej strzępy papieru i podają je do rąk itp.) 

- dziurkowanie przez labirynt (wykonać co najmniej 90 nakłuć, ręką prawą 35 sekund, ręką lewą 45 

sekund); dziurkowanie przez labirynt obu rękami jednocześnie (czas 15 sekund – minimum 20 na-

kłuć) 

- postawa równoważna na jednej nodze, druga stopa oparta o wewnętrzną stronę kolana, oczy zamknię-

te; wytrzymać 10 sekund 

- postawa równoważna w wysokim wspięciu, oczy zamknięte; wytrzymać 15 sekund 

- uporządkować rozrzuconą kupkę 40 zapałek w 4 kupki po 10 sztuk, licząc po jednej zapałce (czas: 

ręka prawa – 35 sekund, ręka lewa – 45 sekund) 

- posługując się obu rękami jednocześnie pisać lewą ręką pionowe kreski, a prawą krzyżyki (czas – 15 

sekund, minimum 10 kresek i 10 krzyżyków) 

- ramiona wyciągnięte w przód, dłonie zwrócone w górę, lewa dłoń zaciśnięta, prawa otwarta palcami, 

skierowana w bok dłoni lewej. Na sygnał zmiana położenia dłoni (obserwuje się synkinezję) 

 

Przykłady ćwiczeń usprawniających sprawność manualną: 

Ćwiczenia manualne usprawniają motorykę rąk oraz koordynację wzrokowo-ruchową, a także 

orientację kierunkową i organizację przestrzenną, poczynając od dużych ruchów ramienia i przedramie-

nia, a kończąc na drobnych, precyzyjnych ruchach nadgarstka, dłoni, palców.6 Ćwiczenia usprawniające 

wyżej wymienione funkcje dzielimy na: rozmachowe, manualne i graficzne. Ćwiczenia te prowadzimy 

równolegle z ćwiczeniami w pisaniu i czytaniu, gdyż wiele z dzieci dyslektycznych oprócz zaburzeń 

funkcji poznawczych wykazuje zaburzenia emocjonalne i dynamiki procesów nerwowych. Celem ćwi-

czeń jest podniesienie samooceny dziecka, jego dowartościowanie, uaktywnienie i wyzbycie się poczucia 

samotności. 

 

a) ćwiczenia rozmachowe (ich zadaniem jest rozluźnianie napięcia mięśni ramienia i przedramienia): 

� zamalowywanie farbami dużych płaszczyzn (kartony, gazety, arkusze szarego papieru) z wyko-

rzystaniem dużego pędzla, posługując się ruchami pionowymi lub poziomymi z zachowaniem kie-

runku od lewej do prawej, z góry na dół 
                                                 
6 I. Czajkowska, K. Herda, op. cit., s. 111. 
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� zamalowywanie dużych przestrzeni ograniczonych konturami (dużych konturowych rysunków) 

� pogrubianie konturów dużych form geometrycznych i dużych rysunków 

� malowanie dużych form kolistych z zachowaniem kierunku pisania owali liter (odwrotnie do ru-

chu wskazówek zegara, zaczynając od miejsca cyfry 2 na tarczy zegarowej) płynnym, ciągłym ru-

chem 

� malowanie dużych form falistych i szlaków 

� zabawy usprawniające koordynację ruchów (ćwiczenia rozmachowe obu ramion – ruchy płynne, 

rytmiczne ruchy zmienne, naśladowanie ptaków, samolotów itp.) 

� oburęczne malowanie farbami, np. choinek, ślimacznic, balonów, baranich rogów, dużych kół 

1. ćwiczenia manualne (usprawniają małe ruchy ręki: dłoni, nadgarstka i palców): 

� modelowanie z wykorzystaniem plasteliny, modeliny i innych tworzyw, zaczynając od prostych 

form, jak kulki czy wałeczki do bardziej złożonych, wymagających łączenia różnych elementów 

� nawlekanie koralików 

� precyzyjne wycinanie z papieru z uwzględnieniem stopnia trudności (wycinanie form geome-

trycznych, konturowych rysunków, cięcie po linii falistej) 

� wydzieranki-naklejanki 

� wycinanki-naklejanki z papieru, materiału, włóczki itp. 

� ćwiczenia ruchów palców (naśladowanie gry na pianinie, odtwarzanie rytmu deszczu) 

� zamalowywanie specjalnie oznaczonych pól 

 

Rys. 18 Co kryje się na tym obrazku? – obrazek do zamalowania oznaczonych pól 

2. ćwiczenia graficzne (usprawniają drobne ruchy ręki ułożonej w pozycji jak przy pisaniu): 

� rysowanie wzorów po śladzie kropkowym lub kreskowym 
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Rys. 19. Utwórz rysunek, łącząc punkty od 168 do 420. 

� pogrubianie konturów, wodzenie po wzorze figur geometrycznych, prostych szlaczków, konturów 

obrazków 

� rysowanie za pomocą szablonów figur geometrycznych i nieskomplikowanych przedmiotów we-

dług stopnia trudności 

� kopiowanie rysunków przez kalkę techniczną, rysowanie na matowym szkle, folii, zamalowywa-

nie kredkami małych przestrzeni (figur geometrycznych, obrazków, konturów) 

� kreskowanie (wypełnianie konturów kolorem za pomocą równoległych kresek poziomych lub 

pionowych z zachowaniem kierunków od lewej do prawej z góry do dołu 

� kończenie rozpoczętych wzorów, odwzorowywanie 

� rysowanie w konturach, w labiryntach, bez dotykania ścian 

� odtwarzanie układów linearnych z elementów powtarzających się cyklicznie, różniących się 

kształtem lub kolorem (kwadrat, kółko, trójkąt) w liniaturze, zgodnie z kierunkiem pisania 

� rysunki dowolne kredkami świecowymi lub ołówkowymi 
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Ćwiczenia usprawniające technikę czytania i czytania 

ze zrozumieniem 

 

Ćwiczenia techniki czytania mają na celu zapobieganie zjawisku głoskowania kilku-, a nawet 

dwuliterowych wyrazów, które to zjawisko nierzadko występuje u dyslektyków starszych klas (gimna-

zjum). Przy nauce techniki czytania (także dzieci w starszym wieku) na początku należy wybierać teksty i 

lektury szczególnie interesujące dla nich, z dużym drukiem i małą ilością tekstu. Należy także ustalić 

ilość stron do przeczytania dziennie. Zaleca się czytanie głośne. Przy nauce czytania bardzo ważna jest 

systematyczność. Korzystne jest, by dziecko słyszało wzorowe czytanie danego tekstu przez nauczyciela, 

rodzica lub nagranie na taśmie. Dzieciom z zaburzoną analizą i syntezą słuchową, którzy mają kłopoty z 

koncentracją uwagi, zaleca się przerywanie czytania, by umożliwi ć im narysowanie lub opowiedzenie 

dotychczas poznanej historii.7 

W trakcie ćwiczeń dostosowujemy się do poziomu aktualnych umiejętności ucznia. Nie można 

uczniowi pozwalać na głoskowanie, gdyż jest to najgorsza technika czytania, prowokująca do popełniania 

wielu błędów, również w pisaniu. Dzieci, które nieźle opanowały technikę czytania, nie przymuszamy do 

głośnego czytania, gdyż ciche jest szybsze i skuteczniejsze. 

Podstawą wszelkich ćwiczeń w czytaniu jest sylaba, co ma przeciwdziałać literowaniu i niepre-

cyzyjnemu zgadywaniu. Dziecko dyslektyczne często nie radzi sobie z prawidłowym odczytaniem nawet 

najmniejszej cząstki wyrazu, jaką jest sylaba. Pomocne są ćwiczenia wizualizacyjne, ponieważ dyslekty-

cy mają problem z wywołaniem i utrzymaniem obrazu. 

 

                                                 
7 A. Rentflejesz-Kuczyk, Jak pomóc dzieciom dyslektycznym? Poradnik dla nauczycieli i rodziców, 
Warszawa 1999, s. 52. 
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Przykłady ćwiczeń doskonalących sprawność szybkiego i precyzyjnego czytania: 

- ćwiczenia dotyczące wzrokowego różnicowania wyrazów podobnych (odnajdywanie wyrazów o 

zmienionej kolejności liter), np.: 

Irka  raki  akry  Kira  arki  Irak  Kair  ikra  Ikar 

stopy  psoty  pasty  spyta  posty  porty  tosty  pusto 

troska  krosty  krosta  sroka  skuter  troski  tryska8 

- znajdowanie w linijce wszystkich wyrazów, które w stosunku do wyjściowego słowa mają opuszczo-

ną literę, np.: 

parka  para  parkan  tarka  arka  pałka  park 

- wyszukiwanie wyrazów różniących się literami, które dziecko myli, np. b - d 

budy  boby  dudy  buty  dęby  duby  body 

drób  brud  bród  dróg  gród  burd  bóbr  grób  dóbr  bób 

- trening czytania z góry na dół (zdania np. „To jest przyjemne. Wiem o tym.”; podczas zapisu nie sto-

suje się wielkich liter, jedyne znaki interpunkcyjne) 

t  m 

o  n  

j  e. 

e  w 

s  i 

t  e 

p  m 

r  o 

z  t 

y  y 

j  m. 

e   

- czytanie wyrazów wizualnie podobnych, np.: 

zad,  zew,  zwę,  zwą,  zez,  ząb,  zza,  żyć,  żył9 

- rozpoznawanie sylab dwuliterowych 

- czytanie wyrazów łatwych w połączeniu z trudnymi 

- czytanie wyrazów jednosylabowych sensownych i bezsensownych 

dem  mok  kot  sen  son 

dom  mur  ket  dom  mer 

sen  ket  dum  kot  dem 

                                                 
8 Przykładowe ćwiczenia znajdują się w pozycji: A. Rentflejesz-Kuczyk, op. cit., s. 104, 106-108. 
9 Przykładowe ćwiczenia znajdują się w pozycji: A. Rentflejesz-Kuczyk, op. cit., s. 62, 105. 
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- czytanie wyrazów wizualnie podobnych, np.: 

SALA  SSAK  KASK  KASA  KLASA  SKALA  LALKA  SALKA  KALKA 

(przeczytać wyrazy mające tylko jedno „L”, tylko jedno „S”, tylko jedno „K”, mające dwa „A”, ma-

jące „KA”, mające „LA”, mające „SA”; napisać pięć wyrazów zapamiętanych z tego ćwiczenia, 

przeczytać po raz drugi listę wyrazów na czas)10 

- czytanie wyrazów 1- i 2-sylabowych zróżnicowanych strukturalnie 

- czytanie wyrazów zawierających tę samą sylabę, np.: 

mewa  materace  tama  lokomotywa  malina  makarony 

modele  moneta  motyle  rama  komoda  komary 

samoloty  makulatura  metale 

(w wyrazach powtarzają się sylaby: ma, me i mo)11 

- czytanie wyrazów z lukami, z pominięciem jednej lub dwóch samogłosek, 

np.:     l •  s     p •  rk     r •  k     st •  rt     kl •  s •      k •  j •  k     k •  w •  

z •  b •  w     l •  mp •      m •  k     w •  t     •  n •  n •  s     kr •  w •  t     k •  n •  ł 

•  p •  r •  t     s •  ł •  t •      pr •  c •      b •  n •  n     •  t •  k     •  l •  rm 

p •  r •  d •      •  mb •  s •  d •      (przy czytaniu wyrazów mierzyć czas)12 

- czytanie wyrazów o określonych układach samogłoskowych, np.: 

koło  lato  mapa  łata  koza  noga  balon 

krata  krowa  kolor  masło  tramwaj  stopa 

błoto  wazon  woda 

(po przeczytaniu wyrazów zaleca się ćwiczenia w pisaniu: wypisz na kartce w kolumnie pionowej wy-

razy mające „aa”, „oo”, „ao”  kolorystycznie różnicując samogłoski) 

- czytanie wyrazów z dwiema takimi samymi literami na początku, np.: 

kotek  kara  kamyk  kosa  koperta  koza  kaseta  kostka  kapusta  kos  komar 

konewka 

- czytanie wyrazów z powtarzającymi się spółgłoskami, np.: 

kra  kara  korek  kartka  kark  krokodyl  rak  ranek  rura  nurek  rurka 

korona  kokarda  krew  orka  kruk  kalka 

- czytanie wyrazów z określonymi grupami spółgłoskowymi, np.: 

płyta  stołek  droga  podłoga  pstrąg  park  trawa  port  lampa  obraz  sprawa  kartka  most  jabłko  

torba  błoto  wanna  plac  strona  stokrotka  sklep 

pralka  pstryk 

                                                 
10 W ćwiczeniach tego typu rozwijamy u dziecka percepcję i analizę wzrokową, orientację kierunkowo-przestrzenną i pamięć 
doraźną. B. Zakrzewska, Trudności w czytaniu i pisaniu. Modele ćwiczeń, 
Warszawa 1999, s. 60. 
11 Przykładowe ćwiczenia znajdują się w pozycji: B. Zakrzewska, op. cit., s. 69-70. 
12 Przykładowe ćwiczenia znajdują się w pozycji: B. Zakrzewska, op. cit., s. 71-73. 
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- czytanie wyrazów z inwersyjnymi układami literowymi (np. w dwóch zestawach wyrazowych będą to 

litery „la” - „al”), np.: 

lato  wola  polana  nalot  bal  plan  walka  rola  las  balon  klamka  walc 

kolano  zaleta  klasa  palec  kolacja  pralka13 

- czytanie naprzemienne sukcesywnie utrudniane (czytamy z dzieckiem naprzemienne sylaby; na zmia-

nę wyrazy najpierw jednosylabowe, potem dwusylabowe; naprzemiennie grupy wyrazów i całych 

zdań; na koniec dziecko odczytuje cały tekst), np.: 

Jola maluje płot.  (Dziecko po przeczytaniu tekstu „falbankuje” usłyszane sylaby, a następnie prze-

chodzi do wyżej wymienionych ćwiczeń w czytaniu.) 

- czytanie selektywne (wybiórcze) – uczeń czyta tylko wybrane przez nauczyciela litery, sylaby lub 

wyrazy, zawierające określone trudności. 

- czytanie wyrazów maxi i mini (Podajemy zestaw wyrazów maxi o prostej strukturze, w których 

mieszczą się wyrazy mini. Wyrazy maxi wpisujemy w pewnych odległościach na kartce tak, by pod 

nimi można było umieścić wyrazy mini.), np.: 

prostokąt  makulatura  parkan  gramatyka  kotara  krokodyl 

________________________________________________ 

mokradło  kapusta  pasterka  traktor 

______________________________ 

(zaznaczanie wyrazów mini w wyrazach maxi linią poziomą; wpisywanie wyrazów mini pod wyrazami 

maxi; dopisywanie z pamięci do wyrazów mini brakujących liter, które utworzą wyrazy maxi) 

- szukanie właściwego obrazka po przeczytaniu instrukcji 

- czytanie i podkreślanie podanych wyrazów w danym tekście 

- uzupełnianie tekstu z lukami 

- głośne czytanie zdania ze zmienną intonacją, odpowiednią dykcją i zachowaniem znaków interpunk-

cyjnych 

- wyszukiwanie wyrazów w diagramach 

 

Przykładowe ćwiczenia kształcące umiejętność czytania ze zrozumieniem: 

- czytanie pasywne (śledzenie przez dziecko wzorowo czytanego tekstu przez prowadzącego i odpo-

wiadanie na zadawane pytania o charakterze ogólnym, szczegółowym, alternatywnym i moralno-

emocjonalnym) 

- sprawdzenie poprawności rozumienia tekstów i doskonalenie techniki czytania ze zrozumieniem po-

przez: 

� stawianie pytań lub wydawanie poleceń dotyczących czytanego tekstu, np. zapamiętaj wyrazy te-

matycznie ze sobą związane, użyte w tekście; przedstaw własną wizję przebiegu akcji na kanwie 

usłyszanego opowiadani; dokończ opowiadanie 
                                                 
13 Wyżej wymienione ćwiczenia zaleca się czytać z pomiarem czasu. 
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� układanie testów do przeczytanych tekstów 

� opowiadanie treści przeczytanego tekstu 

� układanie planu wydarzeń po przeczytaniu tekstu 

� dzielenie tekstu na części i nadawanie tytułów poszczególnym częściom 

� formułowanie wniosków, wypisywanie argumentacji, wykreślanie wyrazów powtarzających się w 

danym tekście lub zastępowanie ich innymi wyrazami 

� dobieranie do postawionego pytania właściwej odpowiedzi spośród zaproponowanych 

- przedstawienie treści przeczytanego tekstu w formie techniki malarskiej 
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Ćwiczenia kształcące i usprawniające pisownię ortograficzną 

i interpunkcyjn ą 

 

Materiał ortograficzny, który będzie realizowany obejmuje następujące zagadnienia:  

- pisownia wyrazów z „rz”: 

� zapoznanie z zasadami pisowni wyrazów z „rz” 

� pisownia rzeczowników z „rz” wymiennym 

� pisownia czasowników z „rz” wymiennym 

� pisownia przymiotników z „rz” wymiennym 

� pisownia „rz” po spółgłoskach 

� pisownia wyrazów z „rz” w zakończeniach: -mistrz, -mierz, -arz, -erz 

� pisownia wyrazów z „rz” niewymiennym (zwrócenie uwagi na wyjątki z wykorzystaniem słow-

niczka ortograficznego) 

� utrwalanie pisowni wyrazów z „rz” niewymiennym 

- pisownia wyrazów z „ż”: 

� zapoznanie z zasadami pisowni wyrazów z „ż” 

� pisownia wyrazów z „ż” wymiennym 

� pisownia wyrazów z „ż” po spółgłoskach: n, l, ł, r. 

� pisownia wyrazów z „ż” w partykule 

� pisownia wyrazów z „ż” na początku wyrazu 

� pisownia wyrazów z „ż” przed samogłoską „y” 

� pisownia wyrazów z „ż” na końcu wyrazu 

� pisownia wyrazów z „ż” jako części dwuznaku „dż” 

� pisownia wyrazów z „ż” po przedrostkach: od-, ob- 

� pisownia wyrazów z „ż” niewymiennym (zwrócenie uwagi na wyjątki z wykorzystaniem słow-

niczka ortograficznego) 

� utrwalanie poznanych zasad pisowni z „ż” 

� ćwiczenia sprawdzające znajomość pisowni wyrazów z „rz” i „ż” 

- pisownia wyrazów z „ó”: 

� zapoznanie z zasadami pisowni wyrazów z „ó” 

� pisownia wyrazów z „ó” wymiennym 

� pisownia wyrazów z „ó” w końcówce dopełniacza liczby mnogiej niektórych rzeczowników ro-

dzaju męskiego 

� pisownia wyrazów z „ó” w zakończeniach na: -ów, -ówna, -ówka (pisownia wyjątków) 

� pisownia wyrazów z „ó” na początku wyrazów 

� pisownia wyrazów z „ó” niewymiennym (zwrócenie uwagi na wyjątki z wykorzystaniem słow-

niczka ortograficznego) 
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� utrwalenie poznanych zasad pisowni wyrazów z „ó” 

- pisownia wyrazów z „u”: 

� zapoznanie z zasadami pisowni wyrazów z „u” 

� pisownia „u” w większości polskich wyrazów 

� pisownia wyrazów z „u” w zakończeniach na: ula, -ulec, -un, -unek, 

-unia, -usia, -uszek, -utki 

� pisownia wyrazów z „u” w formach osobowych czasowników zawierających cząstkę „uje” (mimo 

wymiany na „o”) 

� utrwalenie poznanych zasad pisowni z „u” 

� ćwiczenia sprawdzające znajomość pisowni wyrazów z „ó” i „u” 

- pisownia wyrazów z „ch”: 

� zapoznanie z zasadami pisowni wyrazów z „ch” 

� pisownia wyrazów z „ch” wymiennym 

� pisownia „ch” zawsze na końcu wyrazu (zwrócenie uwagi na wyjątek: druh) 

� pisownia „ch” po spółgłosce „s” 

� utrwalenie poznanych zasad pisowni z „ch” 

- pisownia wyrazów z „h”: 

� zapoznanie z zasadami pisowni wyrazów z „h” 

� pisownia wyrazów z „h” niewymiennym (zwrócenie uwagi na wyjątki z wykorzystaniem słow-

niczka ortograficznego) 

� pisownia wyrazów z „h” na początku wyrazu 

� pisownia wyrazów z „h” w środku wyrazu 

� pisownia wyrazów z „h” w imionach własnych 

� pisownia wyrazów z „h” wymiennym 

� pisownia „h” w wyrazach oznaczających huk 

� pisownia „h” w cząstkach: hiper-, hydro- 

� utrwalenie poznanych zasad pisowni z „h” 

� ćwiczenia sprawdzające znajomość pisowni wyrazów z „ch” i „h” 

- pisownia wyrazów z „ę” i „ ą”: 

� zapoznanie z zasadami pisowni wyrazów z „ę” i „ ą” 

� pisownia „ę” w mianowniku, bierniku i wołaczu liczby pojedynczej niektórych rzeczowników ro-

dzaju nijakiego 

� pisownia „ę” w bierniku liczby pojedynczej rzeczowników żeńskich zakończonych w mianowni-

ku liczby pojedynczej samogłoską (wyjątek: panią) 

� pisownia „ę” w bierniku liczby pojedynczej zaimków osobowych 

� pisownia „ę” w pierwszej osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego czasowników (wyjątki: 

umiem, rozumiem) 
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� pisownia „ę” przed „ł” i „l” w formach osobowych czasu przeszłego liczby pojedynczej rodzaju 

żeńskiego i nijakiego oraz we wszystkich formach liczby mnogiej 

� pisownia „ą” w narzędniku liczby pojedynczej rzeczowników, przymiotników i zaimków rodzaju 

żeńskiego zgodnie z wymową 

� pisownia „ą” w narzędniku liczby pojedynczej rzeczowników, przymiotników i zaimków rodzaju 

męskiego zakończonych w mianowniku na „a” lub „o” 

� pisownia „ą” w bierniku liczby pojedynczej przymiotników i zaimków rodzaju żeńskiego 

� pisownia „ą” w dopełniaczu liczby mnogiej rzeczowników nijakich, które się kończą w mianow-

niku liczby pojedynczej na „ę” 

� pisownia „ą” przed „ł” w formach osobowych czasu przeszłego liczby pojedynczej rodzaju mę-

skiego 

� pisownia „ą” w trzeciej osobie liczby mnogiej czasu teraźniejszego i czasu przyszłego prostego 

� pisownia wyrazów z „ą” wymiennym (na „ę”) 

� ćwiczenia utrwalające poznane zasady pisowni z „ę” i „ ą” 

� ćwiczenia sprawdzające znajomość pisowni wyrazów z „ą” i „ ę” 

- pisownia wyrazów z „om” i „on”: 

� zapoznanie z zasadami pisowni wyrazów z „om” i „on” 

� pisownia „om” w celowniku liczby mnogiej rzeczowników żeńskich, męskich i nijakich 

� ćwiczenia utrwalające zasady pisowni wyrazów z „om” i „on” 

- pisownia wyrazów z „em” i „en”: 

� zapoznanie z zasadami pisowni wyrazów z „em” i „en” 

� pisownia „em” w narzędniku liczby pojedynczej rzeczowników męskich i nijakich 

� pisownia „em” w pierwszej osobie liczby pojedynczej czasowników 

� ćwiczenia utrwalające zasady pisowni wyrazów z „em” i „en” 

� ćwiczenia sprawdzające znajomość zasad pisowni z „em”, „en”, „on” i „om” 

- pisownia wyrazów z „i”, „j”, „ii” i „ji”: 

� zapoznanie z zasadami pisowni wyrazów z „i”, „j”, „ii”, ji” 

� pisownia „j” po samogłoskach zgodnie z wymową 

� pisownia „j” po spółgłoskach „c”, „z”, „s” wymawianych twardo 

� pisownia „j” po przedrostkach zakończonych na spółgłoskę, np. ob-, od-, z-, nad-, w-, przed- (wy-

jątek: obiad) 

� pisownia „j” i „i” po spółgłoskach „c”, „z”, „s” wymawianych miękko 

� pisownia „i” po samogłoskach zgodnie z wymową 

� pisownia „i” po samogłoskach na końcu wyrazu 

� pisownia „i” po spółgłoskach: „b”, „w”, „d”, „t”, „k”, „g” itd. 

� pisownia „i” w wyrazach polskich na końcu wyrazu 

� pisownia „j” i „i” po spółgłoskach „c”, „z”, „s” na końcu wyrazu 
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� pisownia „ii” na końcu wyrazów obcego pochodzenia 

� ćwiczenia utrwalające zasady pisowni wyrazów z „i”, „j”, „ii” i „ji” 

- pisownia przeczenia „nie” z różnymi częściami mowy: 

� zapoznanie z zasadami pisowni przeczenia „nie” 

� pisownia rozdzielna przeczenia „nie” z bezokolicznikami i formami osobowymi czasownika 

� pisownia rozdzielna przeczenia „nie” z czasownikami występującymi w funkcji bezosobowej 

� pisownia rozdzielna przeczenia „nie” z wyrazami występującymi w znaczeniu czasownikowym 

lub w funkcji orzecznika (wyjątek: niepodobna) 

� pisownia rozdzielna przeczenia „nie” z przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym 

� pisownia rozdzielna przeczenia „nie” z przysłówkami w stopniu wyższym i najwyższym 

� pisownia rozdzielna przeczenia „nie” z przysłówkami nie pochodzącymi od przymiotników (wy-

jątki: niebawem, nieraz, niezbyt) 

� pisownia rozdzielna przeczenia „nie” z zaimkami i liczebnikami (wyjątki: niejeden, niewiele) 

� pisownia rozdzielna przeczenia „nie” z rzeczownikami, przymiotnikami i przysłówkami wyraża-

jącymi wyraźne przeciwstawienie 

� pisownia łączna przeczenia „nie” z rzeczownikami 

� pisownia łączna przeczenia „nie” z przymiotnikami i przysłówkami w stopniu równym 

� ćwiczenia utrwalające zasady pisowni przeczenia „nie” z różnymi częściami mowy 

� ćwiczenia sprawdzające znajomość zasad pisowni przeczenia „nie” z różnymi częściami mowy 

- pisownia wyrazów małą i wielką literą: 

� poznanie zasad pisowni wyrazów wielką literą 

� pisownia wielką literą imion własnych, przydomków i przezwisk 

� pisownia wielką literą nazw świąt i okresów świątecznych 

� pisownia wielką literą nazw państw, regionów, prowincji, stanów, miast, osiedli, wsi itp. 

� pisownia wielką literą nazw mieszkańców części świata, planet, krajów, krain historycznych, re-

gionów, stanów, prowincji, członków narodów, ras, plemion, szczepów 

� pisownia wielką literą pierwszych wyrazów w tytułach utworów literackich i naukowych, tytułach 

dzieł sztuki, zabytków językowych, odezw, deklaracji, ustaw itp. 

� pisownia wielką literą w tytułach czasopism i ciągłych wydawnictw periodycznych, gdy tytuł pod-

lega odmianie gramatycznej (z wyjątkiem wewnętrznych spójników i przyimków) 

� pisownia wielką literą jednowyrazowych nazw dzielnic, placów, rynków, ulic, bulwarów, parków, 

budowli, zabytków itp. (w nazwach wielowyrazowych wielką literą piszemy wszystkie wyrazy je-

śli stanowią skład nazwy własnej 

� pisownia wielką literą nazw części świata, oceanów, mórz, rzek, jezior, gór, dolin, pustyń, puszcz, 

wysp, półwyspów, zatok, kanałów (zwrócenie uwagi na wyjątki z wykorzystaniem słowniczka or-

tograficznego) 
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� pisownia wielką literą nazw gwiazd, planet, konstelacji (ziemia, słońce, księżyc – nazwy pospoli-

te) 

� pisownia wielką literą nazw urzędów, władz, instytucji, szkół, organizacji, towarzystw, jednostek 

wojskowych itp. (małą literą piszemy wewnętrzne spójniki, przyimki, skróty typu: im., dra) 

� pisownia wielką literą nazw pospolitych w funkcji imion własnych (np. Sędzia) 

� pisownia wielką literą nazw całości geograficzno-kulturalnych (np. Bliski Wschód, ale wschód) 

� poznanie zasad pisowni wyrazów mała literą 

� pisownia małą literą nazw dni tygodnia, miesięcy, okresów kalendarzowych (zwrócenie uwagi na 

wyjątki z wykorzystaniem słowniczka ortograficznego) 

� pisownia małą literą przymiotników utworzonych od nazw kontynentów, krajów, miejscowości, 

narodów, plemion, grup etnicznych 

� pisownia małą literą nazw stron świata 

� pisownia małą literą nazw jednostek monetarnych 

� pisownia małą literą nazw owoców, warzyw, roślin 

� pisownia małą literą mieszkańców miast, osiedli i wsi 

� pisownia małą literą nazw wydarzeń lub aktów dziejowych (np. wojna trojańska) 

� pisownia małą literą nazw członków partii, stronnictw politycznych, organizacji społecznych 

� pisownia małą literą nazw godności, współczesnych i historycznych tytułów naukowych i zawo-

dowych, stopni wojskowych 

� pisownia małą literą nazw współczesnych i historycznych okręgów administracyjnych 

� ćwiczenia utrwalające zasady pisowni wyrazów wielką i małą literą 

� ćwiczenia sprawdzające znajomość zasad pisowni wyrazów wielką i małą literą 

- pisownia przyimków złożonych i wyrażeń przyimkowych 

- pisownia zakończeń przymiotników: -dztwo, -ctwo, -śba, -źba, -zca, -żca, 

-zka 

- pisownia przedrostków: z- (s-, ś-), wez- (ws-, wes-), roz-, bez- 

- pisownia przymiotników zakończonych na: -wski, -ski, -dzki, -cki 

- pisownia cząstek: ge, ke, gie, kie, gę, kę 

- utrwalenie zasad pisowni wyrazów wyżej wymienionymi zakończeniami i przedrostkami 

- poznanie zasad interpunkcyjnych (ćwiczenia utrwalające i sprawdzające poznane zasady) 

 

Ćwiczenia będą realizowane według reguł ortograficznych. 

 

Przykłady ćwiczeń usprawniających i kształcących pisownię ortograficzną: 

- prezentacja zasad ortograficznych w formie wierszyka, rymowanki 

- ćwiczenia gramatyczne: tworzenie wyrazów pochodnych, rodziny wyrazów 

- układanie wyrazów w kolejności alfabetycznej 
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- wstawianie wyrazów w luki tekstowe zgodnie z zasadami gramatycznymi 

- dostrzeganie błędów w wypowiedziach pisemnych i ich poprawianie 

- dyktanda ortograficzne 

 

Przykłady ćwiczeń usprawniających kompetencje językowe 

- układanie wypowiedzeń pojedynczych, złożonych, równoważników zdań na określony temat 

- inscenizowanie dialogów na wybrany temat 

- samodzielne czytanie poleceń, ćwiczeń 

- układanie różnych form wypowiedzi pisemnej, np. opis, charakterystyka, opowiadanie, list, rozpraw-

ka 

- tworzenie antonimów, homonimów, synonimów 

- wyjaśnianie znaczeń podanych związków frazeologicznych 
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Ćwiczenia relaksacyjne 

 

Relaksacja to jedna z metod często stosowana w pracy terapeutycznej pedagogów i psycholo-

gów. Ćwiczenia mają ogromny wpływ na psychikę i samopoczucie człowieka. Zadaniem ćwiczeń jest 

niwelowanie stresu, zapoznawanie ze sposobami radzenia sobie ze stresem, rozluźnianie napięcia mięśni 

w celu uzyskania stanu równowagi emocjonalnej i uspokojenia wegetatywnego. Relaksacja pozwala na 

oszczędność ogromnej ilości energii, przeciwdziała stanom lękowym, pomaga w uzyskaniu pozytywnego 

obrazu samego siebie, poprawia samopoczucie, przeciwdziała chorobom somatycznym, zmniejsza psy-

chiczne i fizjologiczne napięcie, uaktywnia wyobraźnię i procesy myślowe. W czasie ćwiczeń relaksacyj-

nych nie należy naprężać żadnych grup mięśni. Najczęściej stosowane techniki w relaksacji to: Jacobso-

na, Wintreberta i Dennisona. 

 

Przykłady ćwiczeń relaksujących mięśnie według Jacobsona i Wintreberta: 

- unoszenie wyprostowanych ramion; zaciskanie pięści; wolne liczenie do trzech; puszczanie; otwiera-

nie dłoni; opuszczanie ramion 

- unoszenie ramion w górę, w bok, dłonie skierowane grzbietem w górę, mocno zgięte w nadgarstkach; 

palce skierowane w dół (czas – 5 sekund); opuszczenie ramion 

- ramiona skierowane w górę, w bok, dłonie grzbietami w dół; napinanie mięśni ramion; odprężenie się 

- ściąganie łopatki mocno w tył; mięśnie ramion odprężone 

- skręt głową mocno w prawo; napinanie mięśni szyi; odprężanie się (czas – 5 sekund); powrót do po-

przedniej pozycji 

- skłon głową na pierś maksymalnie nisko; napięcie mięśni szyi; powrót do poprzedniej pozycji 

- napinanie i zaciskanie warg; usta mocno zaciśnięte; odprężanie się (pomyśl, jakie uczucie towarzyszy 

odprężaniu) 

- silne naciskanie językiem podniebienia; odprężanie się 

- mocne zaciskanie powiek; utrzymanie normalnego oddechu; zaciskanie oczu; odprężanie się 

- otwieranie oczu jak tylko można szeroko; odprężanie się 

- napinanie mięśni pośladków; odprężanie się 

- wtłaczanie powietrza do brzuch; napinanie jego mięśni (brzuch musi być twardy); odprężanie się 

 

Inne przykłady ćwiczeń relaksujących: 

- Stojąc parami, tyłem do siebie opieramy się mocno plecami. Na zmianę uginamy nogi do półprzysia-

du, ocierając się mocno o partnera. Ćwiczenie wykonujemy do chwili, aż odczujemy ciepło i dużą 

przyjemność. 

- W postawie swobodnej rozstawiamy stopy na szerokość bioder, ramiona unosimy w górę. Imitujemy 

ruch gałęzi na wietrze. Powtarzamy ćwiczenie aż do usunięcia zbędnego napięcia mięśni. 
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- Wykonujemy 5 do 10 wolnych, pełnych wdechów. Spokojnie wznosimy ramiona w górę – wdech, 

opuszczając ramiona – wydech. Ćwiczymy do pełnego dotlenienia przy otwartym oknie. 

- Parami stojąc twarzą stojąc do siebie w odległości 1 metra w delikatny sposób odpychamy trzecią 

osobę, wahadłowo opadającą na nas. Osoba ćwicząca czuje bliski kontakt z kolegami, nabiera do nich 

zaufania, wzrasta poczujcie bezpieczeństwa. 

- Wyciągamy ramiona w bok, imitujemy rozpychanie czegoś wąskiego do napięcia mięśni. Dłonie od-

wiedzione do góry. Chwilę wytrzymujemy w maksymalnym naprężeniu. Powtarzamy 3 razy. 

- Parami wykonujemy prosty masaż szyi i mięśni karku. Stojąc za partnerem kładziemy mu dłonie na 

karku i kciukami dosyć mocno masujemy okolicę karku do wystąpienia ciepła i oznak zadowolenia u 

partnera. 

- Opukiwanie głowy palcami rąk. Ćwiczenie indywidualne. Dość intensywnie uderzamy rozluźnionymi 

palcami rąk środkową część czaszki – od góry do boków. Deszczyk uderzeń musi wymasować mak-

symalną liczbę znajdujących się na głowi wrażliwych punktów energetycznych. 

- Masowanie twarzy. Intensywnie rozcieramy mięśnie twarzy. Pozwalamy sobie na „głupie” miny, 

ziewamy, wybałuszamy oczy, naciągamy nos, skórę na czole, solidnie targamy się za uszy (tu znajdu-

ją się energetyczne receptory człowieka). 

- Bieganie w szybkim tempie po małej powierzchni. Można naśladować samochód. Należy unikać zde-

rzeń (duża ekspresja i wesołość). 

- Siadamy w parach tyłem do siebie, opieramy się plecami, uginamy nogi w kolanach, zapieramy się 

stopami o podłogę i przepychamy wzajemnie. 

- Chowanie głowy w ramiona. Stojąc w pozycji rozluźnionej maksymalnie unosimy ramiona w górę – 

wdech. Wytrzymać. Opuścić – wydech i rozluźnienie. Powtórzyć 3 razy. 

- W siadzie mocno unosimy stopy w górę i z całej siły tupiemy o podłoże. Podobnie w postawie stoją-

cej. W stopach usytuowanych jest bardzo dużo receptorów odpowiedzialnych za wiele organów czło-

wieka. Ćwiczenie bardzo ważne dla relaksacji. 

- Potrząsanie dłońmi w stawach nadgarstkowych w różnych kierunkach. Dłonie przed sobą lub opusz-

czone w dół. Maksymalnie rozluźnione stawy. 

- Wirowanie ugiętymi kolanami w prawą i lewą stronę. Ramiona na biodrach, stopy razem. 

- „Walka z cieniem”. Przyjmujemy postawę jak do walki wręcz lub boksu i uderzając niewidocznego 

przeciwnika, wydajemy głośne okrzyki. Bardzo duże tempo ćwiczenia. W przerwach zmuszamy się 

do głośnego śmiechu. 

- Leżąc na podłodze ramiona ułożone nad głową, na przedłużeniu tułowia. Obracając się wokół własnej 

osi ciała – przetaczamy się przez siebie. Kolejno, najpierw pierwsza osoba robiąc pół obrotu „zama-

chu” pokonuje „przeszkodę”, zatrzymuje się i czeka aż partner przetoczy się przez rozpoczynającego. 

Powtórzyć kilka razy. 
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- Stojąc w postawie swobodnej wykonać 20 oddechów „Orra”. Wykonujemy 4 oddechy dosyć głębo-

kie, piąty bardzo głęboki z zatrzymaniem na 5 sekund. Cały cykl powtarzamy 4 razy. Wdychamy po-

wietrze przez nos, wydychamy – ustami. Powinno nastąpić pełne dotlenienie i wentylacja płuc. 

- Prowadzenie niewidomego. W parach jedna osoba zamyka oczy, druga staje za nią i kładzie jej dłonie 

na barkach. W dużym tłoku (dużo par), biegnąc, trzeba doprowadzić kolegę do celu. Osoba z za-

mkniętymi oczami rozwija w sobie odwagę i zdobywa zaufanie do partnera. 

 

Relaksacja mięśni według Jacobsona to zupełny brak jakichkolwiek skurczów mięśni. Jego 

technika relaksacji polega na wykonywaniu określonych, celowych ruchów rękami, nogami, tułowiem, 

twarzą, aby napinać i rozluźniać określone grupy mięśni. Technika ta nosi nazwę stopniowej, czyli uczy-

my się relaksacji i wywołujemy ją stopniowo. 

 

Przykłady ćwiczeń gimnastyki mózgu według P. Dennisona: 

- ruchy naprzemienne – pobudzanie powierzchni obu półkul mózgowych poprzez dotyk naprzemiennie 

prawym łokciem lewego kolana, a następnie lewym łokciem prawego kolana w celu zintegrowania 

komunikacji między półkulami mózgowymi. Ruchy te wspomagają równowagę aktywacji nerwowej. 

Celem ćwiczeń jest wzmożenie procesów myślowych. 

- kapturek myśliciela – polega na kilkukrotnym odwijaniu uszu z góry do dołu. Ćwiczenia pobudzają 

cały mechanizm słuchu i wspomagają pamięć. 

- punkty na myślenie – masowanie jedną ręką punktu na pępku, a drugą – między żebrami (masować 

miejsce pomiędzy pierwszym a drugim żebrem znajdującym się pod obojczykiem, po prawej stronie 

mostka). Ćwiczenia te stymulują przepływ krwi przez tętnicę szyjną do mózgu. 
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RAMOWY PROGRAM EDUKACYJNO-WYRÓWNAWCZY 

 

Dział programu pracy Czas realizacji Treść programu 
i przykłady ćwiczeń 

I. Rozwijanie słuchu fonema-
tycznego, analizy i syntezy 
słuchowej oraz wrażliwości 
słuchowej.  

W toku każ-
dych ćwiczeń, 
w miarę po-
trzeb uczniów. 

Rozpoznawanie i naśladowanie dźwięków. 
Powtarzanie zdań – ciągi zdaniowe. 
Powtarzanie par słów opozycyjnych. 
Odtwarzanie struktur dźwiękowych na pod-
stawie układów przestrzennych i rucho-
wych. 
Segregowanie obrazków według ilości gło-
sek, sylab, samogłosek, spółgłosek. 
Liczenie słów w zdaniach, sylab, liter, gło-
sek, ustalanie miejsca każdego wyrazu w 
zdaniu. 
Podawanie wyrazów o znaczeniu kontrasto-
wym, rymujących się. 
Segregowanie obrazków ze względu na ich 
właściwości głoskowe. 
Dopisywanie głosek dźwięcznych do bez-
dźwięcznych itp. 
Zabawy w łańcuchy sylabowe. 
Powtarzanie ciągów sylab, cyfr, wyrazów, 
zdań (tworzenie nowych wyrazów z ciągów 
sylabowych, literowych). 

II. Rozwijanie koordynacji 
wzrokowo-ruchowej oraz 
analizy i syntezy wzrokowej. 

jw. Kształcenie kontroli wykonywanych ru-
chów: 
- kopiowanie (strategia kopiowania) 
- odwzorowywanie powiększonych lub 

pomniejszonych przedmiotów 
- pogrubianie, wypełnianie 

konturów 
- zakreślanie, wypełnianie płaszczyzn 
Ćwiczenie grafomotoryczne. 
Ćwiczenia kaligraficzne. 
Uzupełnianie brakujących elementów w 
obrazkach. 
Dostrzeganie różnic w obrazkach. 

III. Rozwijanie sprawności 
manualnej 

jw. Rysowanie dużych elementów na dużych 
płaszczyznach. 
Rysowanie długich ciągów linii bez odry-
wania ręki. 
Rysowanie jednocześnie dwiema rękami. 
Dorysowywanie brakującej połowy obrazka. 
Stosowanie wszelkich technik plastycznych. 
Układanie mozaiek, puzzli.  

IV. Rozwijanie orientacji 
przestrzennej oraz zaburzeń 
dominacji stronnej. 

jw. Praca z mapą świata. 
Werbalizacja stosunków przestrzennych (w 
prawo, w lewo, wyżej, niżej, przed, nad, 
pod, obok itd.). 
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V. Usprawnianie kompetencji 
językowych (rozwijanie mo-
wy i wzbogacanie słownika). 

jw. Tworzenie nowych wyrazów. 
Podawanie jak największej ilości określeń 
do danego pojęcia (antonimy, synonimy, 
homonimy). 
Tworzenie rodzin wyrazów. 

VI. Rozwijanie umiejętności 
czytania. 

jw. Czytanie metodą naprzemienną, selektywna, 
treningową. 
Czytanie sposobem kombinowanym. 
Czytanie pasywne. 
Czytanie głośne. 
Kształtowanie umiejętności cichego czyta-
nia ze zrozumieniem poprzez: 
- stawianie pytań, poleceń dotyczących 

czytanego tekstu 
- układanie testów do przeczytanych tek-

stów 
- opowiadanie treści przeczytanego tekstu 
- układanie planu wydarzeń po przeczytaniu 

tekstu 
- formułowanie wniosków, argumentów, 

wykreślanie wyrazów powtarzających się 
w tekście lub zastępowanie ich innymi 
wyrazami 

- dobieranie do postawionego pytania wła-
ściwej odpowiedzi spośród zaproponowa-
nych 

- obrazowanie tekstów różnymi technikami 
plastycznymi 

- układanie dalszego ciągu do przeczytane-
go tekstu 

- sporządzanie notatki, sprawozdania 
- układanki, dobieranki literowe, sylabowe, 

zdaniowe 
- zwrócenie uwagi na strukturę i rozmiesz-

czenie tekstu (akapity) 
VII. Rozwijanie umiejętności 
pisania. 

jw. Ćwiczenia kształcące pisownię wyrazów z: 
„rz”, „ ż”, „ó”, „u”, „ch”, „h”, „ ę”, „ ą”, 
„om”, „on”, „em”, „en”, „i”, „j”, „ii”, „ji”, 
małą i wielką literą. 
Ćwiczenia kształcące pisownię przeczenia 
„nie” z różnymi częściami mowy. 
Ćwiczenia kształcące pisownię przyimków 
złożonych i wyrażeń przyimkowych; zakoń-
czeń przymiotników: „-dztwo”, 
„-ctwo”, „- śba”, „-źba”, „-zca”, 
„-żca”, „-zka”; przedrostków: z- (s-, ś-), 
wez- (ws-, wes-), roz-, bez-; przymiotników 
zakończonych na „-wski”, „-ski”, „-dzki”, „-
cki”; cząstek: „ge”, ke”, „gie”, „kie”, „gę”, 
„kę”. 
Ćwiczenia kształcące zasady interpunkcyj-
ne. 
Ćwiczenie umiejętności przepisywania z: 
- podkreślaniem i analizą trudniejszych 

wyrazów 
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- uzupełnianiem brakujących liter, sylab, 
wyrazów (uzupełnianie tekstu z lukami) 

Ćwiczenia umiejętności pisania z pamięci (z 
zastosowaniem analizowanych zasad orto-
graficznych). 
Ćwiczenia umiejętności pisania ze słuchu (z 
dokładnym komentarzem ortograficznym). 

VIII. Niwelowanie stresu i 
napięć psychicznych 

jw. Ćwiczenia relaksacyjne wg Jacobsona, Win-
treberta, Dennisona. 
Wizualizacje. 
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KONTROLA I OCENA OSI ĄGNIĘĆ UCZNIA 

 

Przewiduje się systematyczny monitoring sposobów pracy i osiągnięć ucznia. Planuje się prze-

prowadzać: sprawdziany, testy, rebusy itp. sprawdzające umiejętności pisania, poprawność ortograficzną 

i interpunkcyjną, umiejętność tworzenia własnego tekstu oraz techniki czytania i czytania ze zrozumie-

niem, jak również zasób bogaconego słownictwa, a także testy systematyzujące poznawane wiadomości. 

Aby zachęcić ucznia do podejmowania aktywności w kierunku poradzenia sobie z trudnościami, 

planuje się stosowanie wobec niego wzmocnień poprzez: 

- otoczenie ucznia życzliwym zainteresowaniem, akceptacją i zrozumieniem 

- wspieranie w sytuacjach ocenianych przez niego jako trudne 

- stosowanie częstych pochwał na forum grupy 

- angażowanie ucznia w przebieg lekcji, zajęć edukacyjno-terapeutycznych 

- wspieranie go w próbach bycia bardziej uporządkowanym i systematycznym; zachęcanie do takich 

zachowań i nagradzanie ich 

- oddziaływanie swoją osobowością na ucznia, gdyż podstawą motywacji działań ucznia dyslektyczne-

go jest uznawanie przez niego autorytetu osoby dorosłej, z którą ma kontakt 

- bycie konsekwentnym wobec przyjętych oddziaływań, kierowanie przejrzystych komunikatów do 

ucznia dotyczących jego zachowania, dostrzeganie i nagradzanie nawet najmniejszych efektów pracy 

ucznia 

 

Podczas oceny i kontroli osiągnięć ucznia dyslektycznego należy uwzględniać w szczególności 

jego wkład włożony w wykonaną pracę. 
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WYBRANE METODY I ZASADY DYDAKTYCZNE 

1. Metody działań edukacyjno-wyrównawczych: 

� treningowe 

� kształcące trzy funkcje: wzrokową, słuchową, wyobrażeniowo-pamięciową 

� rozwijające funkcję analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej 

� rozwijające rozumienie treści w różnych formach czytania (pasywnego, cichego i głośnego) 

� usprawniające poprawność ortograficzną 

2. Gry dydaktyczne 

3. Metody aktywizujące 

4. Ćwiczenia relaksacyjne 

5. Wizualizacje 

 

EWALUACJA 

 

Zaplanowano przeprowadzenie ewaluacji programu. Do ewaluacji przewidziano wykorzystać: 

� ankietę oczekiwań rodziców lub uczniów 

� ankietę oceniającą efekty pracy prowadzącego zajęcia 

 

Osiągnięcia uczniów planuje się badać cyklicznie – co rok. 
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