
KONSPEKT  ZAJĘĆ  KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH 
 
 

Temat: 
PORY  ROKU,  PISOWNIA WYRAZÓW Z „ u” „ ó”; „ rz” „ ż” ; „ h” „ ch” ,  

UTRWALENIE ZASAD  ORTOGRAFICZNYCH 
 

I. Część  organizacyjno – mobilizująca 
 

Rodzaj 
ćwiczenia 

Cel ćwiczenia Przebieg ćwiczenia Pomoce 

1. Gra dydaktyczna 
„Cztery pory roku” 

Ćwiczenie spostrzegawczości, 
pamięci, logicznego myślenia 

Każde z dzieci uczestniczące w 
zabawie otrzymuje ilustrację 
przedstawiającą inną porę roku. 
Zadanie polega na tym, aby 
dopasować do aktualnej pory 
roku jej charakterystyczne cechy 
(obrazki) 

Ilustracje 
przedstawiające 
cztery pory roku, 
obrazki 
charakterystyczne 
dla danej pory roku 

 
 

II. Część  intensywnej  i  efektywnej  pracy  korekcyjno-
kompensacyjnej 

 
Rodzaj 

ćwiczenia 
Cel ćwiczenia Przebieg ćwiczenia Pomoce 

1.  Ćwiczenie w 
czytaniu – podział 
wyrazów na sylaby 

Kształtowanie percepcji 
słuchowej: 
− analizy i syntezy słuchowej 

wyrazów 
− wyrabianie pamięci 

słuchowej 
Doskonalenie koordynacji 
słuchowo-wzrokowej 

Dziecko otrzymuje kopertę z 
wyrazami, odczytuje je cicho i 
umieszcza je pod odpowiednimi 
obrazkami z poprzedniego 
zadania.  
Następnie odczytuje wyrazy 
dzieląc je na sylaby 

Koperta z 
wyrazami 
opisującymi cechy 
danej pory roku 

2.  Uzupełnianie 
zdań 

Usprawnienie percepcji 
wzrokowo-ruchowej 
Doskonalenie techniki czytania i 
pisania 

Dziecko uzupełnia tekst z lukami  
odpowiednim wyrazem z 
poprzedniego ćwiczenia. 
Odczytuje zdania 

Tekst z lukami , 
rozsypanka 
wyrazowa 

3.  Ćwiczenia w 
pisaniu, 
doskonalenie 
techniki pisma 
 
 
 
Ćwiczenie 
ortograficzne - 
zasady 

Ćwiczenie koordynacji 
wzrokowo-ruchowej 
Doskonalenie graficznego 
poziomu pisma 
Utrwalenie poprawnej pisowni 
wyrazów 

Uczeń poprawnie przepisuje 
tekst.  Zwraca uwagę na płynne, 
kształtne, proporcjonalne 
położenie całego zapisu w 
liniaturze 
 
 
Dziecko wyszukuje w tekście 
wyrazy z trudną pisownią, 
odczytuje je i omawia z 
nauczycielem regułę, którą 
zauważyło 

Tekst, liniatura 
zeszytu 

 



 
III. Cz ęść  relaksacyjno – odprężająca 

 
Rodzaj 

ćwiczenia 
Cel ćwiczenia Przebieg ćwiczenia Pomoce 

1.  Ćwiczenia przy 
muzyce 
zmniejszające 
napięcie 
emocjonalne 

Rozwijanie małej motoryki ciała 
dziecka 

W rytm słuchanej muzyki 
dziecko wykonuje ćwiczenia, 
ruchem wyraża nastrój jaki 
wywołuje u niego słuchana 
muzyka, naśladuje odgłosy 
zjawisk atmosferycznych, itp 

Kaseta z 
nagraniami  
(muzyka 
relaksacyjna) 

 
 

IV. Część  podsumowująca 
 

Rodzaj 
ćwiczenia 

Cel ćwiczenia Przebieg ćwiczenia Pomoce 

1.  Układanie 
krzyżówki 

Podział wyrazów na litery Każde dziecko otrzymuje 
schemat krzyżówki, który 
uzupełnia wyrazami z pierwszej 
części zajęć (efektywnej pracy). 
Nauczyciel przypomina, że 
liczba kratek odpowiada liczbie 
liter,  zwraca też uwagę na 
niektóre litery wpisane już w 
odpowiednie miejsce 
 
Dziecko dokonuje samooceny i 
mówi, które zadanie chciałoby 
powtórzyć 
Co było dla niego trudne, a co 
nie 

Schemat 
krzyżówki dla 
każdego ucznia 

 
 

Opracowała:  Małgorzata  Poznańska 


