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w Gminie Ożarów Mazowiecki 

Miejsce realizacji zajęć Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów  
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Rodzaj zajęć Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy 

Imię i nazwisko  

nauczyciela 
Magdalena Adamowicz 

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 

Zajęcia logopedyczne prowadzone w ramach projektu „Ze szkoły w świat – 

indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Ożarów Mazowiecki” 

obejmują swoim działaniem ośmioro dzieci z klas I-III. Uczniowie i uczennice zostali podzieleni na 

dwie czteroosobowe grupy. Podjęcie odpowiednich działań terapeutycznych ma na celu udzielenie 

pomocy dzieciom z zaburzeniami wymowy. Program będzie realizowany od stycznia do maja 2014 

roku w wymiarze 2 godzin zegarowych dwa razy w tygodniu. Łącznie 60 godzin.  

Głównym celem zajęć jest kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie 

nieprawidłowo realizowanych głosek szeregu syczącego i szumiącego. 

Głównym celem zajęć jest kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie 

nieprawidłowo realizowanej głoski [ r ] oraz głosek szeregu syczącego i szumiącego.  

CELE TERAPII 

 Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony 

fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej 

 Wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy  

 Doskonalenie mowy już ukształtowanej 

 Wyrabianie u dziecka motywacji do utrwalania efektów wypracowanych na zajęciach 

 Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy nabytej w trakcie 

terapii 
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 Udoskonalenie techniki czytania i pisania 

PLAN PRACY 

1. Etap diagnostyczny: 

 określenie problemów dziecka, przeprowadzenie rozmów z wychowawcą, rodzicami  

 przeprowadzenie badań wstępnych przy użyciu odpowiednich narzędzi badawczych 

2. Prace organizacyjne:  

 przygotowanie gabinetu do pracy logopedycznej oraz zebranie pomocy dydaktycznych 

w celu urozmaicenia zajęć 

3. Ćwiczenia przygotowujące narządy artykulacyjne do wywoływania zaburzonych głosek: 

 ćwiczenia w obrębie aparatu oddechowego mające na celu pogłębienie oddechu, 

rozruszanie przepony, wydłużenie fazy wydechowej 

 ćwiczenia w obrębie aparatu fonacyjnego mające na celu wyrabianie właściwej tonacji, 

ćwiczenia umiejętności modulowania siły głosu i prawidłowego brzmienia głosek w 

sylabach, wyrazach, zdaniach, ćwiczenia dźwiękonaśladowcze 

 ćwiczenia w obrębie aparatu artykulacyjnego mające na celu wypracowanie zręcznych i 

celowych ruchów warg, języka, podniebienia i żuchwy 

4. Ćwiczenia właściwe z zakresu korekcji wad wymowy: 

 wywołanie głoski w izolacji 

 utrwalanie głoski wywołanej na materiale językowym w sylabach, logotomach, 

wyrazach (nagłos, śródgłos, wygłos) oraz zdaniach 

 utrwalanie głoski korygowanej w wierszykach, piosenkach, rymach i wyliczankach 

 utrwalanie głoski w mowie spontanicznej z wykorzystaniem historyjek obrazkowych, 

ilustracji oraz rozmowie kierowanej 

 wykorzystanie programów komputerowych do utrwalania głoski ćwiczonej 

5. Ćwiczenia wspomagające terapię: 

 ćwiczenia słuchowe  

 ćwiczenia logorytmiczne 

 ćwiczenia kształtujące słuch fonematyczny 

 ćwiczenia ortofoniczne 
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 ćwiczenia bogacące słownictwo bierne i czynne 

 ćwiczenia rozwijające pamięć, myślenie przyczynowo-skutkowe i orientację 

przestrzenną 

 ćwiczenia rozwijające koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową 

 ćwiczenia leksykalne  

 ćwiczenia kinestezji artykulacyjnej 

FORMY WYKORZYSTYWANE W TERAPII LOGOPEDYCZNEJ 

 podstawową formą aktywności dzieci jest zabawa. Dzięki niej dzieci chętniej uczestniczą w 

zajęciach, wykazują większą motywację i zaangażowanie 

 wykorzystanie umiejętności pisania i czytania w celu utrwalenia wywołanej głoski 

 zajęcia logopedyczne prowadzone w grupie dzieci w naturalny sposób pozwalają korygować 

błędy językowe 

 formy pracy terapeutycznej dostosowane są do wieku i możliwości dziecka. Działania te 

skierowane są na wyeliminowanie wykrytych w mowie nieprawidłowości 

 na jakość i skuteczność działań terapeutycznych wpływają: 

o odpowiedni dobór metod i środków 

o systematyczność wykonywania ćwiczeń 

o atmosfera zajęć 

o sprawna organizacja zajęć 

o stopniowanie trudności 

o rozpoczynanie od czynności łatwych 

METODY WYKORZYSTYWANE W TERAPII LOGOPEDYCZNEJ 

1. METODY OGOLNE: 

 Ćwiczenia oddechowe: 

o wdech przez nos, wydech ustami 

o unoszenie rąk w górę podczas wdechu, spokojne opuszczanie rąk przy wydechu 

o dmuchanie na bibułę, papierek, piórko, piłeczkę pingpongową, puszczanie baniek 

mydlanych, dmuchanie na zawieszone na nitce krążki lub kulki waty 
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o chłodzenie gorącej zupy na talerzu (ręce ułożone na kształt głębokiego talerza) – dmuchanie 

ciągłym strumieniem 

o wypuszczanie powietrza z balonika, piłki, dętki (długie sssss) 

o przedłużanie samogłosek, łączenie samogłosek 

o powtarzanie zdań na jednym wydechu: zdania krótkie, dwu-trzywyrazowe, potem nieco 

dłuższe 

o dmuchanie przez rurkę do szklanki z wodą 

o śmiech: naśladowanie śmiechu różnych ludzi 

Staruszki – he-he-he 

Kobiety – ha-ha-ha 

Mężczyzny – ho-ho-ho 

Dziewczynki – hi-hi-hi 

Chłopca – hałaśliwy ha-ha-ha 

 Ćwiczenia artykulacyjne:  

o Usprawnianie narządów artykulacyjnych – gimnastyka buzi i języka 

o Przykłady ćwiczeń języka: 

1. wysuwanie języka – język wąski i szeroki. Kierowanie języka w kąciki ust: w prawo i w 

lewo przy szeroko otwartych ustach 

2. unoszenie języka na górną wargę – język wąski i szeroki 

3. unoszenie języka za górne zęby i cofanie go do podniebienia miękkiego 

4. dotykanie językiem zębów trzonowych górnych i dolnych (liczenie zębów) 

5. oblizywanie zębów ruchem okrężnym, oblizywanie warg ruchem okrężnym 

6. mlaskanie czubkiem języka, środkiem języka, przyssanie języka do podniebienia 

7. dotykanie czubkiem języka do podniebienia przy otwartych ustach 

8. naprzemienne wysuwanie wąskiego i szerokiego, luźnego języka przy otwartych ustach 

 Przykłady ćwiczeń warg: 

1. szerokie otwierania ust i zamykanie. Wysuwanie warg do przodu (jak przy samogłosce u), 

rozchylanie warg (jak przy samogłosce e).  

2. nakładanie dolnej wargi na górną i górnej na dolną. Wysunąć wargi do przodu, ścisnąć je 

i przesuwać w kąciki ust: w prawo, w lewo, następnie wykonywać ruch okrężny 



 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

  
 

3. dmuchanie przez złączone wargi, lekko wysunięte do przodu: parskanie, cmokanie 

4. wymawianie samogłosek: i-u, a następnie a, e, u, i, o, y 

5. naśladowanie żucia z zamkniętymi ustami 

 Przykłady ćwiczeń podniebienia miękkiego: 

1. wdychanie i wydychanie powietrza przez nos 

2. wypowiadanie sylaby apa z przedłużeniem momentu zwarcia warg 

3. wypowiadanie sylab ap, op, ep, yp, up z przedłużeniem zwarcia warg 

4. ćwiczenia z rurką (przenoszenie kawałków papieru) 

5. ziewanie 

 Przykłady ćwiczeń żuchwy: 

1.opuszczanie i unoszenie żuchwy ku górze 

2. wykonywanie ruchów poziomych, raz z wargami rozchylonymi, raz z zamkniętymi 

3. ruchy do przodu i do tyłu 

 Ćwiczenia fonacyjne: 

o próby wymowy poszczególnych bądź niektórych samogłosek na różnej tonacji 

o kilkakrotne powtarzanie tej samej samogłoski: a-a-a-a-a 

o ćwiczenia na wyrazach dźwiękonaśladowczych ( muuu..., chał chał..., pi pi..., itp.) 

o przeciągamy samogłoskę w pierwszej sylabie: Kaaaaa...siu!, Maaaaa...ćku! 

o przeciągamy samogłoskę w drugiej sylabie: Elkaaaaa...!, Tomkuuuuu...! 

2. METODY SZCZEGÓŁOWE: 

 metoda pasywna: wykorzystanie  narzędzi logopedycznych, by uzyskać prawidłowe 

ułożenie narządów mowy 

 metoda aktywna: pacjent swoją własną pracą aktywnie uczestniczy w terapii 

 metoda mechaniczna: powstawanie głoski w wyniku mechanicznego ułożenia narządów 

mowy np.: za pomocą palca, ręki, szpatułki, wibratora logopedycznego lub patyczka 

kosmetycznego 

 metoda mechaniczno-fonetyczna: uzyskiwanie dźwięku oczekiwanego poprzez 

przekształcenie dźwięku pomocniczego przy pewnej ingerencji mechanicznej  

 metoda czysto fonetyczna: polega na przekształceniach fonetycznych 
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 metoda lingwistyczna: wyszukiwanie słów z zasobu leksykalnego, w których deformowany 

dźwięk wymawiany jest prawidłowo. W metodzie tej uwzględnia się sąsiedztwo fonetyczne 

ćwiczonej głoski 

 metoda słuchowa: uwrażliwienie słuchu dziecka na różnicę między wymową poprawną a 

niepoprawną. Wykorzystuje się nagrania na dyktafon 

 metoda wzrokowa: demonstrowanie przed lustrem prawidłowego układu języka i warg 

podczas wymawiania głoski 

 metoda dotyku i czucia skórnego: przykładanie ręki dziecka do miejsc, w których czuje 

drżenie lub strumień powietrza np.: przy braku głosek dźwięcznych dziecko przykłada rękę 

do krtani 

 metoda wyjaśniania położenia narządów mowy: informowanie dziecka słownie jak powinno 

ułożyć narządy artykulacyjne, by uzyskać prawidłowe brzmienie głoski 

POMOCE DYDAKTYCZNE WYKORZYSTYWANE W TERAPII LOGOPEDYCZNEJ 

 W miłej i sprzyjającej zabawie atmosferze dzieci mogą doskonalić swoje umiejętności 

językowe, rozwijać słownictwo, doskonalić kompetencje komunikacyjne. 

 Gry planszowe 

 Gry edukacyjne z serii „Sowa mądra głowa” 

 Plansze edukacyjne 

 Karty logopedyczne 

 Zestawy ilustracji i obrazków  

 Historyjki obrazkowe 

 Zagadki, rebusy, krzyżówki logopedyczne 

 Rymowanki 

 Kolorowanki 

 Bajki i wiersze z literatury dziecięcej  

 Teksty logopedyczne  

 Książki z ćwiczeniami logopedycznymi 

 Pomoce do ćwiczeń oddechowych  

 Szpatułki  
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 Wibrator logopedyczny 

 Programy komputerowe 

 Interfejs foniczny  

 Odtwarzacz kaset i płyt CD 

 Ksero 

TEMATY ZAJĘĆ 

1. Ćwiczenia mobilizujące wyłącznie aparat oddechowy 

- łączenie ćwiczeń oddechowych z ruchami rąk i nóg tułowia 

2. Ćwiczenia mobilizujące wyłącznie aparat oddechowy 

- ćwiczenia oddechowe z jednoczesnym wypowiadaniem pojedynczych głosek 

3. Ćwiczenia mobilizujące wyłącznie aparat oddechowy 

- ćwiczenia oddechowe związane z mówieniem i śpiewaniem 

4. Ćwiczenia artykulacyjne 

- usprawnianie warg, języka, podniebienia miękkiego, żuchwy 

5. Ćwiczenia fonacyjne 

- ćwiczenia w wymawianiu samogłosek 

- łączenie wymowy samogłosek ze spółgłoskami 

6. Ćwiczenia fonacyjne 

- ćwiczenia w wymawianiu ciągów słownych  

7. Ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną 

- ćwiczenia kształcące słuch fonematyczny 

- ćwiczenia słuchowe  

8. Ćwiczenia właściwe z zakresu korekcji wad wymowy 

- wywołanie głosek w izolacji 

- utrwalenie ćwiczonych głosek w sylabach, logotomach i wyrazach 

9. Ćwiczenia właściwe z zakresu korekcji wad wymowy 

- utrwalenie ćwiczonych głosek w wyrazach i zdaniach 

10. Ćwiczenia właściwe z zakresu korekcji wad wymowy 

- utrwalenie ćwiczonych głosek w dłuższych zdaniach i krótkich tekstach 
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11. Ćwiczenia właściwe z zakresu korekcji wad wymowy 

- utrwalenie ćwiczonych głosek w krótkich wierszykach, piosenkach 

12. Ćwiczenia właściwe z zakresu korekcji wad wymowy 

- kontynuowanie ćwiczeń z wykorzystaniem wierszyków, piosenek, wyliczanek 

13. Ćwiczenia właściwe z zakresu korekcji wad wymowy 

-utrwalenie ćwiczonych głosek w mowie spontanicznej (opowiadanie ilustracji, historyjki 

obrazkowej) 

14. Ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną 

- ćwiczenia logorytmiczne 

- śpiewne utrwalanie głosek ćwiczonych 

- różnicowanie głosek ćwiczonych z głoskami opozycyjnymi 

15. Ćwiczenia właściwe z zakresu korekcji wad wymowy 

            - ćwiczenia utrwalające z wykorzystaniem komputera i interfejsu fonicznego 

16. Ćwiczenia właściwe z zakresu korekcji wad wymowy 

- utrwalanie ćwiczonych głosek w mowie spontanicznej i automatyzmach słownych 

17. Ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną 

- ćwiczenia ortofoniczne 

18. Ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną 

- ćwiczenia w zakresie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej 

19. Ćwiczenia właściwe z zakresu korekcji wad wymowy 

- utrwalanie ćwiczonych głosek w „Wierszyki łamiące języki” 

20. Ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną 

- artykulacyjne rozróżnianie głosek opozycyjnych w wyrazach 

21. Ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną 

            - ćwiczenia bogacące słownictwo bierne i czynne 

22. Ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną 

- ćwiczenia rozwijające pamięć słuchową 

23. Ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną 

- ćwiczenia utrwalające z wykorzystaniem komputera i interfejsu fonicznego 

24. Ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną 
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- ćwiczenia logorytmiczne 

25. Ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną 

- ćwiczenia mobilizujące aparat oddechowy 

- techniki relaksacyjne 

26. Ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną 

- ćwiczenia pamięci słuchowej z wykorzystaniem interfejsu fonicznego 

- odsłuchiwanie powtórzonych zdań i wierszyków 

27. Ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną 

- rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego 

28. Ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną 

- ćwiczenia utrwalające z wykorzystaniem komputera i interfejsu fonicznego 

29. Ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną 

- różnicowanie głosek ćwiczonych z głoskami opozycyjnymi 

30. Podsumowanie przeprowadzonych zajęć 

- przypomnienie najważniejszych zasad utrwalanych na zajęciach 
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PROGRAM ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW 

SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH JĘZYKOWO-JĘZYK ANGIELSKI 

Miejsce realizacji zajęć Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Płochocinie  

Rodzaj zajęć Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie 

uzdolnionych językowo- język angielski 

Imię i nazwisko 

nauczyciela 
Renata Cybulska, Izabela Graczyk-Zaborowska 

 

Cele ogólne programu 

- rozwijanie u uczniów zainteresowań związanych z językiem angielskim 

- poszerzenie wiadomości z zakresu języka angielskiego 

- wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy nad własnym rozwojem językowym 

Cele szczegółowe kształcenia 

.- pogłębianie i utrwalanie wiedzy już zdobytej na lekcjach. 

- kształtowanie postawy poznawczej i twórczej u uczniów. 

- poznawanie i rozumienie kultury krajów anglojęzycznych.  

- wyrobienie umiejętności posługiwania się słownictwem w obrębie realizowanych tematów 

- rozumienie poleceń nauczyciela; 

- rozumienie ogólnego sensu prostych sytuacji komunikacyjnych; 

- zadawanie prostych pytań i udzielanie odpowiedzi; 

- formułowanie krótkiej wypowiedzi o sobie, rodzinie, najbliższym otoczeniu; 

- opanowanie poprawnej wymowy w zakresie poznanego materiału językowego. 

- rozumienie ogólnego sensu prostych tekstów i dialogów; 

- rozwijanie postawy otwartości i tolerancji wobec innych narodów i kultur. 

METODY NAUCZANIA 

-  wykład i omówienie zagadnienia realizowanego na zajęciach  

-  stopniowanie trudności wykonywanych zadań. 

-  ćwiczenia wykonywane przez uczniów indywidualnie i grupowo. 

-  wykorzystanie filmów edukacyjnych. 

-  zabawy ruchowe w grupie 
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-  gry słowne 

- gry planszowe 

Środki dydaktyczne 

- plansze 

- gry planszowe (memory, bingo itp.) 

- płyty CD  

- materiały plastyczne (bloki, kredki, plastelina, bristol itp.) 

- karty pracy 

Sposób ewaluacji: 

- test sprawdzający (ustny i obrazkowy) 

Blok 

tematyczny 

Umiejętności, język czynny Ilość 

zajęć 

Wprowadze

nie 

- powitanie i pożegnanie 

- podawanie i uzyskiwanie informacji personalnych 

- utrwalanie alfabetu 

- określanie swojego wieku i innych osób 

1x45min 

W piórniku 

- nazwy przedmiotów szkolnych (rubber, scissors, glue, crayons, 

pencil sharpener, pencil, pencil case) 

- przedstawianie siebie i innych osób 

- wyrażanie posiadania: śpiewanie piosenki “I’ve got a pencil” 

- gra językowa memory 

1x45min 

- utrwalenie nazw przedmiotów szkolnych 

- słuchanie historyjki „A new pencilcase” ze zrozumieniem, 

przewidywanie zdarzeń i słownictwa; odpowiadanie na pytania do 

historyjki, opowiadanie historyjki za pomocą słów kluczowych 

- wyrażanie posiadania: utrwalenie piosenki “I’ve got a pencil”; 

czasownik have got w zdaniach twierdzących (I’ve got …) 

- pożyczanie przyborów szkolnych; czasownik can w pytaniach: 

piosenka „Can I borrow…?” 

1x45min 
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- forma dzierżawcza rzeczowników, mówienie o przynależności 

- utrwalanie nazw przedmiotów szkolnych 

- opowiadanie historyjki za pomocą słów kluczowych, 

odpowiadanie na pytania dotyczące treści historyjki 

- pożyczanie przyborów szkolnych; utrwalenie piosenki „Can I 

borrow…?” 

- utrwalenie liczebników 1-10 

1x45min 

Pobawmy się 

- nazwy czynności wykonywanych w czasie wolnym (play football, 

play cards,  play a computer game, watch TV, play a board game, 

listen to music) 

- wyrażanie upodobań: śpiewanie piosenki “I want to play football” 

- gra językowa memory, hangman 

1x45min 

- utrwalenie nazw czynności wykonywanych w czasie wolnym  

- słuchanie historyjki „Let’s play” ze zrozumieniem, przewidywanie 

zdarzeń i słownictwa; odpowiadanie na pytania do historyjki, 

opowiadanie historyjki za pomocą słów kluczowych 

- proponowanie; konstrukcja Let’s: piosenka “Let’s play football” 

- przyjmowanie i odrzucanie propozycji 

1x45min 

- utrwalanie nazw czynności wykonywanych w czasie wolnym 

- opowiadanie historyjki za pomocą słów kluczowych, 

odpowiadanie na pytania dotyczące treści historyjki 

-  poznanie nowych i przypomnienie już znanych kolorów 

- konstrukcja Let’s 

 

Walentynki 

- słownictwo związane z Walentynkami (heart, love, roses, sweets, 

…) 

- omówienie tradycji Walentynkowych w UK i w Polsce, 

porównanie 

- nauka korzystania ze słownika dwujęzycznego; praca ze 

1x45min 
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słownikiem 

Na farmie 

- nazwy zwierząt gospodarskich i słownictwa związanego z życiem 

na wsi (duck, hen, horse, cat, Steep, cow, farm, River, moon) 

- konstrukcja There’s, wymienianie zwierząt: śpiewanie piosenki 

„On the farm…” 

- gra językowa memory, next person 

1x45min 

- utrwalenie nazw zwierząt gospodarskich i słownictwa związanego 

z życiem na wsi  

- słuchanie historyjki „The moon is In the river” ze zrozumieniem, 

przewidywanie zdarzeń i słownictwa; odpowiadanie na pytania do 

historyjki, opowiadanie historyjki za pomocą słów kluczowych 

- określanie położenia za pomocą przyimków on, by, in 

- utrwalenie piosenki „On the farm…” 

- pytanie o pozwolenie i wyrażanie pozwolenia; pytanie w czasie 

Present Continuous; konstrukcja going to: piosenka „Where are you 

going?” 

1x45min 

- utrwalanie nazw zwierząt gospodarskich i słownictwa związanego 

z życiem na wsi  

- opowiadanie historyjki za pomocą słów kluczowych, 

odpowiadanie na pytania dotyczące treści historyjki; czytanie z 

podziałem na role 

- pytanie o pozwolenie i wyrażanie pozwolenia; pytanie w czasie 

Present Continuous; konstrukcja going to: utrwalanie piosenki 

„Where are you going?” 

- arts and crafts: wykonanie makiety gospodarstwa, prezentacja 

makiety z nazywaniem poszczególnych elementów 

2x45min 

W domu 
- nazwy pomieszczeń domowych i otoczenia domu (kitchen, living 

room, bathroom, bedroom, garage, garden) 

1x45min 
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- konstrukcja let’s, proponowanie: piosenka „Let’s go to the old 

house” 

- gra językowa memory, hangman 

- utrwalenie nazw pomieszczeń domowych i otoczenia domu - 

słuchanie historyjki „The old house” ze zrozumieniem, 

przewidywanie zdarzeń i słownictwa; odpowiadanie na pytania do 

historyjki, opowiadanie historyjki za pomocą słów kluczowych 

- utrwalenie piosenki „Let’s go to the old house” 

- określanie położenia za pomocą przyimka In, pytanie o lokalizację 

osoby: piosenka Where’s Felix?” 

- arts and crafts: wykonanie makiety starego domu, ustne 

omówienie konstrukcji 

2x45min 

 

- utrwalanie nazw pomieszczeń domowych i otoczenia domu 

- opowiadanie historyjki za pomocą słów kluczowych, 

odpowiadanie na pytania dotyczące treści historyjki; czytanie z 

podziałem na role 

- określanie położenia za pomocą przyimka In, pytanie o lokalizację 

osoby: piosenka Where’s Felix?” 

1x45min 

Części ciała 

- nazwy części ciała (head, ear, tooth, tummy, back, neck): piosenka 

“One nose…” 

- powtórzenie liczebników 1-10 

- zaimek wskazujący this, określnik dzierżawczy my: wskazywanie 

części ciała 

- gra językowa: memory, dices 

1x45min 

- utrwalenie nazw części ciała  

- słuchanie historyjki „Crocodile tears” ze zrozumieniem, 

przewidywanie zdarzeń i słownictwa; odpowiadanie na pytania do 

historyjki, opowiadanie historyjki za pomocą słów kluczowych 

- wyrażanie prośby o pomoc, pytanie co się stało 

2x45min 
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- utrwalenie piosenki „One nose” 

- mówienie o dolegliwościach, konstrukcja I’ve got a …-ache: 

piosenka „What’s the matter?” 

- utrwalanie nazw części ciała 

- opowiadanie historyjki za pomocą słów kluczowych, 

odpowiadanie na pytania dotyczące treści historyjki; czytanie z 

podziałem na role 

- mówienie o dolegliwościach, konstrukcja I’ve got a …-ache: 

utrwalanie piosenki „What’s the matter?” 

- arts and crafts: wykonanie figury zwierzęcia dzikiego, ustne 

omówienie części ciała 

1x45min 

Jedzenie i 

picie 

- nazwy produktów spożywczych i nazw posiłków (toast, cereal, 

soup, bread,ice carem, pizza, breakfast, dinner, lunch): piosenka 

“What’s for breakfast?” 

- pytanie o skład posiłków 

- gra językowa: memory, hangman 

1x45min 

- utrwalenie nazw produktów spożywczych i nazw posiłków 

- słuchanie historyjki „Princess and the frog” ze zrozumieniem, 

przewidywanie zdarzeń i słownictwa; odpowiadanie na pytania do 

historyjki, opowiadanie historyjki za pomocą słów kluczowych 

- utrwalenie piosenki „What’s for breakfast?” 

- pytanie o pozwolenie, wyrażanie próśb: piosenka „The princess is 

in the palace” 

1x45min 

 

- utrwalanie nazw produktów spożywczych i nazw posiłków 

- opowiadanie historyjki za pomocą słów kluczowych, 

odpowiadanie na pytania dotyczące treści historyjki; czytanie z 

podziałem na role 

- utrwalenie piosenki „The princess is in the palace” 

- pytanie o skład posiłków 

1x45min 
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Podsumowa

nie części 

językowej 

- gra planszowa podsumowująca znajomość słownictwa, struktur 

gramatyczno-leksykalnych oraz funkcji z dotychczas omówionych 

bloków tematycznych 

1x45min 

Wielkanoc 

- nauka słownictwa związanego z Wielkanocą (Easter, basket, egg, 

palm, bunny,…) 

- omówienie tradycji wielkanocnych w UK, porównanie z polskimi 

tradycjami 

- gra grupowa egg hunt 

1x45min 

Historia i 

kultura 

Zjednoczone

go 

Królestwa 

- omówienie położenia Zjednoczonego królestwa na mapie 

- wyjaśnienie terminów England, Scotland, Wales, Ireland, Great 

Britain, United Kingdom, United States of America oraz omówienie 

położenia 

- prezentacja narodowych flag, historii powstania Union Jack, 

herbów, narodowych kwiatów, patronów 

- zapoznanie z najważniejszymi osobami z rodziny królewskiej 

- praca projektowa 

2x45min 

- prezentacja najważniejszych zabytków zjednoczonego królestwa 

(Westminster Abbey, Buckingham Palace, Piccadily square…) 

- wykonywanie mini-przewodnika po zabytkach 

1x45min 

- prezentacja najciekawszych ekscentrycznych tradycji angielskich 

(magpole dancing, Guy Fawkes Wight, Ascot ladies Day, Morris 

dancing, Hocktide, Pancake racing, Bog snorkelling, Cheese 

rolling, Pearly kings and queens, Worm charming) 

- quiz kulturowy o tradycjach 

1x45min 

Podsumowa

nie 

- podsumowanie materiału z sekcji historii i kultury UK 

- quiz kulturowy 

1x45min 
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 PROGRAM ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW 

SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH ARTYSTYCZNIE 

Ze szkoły w świat – indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie 

Ożarów Mazowiecki 

Miejsce realizacji zajęć Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Płochocinie  

Rodzaj zajęć 
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie 

uzdolnionych artystyczne 

Imię i nazwisko 

nauczyciela 
Agnieszka Kępczyńska, Agnieszka Bogucka 

 

Cele główne: 

Głównym celem zajęć artystycznych jest wzbogacenie wszechstronnego rozwoju osobowości dzieci 

poprzez kształcące i wychowawcze wartości działań plastycznych, muzycznych i teatralnych. 

Cele szczegółowe: 

* Stymulowanie różnych form aktywności uczniów. 

* Rozwijanie wyobraźni ruchowo - przestrzennej. 

* Budzenie i rozwijanie ciekawości poznawczej. 

* Rozbudzanie motywacji do zajmowania się działalnością artystyczną. 

* Popularyzacja kultury artystycznej wśród dzieci, rozwijanie ich zmysłu, 

* Wdrażanie do odkrywania swoich uzdolnień scenicznych. 

* Wdrażanie do poszukiwania twórczych działań plastycznych i rozwiązań dekoratorskich. 

Formy i metody pracy z uczniami: 

- gromadzenie wytworów twórczości artystycznej dzieci, 

- zabawy ze śpiewem, 

- gry i zabawy ruchowe, 

- zabawy dźwiękonaśladowcze, 

- śpiewanie piosenek, tworzenie akompaniamentu, 

- wykonywanie dekoracji i rekwizytów, 

- konkursy i inscenizacje. 
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Struktura programu: 

1.  DZIAŁALNOŚĆ PLASTYCZNA 

Treść : Procedury osiągania celów: Oczekiwane efekty: 

 

Barwa, gamy barwne- Scena 

z ulubionej bajki.  

 

Działalność plastyczna 

zgodnie z zasadami łączenia 

barw.  

 

Potrafi łączy barwy 

podstawowe w celu 

uzyskania pochodnych, 

dopełniających, złamanych.  

Ekspresja koloru.  

 

Ćwiczenia malarskie- 

ekspresja barwy.  

 

Dostrzega znaczenie barwy 

w budowaniu nastroju obrazu 

i potrafi stosować ją w pracy 

twórczej.  

Łączenie i innowacyjne 

stosowanie technik 

plastycznych.  

 

Eksperymentowanie w 

działaniach 

plastycznych(frotaż, kolaż, 

collage, wydzieranka).  

Potrafi łączyć różne techniki 

plastyczne w celu 

wzbogacenia wyrazu 

plastycznego pracy.  

Kompozycje przestrzenne i 

półprzestrzenne;  

 

Tworzenie różnych 

kompozycji przestrzennych.  

 

Potrafi wykonać różne 

kompozycje przestrzenne. 

Umie wykorzystać różne 

materiały do zbudowania 

formy przestrzennej.  

Obraz malowany światłem.  

 

Poznanie sposobów 

wykorzystania światła w 

sztuce( witraż).  

Tworzy własne kompozycje 

witrażowe o różnorodnej 

tematyce. 

Szkice z natury.  

 

Działalność plastyczna w 

plenerze.  

Tworzy prace plenerowe.  
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Światło i cień.  Ćwiczenia malarskie- 

przestrzeń na płaskiej kartce.  

Potrafi zbudować głębię 

obrazu za pomocą barwy i 

światłocienia.  

Krajobraz folklorystyczny 

regionu.  

 

Poznawanie folkloru swojego 

regionu poprzez wycieczki, 

spotkania z najstarszymi 

mieszkańcami 

Tworzy prace plastyczne 

inspirowane elementami 

ludowymi 

Sztuka muzealna i 

pozamuzealna.  

 

Oglądanie albumów, filmów 

i zdjęć dzieł muzealnych. 

Wykazuje dociekliwość 

poznawczą w kontaktach z 

ekspozycjami muzealnymi 

Uczestnictwo w różnych 

formach prezentacji dzieł 

sztuki.  

Konkursy, wykonywanie 

dekoracji. 

Bierze udział w akcjach 

plastycznych.  

Indywidualizacja technik 

plastycznych. 

Poszukiwanie własnego kodu 

plastycznego 

Dąży do 

zindywidualizowania 

wypowiedzi plastycznej we 

własnych projektach. 

 

2. DZIAŁALNOŚĆ MUZYCZNA 

 

Nauka piosenek o tematyce 

dziecięcej. 

 

Zna słowa i melodię 

poznanych piosenek zgodnie 

z harmonogramem imprez 

klasowych i szkolnych. 

 

Ćwiczy pamięć, koncentrację 

uwagi. 

 

 

Nauka gry na instrumencie. 

 

Gra na instrumentach 

muzycznych np. dzwonkach 

proste melodie. 

 

Utrzymuje linię melodyczną. 
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Zapoznawanie się z różnymi 

gatunkami muzycznymi. 

 

Bierze udział w zabawach z 

muzyką: szybko reaguje na 

sygnały muzyczne, zmianę 

tempa i wysokość dźwięku. 

 

Realizuje i wyraża własną 

ekspresję muzyczną. 

 

 

Spotkanie z muzyką 

poważną. 

 

 

Wyrabianie wrażliwości 

muzycznej. 

 

Prawidłowo reaguje na 

zmiany w muzyce. 

3. DZIAŁALNOŚĆ  TEATRALNA 

 

Spotkanie z literaturą. 

 

Wciela się w postacie 

literacki, baśniowe itp. 

 

 

Właściwie wczuwa się w 

odgrywane role. 

 

 

Drama. 

 

Przedstawia ruchem 

zdarzenia i sytuacje. 

 

 

Doskonali własne 

predyspozycje sceniczne.  

 

 

Teatrzyki i akademie. 

 

Bierze udział w 

przedstawieniach teatralnych 

i inscenizacjach. 

 

Doskonali własne 

predyspozycje recytatorskie i 

wokalne. 

 

Wiersze. 

 

 

Konkurs recytatorski. 

 

Doskonali predyspozycje 

recytatorskie. 
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PROGRAM ZAJĘĆ DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W ZDOBYWANIU 

UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH 

Ze szkoły w świat – indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie 

Ożarów Mazowiecki 

Miejsce realizacji zajęć Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Płochocinie  

Rodzaj zajęć Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności 

matematycznych. 

Imię i nazwisko 

nauczyciela 
Małgorzata Miziołek 

 

 Liczba godzin 30. Realizacja: poniedziałek 12.15-13. 00, piątek 12.45-13.30 

Cel główny zajęć:   

Głównym celem zajęć jest wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów 

będących przyczyną trudności szkolnych, zachęcanie ich do zwiększenia wysiłku w uczeniu się 

matematyki, zniwelowanie przykrych doświadczeń związanych z porażkami ucznia na lekcjach 

matematyki. 

Cele szczegółowe: 

- rozwijanie  umiejętności matematycznych,  

- kształtowanie pojęć matematycznych, 

- rozbudzanie zainteresowań, wyrabianie własnej motywacji do (pracy) nauki, 

- ułatwianie dziecku umiejętności liczenia poprzez  ćwiczenia koncentracji uwagi, rozwijanie 

spostrzegawczości, 

- kształtowanie umiejętności porównywania, segregowania i samokontroli, 

- rozwijanie umiejętności  posługiwania się metodami matematycznymi w życiu codziennym, 

- wyrabianie poczucia własnej wartości, 

- motywowanie do przezwyciężania trudności w nauce. 

 

Procedury osiągania celów: 

W   procesie pomocy dzieciom z trudnościami w nauce bardzo ważną role odgrywają aktywność i 
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chęć dziecka do pracy.   

Zasady pracy: 

- indywidualizacja, czyli dobór środków i metod w zależności od potrzeb i możliwości uczniów, 

- zasada stopniowania trudności ( przechodzenia od prostych zadań do złożonych), 

- zasada systematyczności: indywidualizacja i modyfikacja wymagań dostosowanych do 

możliwości dziecka. 

Metody: 

- rozwiązywanie zadań, 

- ćwiczenia, 

- gry i zabawy, 

Formy pracy: 

- praca indywidualna, 

- grupowa,  

- zbiorowa 

Środki dydaktyczne: 

- karty pracy, 

- figury geometryczne, 

- klocki, 

- liczmany, 

- zegary, 

- monety i banknoty,  

- gry dydaktyczne. 

Przewidywane osiągnięcia celów. 

W wyniku realizacji programu uczeń: 

- wyodrębnia zbiór i przelicza elementy, 

- tworzy zbiory spełniające określony warunek,  

- zna cyfrowy i słowny zapis liczby, 

- wykonuje sprawnie podstawowe działania matematyczne,  

- zna sposoby ułatwiające dodawanie i odejmowanie liczb,  

- rozwiązuje proste zadania tekstowe,  
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- zna figury geometryczne, 

- wykonuje proste obliczenia pieniężne, 

- potrafi odczytać łatwe wskazania zegara. 

Ewaluacja programu. 

Aby przekonać się, czy zrealizowane zostały cele wychowawcze i edukacyjne, oraz w jakim 

stopniu uczniowie opanowali wymagane umiejętności konieczne jest przeprowadzenie ewaluacji. 

W procesie ewaluacji mogą zostać wykorzystane następujące narzędzia: 

- karty pracy, 

- obserwacja pedagogiczna,  

- rozmowy z dziećmi i rodzicami, 

- test sprawdzający opanowanie podstawowych wiadomości i umiejętności w zakresie edukacji 

matematycznej. 

Treści programu: 

1.Stosunki przestrzenne 

- potrafi określić kierunki względem swojego ciała 

- wskazuje i określa położenie obiektów na płaszczyźnie  

2. Figury geometryczne  

- praktycznie rozpoznaje i nazywa podstawowe figury geometryczne, wymienia ich cechy 

- potrafi układać kompozycje, szlaczki z figur według określonego warunku 

3. Zbiory 

- wyodrębnia zbiory na płaszczyźnie i w otoczeniu 

- tworzy według określonego warunku 

- potrafi wskazać podzbiór i część wspólną 

- chętnie uczestniczy w rysowaniu zbiorów i zabawach ruchowych dotyczących zbiorów 

4. Liczby 0- 10 

- na bieżąco poznaje kolejne liczby, potrafi je zapisać 

- zna ułożenie liczb na osi 

- posługuje się podaną liczbą w aspekcie kardynalnym i porządkowym 

- porównuje liczby i liczebność zbiorów 

- rozwiązuje, układa zagadki dotyczące liczb np. zgadnij o jakiej liczbie myślę ( opis jej wyglądu, 
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miejsce na osi, jako suma lub różnica określonych działań) 

- zna i stosuje podstawowe znaki: dodać, odjąć, =,<,> 

5. Dodawanie i odejmowanie 

- doskonali sprawność rachunkową 

- dodaje, odejmuje na konkretach i pamięciowo, bez większych błędów 

- posługuje się grafami 

- liczy, porównuje, zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 10 

- dodaje i odejmuje w zakresie 10 

6. Wskazania zegara 

- zna liczby rzymskie w zakresie 10 

- potrafi odczytać łatwe wskazania zegara 

7. Umiejętności praktyczne 

- liczy pieniądze 

- waży i mierzy przedmioty 

Treści programowe są zgodne z podstawą programową dla I etapu edukacyjnego w zakresie 

edukacji matematycznej. O kolejności realizowanych treści decyduje nauczyciel. Rodzaje, ilość 

ćwiczeń oraz stopień trudności dobiera nauczyciel prowadzący zajęcia, 
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PROGRAM ZAJĘĆ DLA DZIECI ZE SPECJALNYMI TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I 

PISANIU, W TYM TAKŻE Z RYZYKIEM DYSLEKSJI 

 

Ze szkoły w świat – indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie 

Ożarów Mazowiecki 

Miejsce realizacji zajęć Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Płochocinie 

Rodzaj zajęć Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i 

pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji 

Imię i nazwisko 

nauczyciela 
Barbara Mączyńska 

                                                    

WSTĘP 

 

„… mów dziecku, że jest dobre, 

że może, że potrafi …” 

 J. Korczak 

          Pierwszy etap kształcenia szkolnego jest niezmiernie istotnym okresem w nauce każdego 

dziecka, gdyż warunkuje on dalszy przebieg jego kariery szkolnej i życiowej. Uczeń w wieku 6 - 9 

lat równolegle ze zdobywaniem elementarnych wiadomości i sprawności, kształtuje swój stosunek 

do wykonywanej pracy, podejmowanych zadań oraz do otaczającego go świata. 

          Osiąganie jako pierwszych sukcesów daje dziecku poczucie wartości, wiary we własne siły, 

budzi radość życia i motywuje do dalszego wysiłku. Pierwsze kłopoty ucznia i niepowodzenia 

wywołują zniechęcenie, pasywność. Z czasem większe i wciąż narastające trudności mogą 

powodować występowanie reakcji nerwicowych i trudności wychowawczych. 

           Te sytuacje mogą doprowadzić do zaburzeń osobowościowych, do jąkania albo innych 

problemów o podłożu psychicznym.  Niewyrównana  w porę niedobory osłabiają wydolność 

umysłową dziecka, wpływają ujemnie na jego stosunek do nauki, szkoły i kolegów. U ucznia z 

trudnościami w nauce rodzą się coraz silniejsze emocje. Wywołują one reakcje fizjologiczne, 

mające niekiedy charakter patologiczny. Początkowo wstyd, później niepokój, w końcu lęk przed 
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szkołą stanowią podłoże niemal wszystkich zaburzeń nerwicowych. 

Uświadomienie sobie przez nauczyciela, jak ważną rolę odgrywa w życiu każdego swego 

wychowanka jest jego pierwszym krokiem, który umożliwi dziecku harmonijną adaptację do 

warunków i wymagań szkoły. Pozwoli: 

- Właściwie zatroszczyć się o wyrównanie opóźnień i braków rozwojowych; 

- Zająć się kształtowaniem pozytywnej motywacji do nauki; 

- Stworzyć uczniom możliwość opanowania określonego zasobu wiedzy; umiejętności i 

sprawności; 

- Zapobiegać reakcjom nerwicowym i trudnościom wychowawczym. 

PRZEBIEG I ORGANIZACJA PROCESU TERAPEUTYCZNEGO 

Program zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w 

czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, jest realizowany w roku 

szkolnym 2013/2014 z uczniami klasy drugiej szkoły podstawowej w wymiarze 30 godzin dla 

grupy. Zajęcia odbywają się będą dwa razy w tygodniu po 1 godzinie lekcyjnej. 

W terapii uczestniczy czterech uczniów, którzy zostali dobrani do grupy według stwierdzonych 

zaburzeń rozwojowych. 

CELE, KIERUNKI, ZADANIA PROGRAMU 

 Zasadniczym celem programu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi mającymi trudności 

w czytaniu i pisaniu jest wyrównywanie braków w rozwoju psychomotorycznym dzieci oraz 

opanowanie przez nie podstawowych umiejętności w czytaniu i pisaniu, by umożliwiło to im dalszą 

naukę w szkole. 

Cele szczegółowe – terapii pedagogicznej:  

 Usprawnianie i stymulowanie funkcji percepcyjno-motorycznych; 

 Prawidłowe ukształtowanie osobowości, m.in. w sferze emocjonalnej; 

 Eliminowanie błędów i braków w czytaniu i pisaniu; 

 Ćwiczenie umiejętności prawidłowego czytania i pisania; 

 Eliminowanie niepowodzeń szkolnych. 

Praca z uczniem oparta na założonych celach wytycza kierunki, a zarazem rodzaje oddziaływań 

terapeutycznych: 
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 Stymulowanie i usprawnianie zaburzonych procesów psychomotorycznych istotnych w 

opanowaniu umiejętności czytania i pisania, tj. konieczności wszechstronnego ćwiczenia 

analizatora wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego. 

 Ćwiczenia sprawności czytania i pisania, które muszą sprzyjać usprawnianiu zaburzonych 

funkcji oraz służyć przezwyciężaniu konkretnych trudności w nauce, a tym samym 

prowadzić do opanowania umiejętności czytania i pisania. 

 Oddziaływania psychoterapeutyczne ogólnie uspokajając, a równocześnie aktywizujące 

uczniów do nauki. 

Etapem końcowym terapii pedagogicznej powinno być poprawne czytanie i pisanie zgodne m.in. z 

zasadami ortografii oraz stworzenie optymalnych warunków dobrego rozwoju psychicznego. 

 

 PLANOWANIE I REALIZACJA PROGRAMU 

Punktem wyjścia do przedstawionych oddziaływań, a zarazem właściwego opracowania programu 

zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz kryterium oceny ich skuteczności jest: 

 Analiza objawów zaburzeń obserwowanych w codziennej aktywności dziecka (zajęcia, 

zabawy, rozmowy, kontakty z rówieśnikami); 

 Poznanie wyników badań psychologiczno-pedagogicznych i logopedycznych; 

 Opracowanie wstępnej diagnozy dotyczącej wiedzy, umiejętności i postaw dziecka na 

podstawie tekstów czytania i pisania oraz informacji uzyskanych od nauczycieli, 

wychowawców, rodziców; 

 Opracowanie indywidualnego programu do pracy w oparciu o uzyskane wyniki i informacje 

z jednoczesnym uwzględnieniem rodzaju zaburzeń rozwojowych i możliwości 

psychoruchowych; 

 Bieżące monitorowanie i korygowanie zaplanowanych działań, metod i form pracy z 

uczniem; 

 Ewaluacja programu, analiza i ocena oraz wnioski do dalszej pracy. 
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TOK JEDNOSTKI METODYCZNEJ – ZAJĘĆ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH 

W czasie zajęć uwzględnia się następujące ogniwa zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. 

1. Nawiązanie kontaktu emocjonalnego z dzieckiem. 

2. Sprawdzenie stopnia opanowania materiału powtórka tego, co już dziecko utrwaliło. 

3. Wprowadzenie nowego materiału. 

4. Elementy relaksacji, odprężenia. 

5. Ćwiczenia usprawniające i utrwalające nowe umiejętności. 

6. Zabawa pożegnalna dająca poczucie zadowolenia, spełnienia. 

 

ZASADY PROWADZENIA ZAJĘĆ 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne uwzględniają następujące zasady 

pedagogiczne: 

- zasadę indywidualizacji; 

- zasadę powolnego stopniowania trudności; 

- zasadę korekcji zaburzeń; 

- zasadę kompensacji zaburzeń; 

- zasadę systematyczności; 

- zasadę ciągłości oddziaływania psychoterapeutycznego. 

Zasada indywidualizacji środków i metod oddziaływania korekcyjnego 

Podstawą pracy z dziećmi z fragmentarycznymi zaburzeniami rozwoju jest jej zindywidualizowanie 

– dodatkowa pomoc, w postaci programowania zajęć korekcyjnych (środki, metody), ze względu na 

ogromne zróżnicowanie rodzaju, zakresu i głębokości ujemnych odchyleń w rozwoju oraz trudności 

w uczeniu się. 

Zasada powolnego stopniowania trudności w nauce czytania i pisania, uwzględniająca złożoność 

tych czynności i możliwości percepcyjne dziecka 

Zgodnie z tą zasadą należy stopniować trudności, zwracając uwagę na objętość opracowanego 

materiału, przystępność dla dziecka, postępy w nauce i punkt wyjścia materiału programowego, tzn. 

poziom czytania i pisania: tempo, biegłość, płynność, poprawność czytania, czytanie ze 

rozumieniem; 
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Zasada korekcji zaburzeń 

Podczas zajęć najwięcej czasu trzeba przewidzieć na ćwiczenie funkcji najsłabiej rozwiniętych i 

tych umiejętności, w których ujawniają się najpoważniejsze trudności. Ćwiczone one są w różnych 

czynnościach z zachowaniem zasady stopniowania trudności i zasady indywidualizacji. 

 

Zasada kompensacji zaburzeń 

Niezmiernie ważne jest łączenie ćwiczeń funkcji zaburzonych z ćwiczeniami funkcji bardziej 

sprawnych, aby utworzyć właściwe mechanizmy kompensacyjne. Dzieci napotykające trudności w 

opanowaniu poszczególnych umiejętności uruchamiają często niewłaściwe mechanizmy obronne, 

np. uczą się na pamięć bez zrozumienia, „czytają” z pamięci. 

Zasada systematyczności 

Zasada ta dotyczy systematyczności i częstotliwości ćwiczeń korekcyjnych i korekcyjno- 

kompensacyjnych. Jej przestrzeganie wpływa bardzo korzystnie na opanowanie i utrwalenie nabytej 

wiedzy i umiejętności. Długotrwałe przerwy powodują najczęściej częściowy lub całkowity regres, 

co zmniejsza skuteczność terapii. 

Zasada ciągłości oddziaływania psychoterapeutycznego 

W czasie trwania zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oddziaływania wychowawcze powinny mieć 

charakter terapeutyczny. Niepowodzenia szkolne są przyczyną reakcji nerwicowych i negatywnych 

postaw wobec nauki i szkoły, co w konsekwencji przyczynia się do osłabienia wyników dziecka w 

nauce. 

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW 

Metody terapeutyczne: 

1. Metoda Dobrego Startu 

2. Treningowa metoda Czytania (sylabowa) Barbary Zakrzewskiej 

3. Wybrane elementy metody 18 struktur wyrazowych (Kujawa, Kurzyna) 

4. Terapia zabawą 

5. Muzykoterapia 

6. Bajkoterapia (elementy biblioterapii) 

7. Gry edukacyjne 

8. Origami (płaskie, przestrzenne, kółeczka) 
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9. Różnorodne techniki plastyczne 

10.  Elementy arteterapii 

11.  Słowne 

12.  Oglądowe 

13.  Praca z komputerem (wykorzystanie programów edukacyjnych mi. in. „Czytam i piszę”- 

gra edukacyjna, „Dysleksja I i II”, „Dysortografia”) 

Formy pracy: 

1. Indywidualna 

2. Grupowa 

3. Indywidualna – zróżnicowana 

Środki dydaktyczne: 

Materiały obrazkowe, loteryjki, suwaki, domina wyrazowe i sylabowe, diagramy wykreślanki, 

rebusy, karty logiczne, pusy, litery duże i małe, podpisy, karty pracy, materiały przyrodnicze, 

instrumenty perkusyjne, bębenek, tamburyno, magnetofon, komputer, programy edukacyjne, 

mozaiki geometryczne, klocki Denisa, patyczki, kostki do gry planszowej, puzzle, gry stolikowe i 

inne. 

Podczas prowadzenia zajęć będę korzystała również z pomocy mi.in. : 

- „100 ćwiczeń poprawiających koncentrację uwagi” G. Pawlik, 

- puzzle, domino, memory, stemple, figury geometryczne, rebusy itp., 

- zeszyty ćwiczeń J. Mickiewicz „ Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i pisania”, 

- Ćwiczenia grafomotoryczne  B. Jaglarz „Przygody Sowy Rozalii”, 

- „Wzory i obrazki” M. Frostig, D. Horne, 

- „Orto – gra” z serii „Mów wyraźnie – pisz poprawnie” H. Grzelak 

- „Gry i zabawy w terapii pedagogicznej” J. Jastrząb. 

Terapię pedagogiczną wspomogę elementami metody dobrego startu  M. Bogdanowicz oraz 

ćwiczeniami z bajkoterapii, muzykoterapii i elementami arteterapii.  
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PROGRAM POSTĘPOWANIA TERAPEUTYCZNEGO  NA ZAJĘCIACH  

KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH 

     Programy terapeutyczne to ściśle określone, zaplanowane w czasie i zindywidualizowane 

działanie naprawcze, którego celem jest stymulowanie i usprawnianie. Powinny być konstruowane 

w oparciu o diagnozę potrzeb, możliwości i ograniczeń konkretnego dziecka. Wynikiem ich 

stosowania mają być pozytywne zmiany w zachowaniu dziecka, przełamanie trudności w uczeniu 

się, osiągnie sukcesów, a przede wszystkim korekta nieprawidłowości w procesie czytania i pisania.  

Dzieci objęte przeze mnie programem terapii pedagogicznej wykazują: 

- zaburzenia percepcji wzrokowej 

- zaburzenia percepcji słuchowej 

- zaburzenia procesów emocjonalno-motywacyjnych 

- zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej 

- zaburzenia manualno-grafomotoryczne 

- specyficzne trudności czytania i pisania 

- zaburzenia koncentracji i uwagi 

Po zdiagnozowaniu uczniów i zakwalifikowaniu ich do zajęć w ramach zespołu korekcyjno – 

kompensacyjnego ustaliłam następujący program postępowania terapeutycznego: 

 Usprawnianie i korekta w sferze percepcji słuchowej. 

 Kształcenie wrażliwości słuchowej przez rozpoznawanie odgłosów wydawanych 

przez upadające lub uderzające o siebie przedmioty np. klucze, szklanka, łyżeczka, 

rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków wydawanych przez instrumenty, 

lokalizacja tych dźwięków, różnicowanie i rozpoznawanie odgłosów;  

 Kształcenie słuchu fonematycznego przez różnicowanie słów podobnie brzmiących, 

powtarzanie par słów opozycyjnych, segregowanie obrazków ze względu na 

właściwości głoskowe w ich nazwach. Zabawa w słowa -słuchowe wyszukiwanie 

krótkich wyrazów ukrytych w dłuższych wyrazach; 

 Kształcenie analizy i syntezy słuchowej przez podawanie liczby głosek w wyrazie, 

podawanie głoski ze względu na jej lokalizację, podawanie liczby sylab w wyrazie, 
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podawanie sylaby ze względu na jej lokalizację, tworzenie wyrazów przez dodanie 

lub odjęcie sylaby, podział lub synteza wyrazu: sylabowa, głoskowa; 

 Ćwiczenia pamięci słuchowej poprzez dobieranie obrazków, których nazwy 

posiadają daną głoskę, określanie miejsca danej głoski w wyrazach dłuższych, 

rozpoznawanie głoski powtarzającej się w wyrazie, układanie wyrazów z żądanymi 

głoskami, liczenie głosek w wyrazach, wyszukiwanie wyrazów posiadających daną 

głoskę, powtarzanie usłyszanych sylab, wyrazów, zdań, słuchanie bajek, opowiadań,  

krótkich wierszy z płyt i ich opowiadanie.  

 

 Usprawnianie i korekta w sferze percepcji wzrokowej. 

 Ćwiczenie pamięci wzrokowej (pola spostrzegania), koncentracji wzrokowej: 

dobieranie par jednakowych obrazków (dobieranki, loteryjki, domino obrazkowe), 

układanie obrazków w kolejności, w jakiej były pokazywane, rozpoznawanie zmian 

ilościowych i jakościowych w układach elementów – zabawa „Co tu się zmieniło?”, 

segregowanie obrazków w grupy tematyczne, wyszukiwanie różnić i podobieństw 

między obrazkami; 

 Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej oraz spostrzegawczości: dobieranie do 

konturów figur geometrycznych takich samych figur i nałożenie na wzór, 

różnicowanie kształtów literopodobnych, segregowanie wyrazów takich samych, o 

takiej samej liczbie liter, wyodrębnianie liter w wyrazach; 

 Różnicowanie liter, sylab i wyrazów, poszerzanie pola czytania: tworzenie wyrazów 

z sylab, uzupełnianie brakujących liter i sylab w wyrazach, uzupełnianie zdań z 

lukami przez wyszukiwanie wyrazów z rozsypanki wyrazowej lub tworzenie 

własnych. 

 Usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowo – słuchowej oraz sprawności 

grafomotorycznej. 

 Ćwiczenia w zakresie integrowania funkcji słuchowych, wzrokowych  i ruchowych; 

 Ćwiczenia rytmiczne: odtwarzanie struktur rytmicznych, odtwarzanie przestrzenne 

układów rytmicznych, odtwarzanie rytmiczne układów przestrzennych; 
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 Usprawnianie czynności manualnych: czynności wykonywane palcami dłoni np. 

lepienie, malowanie, modelowanie, rozdzieranie, wycinanie; 

 Usprawnianie czynności grafomotorycznych: kreślenie w powietrzu dużych, 

płynnych, swobodnych ruchów, zamalowywanie określonej przestrzeni, kopiowanie 

rysunków, pogrubianie konturu czyli wodzenie po wzorze, zamalowywanie małych 

pól wg oznakowania, obrysowywanie szablonów, rysowanie szlaczków, kalkowanie. 

 Ćwiczenia rozwijające sprawność językową i komunikacyjną:  

 Swobodne wypowiedzi na różne tematy, luźne rozmowy;  

 Dzielenie się wrażeniami z przeżytych sytuacji; 

 Opowiadanie treści obrazków, historyjek obrazkowych; 

 Układanie zdań z podanymi wyrazami, kończenie zdań; 

 Rozwiązywanie oraz układanie zagadek, wymyślanie zakończenia dla konkretnej 

historyjki, układanie życzeń okolicznościowych. 

 Ćwiczenia w czytaniu: 

 Czytanie całościowe sylab i wyrazów; 

 Czytanie wyrazów, zdań i tekstów sylabami; 

 Czytanie selektywne głośne i ciche; 

 Czytanie z przesłoną (w okienku); 

 Czytanie chóralne; 

 Ćwiczenia w rozumieniu czytanych treści. 

 Ćwiczenia usprawniające w pisaniu:  

 Pisanie liter, sylab, wyrazów, zdań, podkreślanie liter, sylab, lub wyrazów, 

zawierających określoną trudność, wypisywanie sylab lub wyrazów z trudną literą. 

 Przepisywanie wyrazów, zdań, krótkich tekstów. 

 Pisanie z pamięci. 

 Pisanie ze słuchu. 

 Tekst z lukami literowymi ( wpisywanie liter z trudnością ortograficzną). 

 Tekst z lukami sylabowymi (w luki wpisuje się sylaby). 
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 Tekst z lukami wyrazowymi, tekst obrazkowo-wyrazowy ( luki uzupełnia się 

wyrazami ilustrowanymi za pomocą obrazków). 

 Wpisywanie sylab lub wyrazów z trudną literą (trudności dotyczące głosek i 

specyficznych liter). 

EFEKTY TERAPII PEDAGOGICZNEJ (EWALUACJA) 

Efektywność prowadzonej terapii ocenię przez: 

 dokonywanie na bieżąco badań umiejętności i monitorowanie postępów dzieci, 

przeprowadzenie diagnozy umiejętności po klasie II; 

 obserwacji dziecka podczas terapii grupowej; 

 analizę zebranych prac, zeszytów i innych wytworów dziecięcych; 

 prostej ankiety ewaluacyjnej skierowanej do rodziców. 
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PROGRAM ZAJĘĆ DLA DZIECI ZE SPECJALNYMI TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I 

PISANIU, W TYM TAKŻE ZAGROŻONYCH RYZYKIEM DYSLEKSJI 

 

Ze szkoły w świat – indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie 

Ożarów Mazowiecki 

Miejsce realizacji zajęć Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Płochocinie  

Rodzaj zajęć 
Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i 

pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji. 

Imię i nazwisko 

nauczyciela 
Agnieszka Kozłowska-Nagat 

 

Cel ogólny:  

Stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dziecku 

z utrudnieniami rozwojowymi – rozwoju na miarę jego możliwości. 

 
ZABURZONE 

FUNKCJE                   

POZNAWCZE 

CELE   TERAPEUTYCZNE        

 (POŚREDNIE) 

METODY (SPOSOBY PRACY) FORMY  

PRACY 

grafomotoryka usprawniane graficzne ręki 

dominującej 

 

- wodzenie mazakiem po 

śladzie 

 

- kolorowanie 

 

- kalkowanie 

 

-„ Zwierzaczki i szlaczki”  

    ćwiczenia grafomotoryczne 

usprawniające  rękę piszącą  

    R. A. Hływa 

 

 

grupowa 

percepcja 

wzrokowa 

-usprawnianie analizy wzrokowej 

na materiale nieliterowym 

-usprawnianie syntezy wzrokowej 

na materiale nieliterowym 

-rozwijanie i doskonalenie pamięci 

- wszelkiego rodzaju układanki 

(np. puzzle, domino) 

- układanie obrazków z części 

według wzoru (12 i więcej) 

- układanie obrazków z części 

z pamięci (12 i więcej) 
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wzrokowej 

-spostrzegawczości 

- wyodrębnianie różnic między 

obrazkami (powiedz, czym 

różnią się te obrazki) 

- „Wzory i obrazki. Program 

rozwijający percepcję 

wzrokową. Poziom wyższy.” 

Marianne Frostig, Dawid 

Horne 

-gry i zabawy dydaktyczne 

- zajęcia z wykorzystaniem 

komputera 

 

percepcja 

słuchowa 

-usprawnianie analizy i syntezy 

głoskowej wyrazów 

- usprawnianie analizy i syntezy 

sylabowej wyrazów 

-rozwijanie i doskonalenie pamięci 

słuchowej 

 

- wybrzmiewanie i liczenie 

głosek w wyrazach 

- synteza głosek podanych ze 

słuchu 

- wybrzmiewanie i liczenie 

sylab  w wyrazach 

- synteza sylab podanych ze 

słuchu 

- gry i zabawy edukacyjne 

- zajęcia z wykorzystaniem 

komputera 

 

czytanie i 

pisanie 

powtarzanie i utrwalanie zmiękczeń 

i dwuznaków 

usprawnianie czytania metodą 

sylabową 

usprawnianie techniki czytania i 

poprawności pisania 

-usprawnianie analizy wzrokowej 

- „Od piosenki do literki. 

Metoda Dobrego Startu.” M. 

Bogdanowicz 

- Metoda 18 struktur 

wyrazowych w pracy z dziećmi 

z trudnościami w czytaniu i 

pisaniu. Książka do ćwiczeń w 

czytaniu”  E. Kujawa, M. 

Kurzyna 
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na materiale literowym 

-usprawnianie syntezy wzrokowej 

na materiale literowym 

 

 

- Metoda 18 struktur 

wyrazowych w pracy z dziećmi 

z trudnościami w czytaniu i 

pisaniu”. Zeszyty ćwiczeń w 

pisaniu.  E. Kujawa, M. 

Kurzyna 

- wybrane karty pracy z portalu 

edukacyjnego „Superkid.pl” 

-„Krzyżówki tematyczne dla 

dzieci” K. Walkowska 

- przepisywanie 

 

- pisanie z pamięci 

 

- rozwiązywanie krzyżówek 

 

- wykreślanki wyrazowe 

 

- zajęcia z wykorzystaniem 

komputera 

 

procesy 

emocjonalno-

motywacyjne 

wzmacnianie poczucia własnej 

wartości 

utwierdzanie w przekonaniu, że 

dziecko może, że potrafi 

poprzez stosowanie 

przygotowanych zasad pracy  

Komputerowe gry i programy edukacyjne (do wyboru): 

 „Trening czytania – pokonaj dysleksję” – program multimedialny wspomagający naukę 

czytania. Zgodny z programem nauczania Metodą 18 struktur wyrazowych. 

 „Sposób na dysleksję” – program multimedialny edukacyjno-terapeutyczny, 

rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Dysleksji. 

 „Czytam i piszę” – interaktywna gra edukacyjna kształcąca umiejętność czytania i pisania. 

 „Alfabet – nauka czytania i pisania” – polski program multimedialny 
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Zasady pracy z uczniem : 

 podnoszenie samooceny ucznia 

 budowanie zaufania do własnych możliwości (ja mogę, ja potrafię) 

 wpajanie poczucia, że mamy wpływ na nasze życie – dzięki pracy osiągniemy sukces 

 budowanie motywacji do pracy, aby pojawiające się trudności nie zniechęcały do dalszego 

działania, ale mobilizowały do twórczego rozwiązywania pojawiających się problemów 
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PROGRAM ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW 

SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM NAUK 

MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH 

 
Ze szkoły w świat – indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Ożarów Mazowiecki 

Miejsce realizacji zajęć Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Płochocinie  

Rodzaj zajęć 
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze 

szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych. 

(GRUPA I i II) 

Imię i nazwisko nauczyciela Elżbieta Tomczyk 

 

 

Charakterystyka programu: 

Program skierowany jest do uczniów przejawiających zainteresowanie tematyką 

przyrodniczą oraz treściami matematycznymi. Matematyka i przyroda są dziedzinami wiedzy 

niezbędnymi i często wykorzystywanymi w życiu codziennym. Istnieje duże zapotrzebowanie 

społeczeństwa na ludzi aktywnych i twórczych, charakteryzujących się niepowtarzalnymi 

sposobami rozwiązywania problemów. Dzieci nie mają jeszcze ugruntowanych stereotypów, 

dlatego też stosując odpowiednie formy i metody pracy na takich zajęciach można skutecznie i 

efektywnie kształtować ich postawy. Ważnym elementem jest więc stwarzanie dzieciom takich 

sytuacji i doświadczeń, aby samodzielnie dochodziły do określonych prawd i zasad, umiały 

samodzielnie wyciągać wnioski, logicznie myśleć i rozwiązywać problemy. Treści realizowane na 

zajęciach pozwolą w przystępny sposób przybliżyć dzieciom świat przyrody, zapoznać je ze 

zjawiskami i zależnościami w przyrodzie, uświadomić, że są częścią świata i mają na niego wpływ. 

Pobudzenie aktywności poznawczej i rozwijanie zainteresowań dzieci jest możliwe dzięki 

atrakcyjności zajęć, a szczególnie poprzez przeprowadzanie doświadczeń, organizowanie wyjść i 

wycieczek oraz zabawę, która jest podstawową formą działalności i ekspresji u dzieci. Gry 

matematyczno-przyrodnicze pozwolą na rozwinięcie procesów myślowych i spontaniczności 

rozwiązań. Realizowane zagadnienia będą łączyć teorię z praktyką i dotyczyć najbliższego 

środowiska dziecka.  

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym 

uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych będą prowadzone w dwóch grupach po 8 

uczniów w każdej. Są to uczniowie klas II i III, którzy wykazali chęć uczestnictwa w tych zajęciach 

i pomyślnie przeszli etap rekrutacji.  

Głównym celem programu jest: 

- efektywne i skuteczne kształtowanie postaw twórczych uczniów; 

- rozwijanie zainteresowań uczniów zdolnych. 

Celami szczegółowymi jest: 

- wyposażenie uczniów zdolnych w większy zasób wiadomości i umiejętności ; 

- kształtowanie potrzeby i umiejętności przeprowadzania prostych doświadczeń i eksperymentów; 

- wprowadzenie dziecka w środowiskom przyrodnicze; 

- zapoznanie z różnorodnością świata przyrody; 

- rozpoznawanie w różnych środowiskach najczęściej spotykanych gatunków roślin i zwierząt; 

- dostrzeganie dokonujących się zmian w przyrodzie w różnych porach roku; 
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- orientowanie się współzależnościach zachodzących między światem roślin, a światem zwierząt w 

poznanych ekosystemach( las, pole, zbiornik wodny); 

- ochrona środowiska naturalnego; 

- kształtowanie dziecka w otoczeniu, a także określonych nastawień i umiejętności postępowania 

wobec przyrody; 

- propagowanie mody na ekologiczny styl życia; 

- rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia; 

- przeprowadzanie doświadczeń; 

- rozwijanie szybkości reakcji i precyzji w rozwiązywaniu zadań; 

- samodzielne wyszukiwanie informacji na dany temat z różnych źródeł np. Internetu, słowników 

itp. 

Korelacja z  treściami matematycznymi: 

- wyszukiwanie w terenie materiałów o podobnych cechach; 

- badanie stosunków przestrzennych w terenie( nad, pod, obok itp.); 

- wykorzystanie materiału przyrodniczego do układania zadań, ważenia, mierzenia, porównań 

różnicowych itp.; 

- układanie krzyżówek i rebusów matematycznych, do rozwiązania których niezawodna jest wiedza 

matematyczna, przyrodnicza i ekologiczna; 

- wykorzystywanie danych statystycznych do układania zadań; 

- wykorzystywanie obliczeń kalendarzowych, np. długości dni i nocy, pór roku, długości miesięcy 

itp.; 

- ćwiczenia praktyczne w terenie np. mierzenie pni drzew, długości cienia itp. 

Optymalnej realizacji celów będzie sprzyjać: 

- przemyślana i dobra organizacja zajęć poprzez dobór metod i form pracy; 

- właściwy dobór gier i zabaw utrwalających różne sposoby obliczeń; 

 

Metody, formy oraz środki dydaktyczne zostały dopasowane do realizacji poszczególnych 

tematów zajęć: 

- metody problemowe np. „burza mózgów”, dyskusja, obserwacja; 

- metoda graficznego zapisu (mapa skojarzeń, szukanie ciekawostek w książkach i Internecie); 

- metoda przyspieszonego uczenia się (łańcuchowa metoda skojarzeń); 

- metody integracyjne (pajączek ekologiczny); 

- gry dydaktyczne, zabawy matematyczne, łamigłówki, krzyżówki, filmy przyrodnicze; 

- obrazkowy kalendarz pogody, plansze; 

- urządzenia i materiały potrzebne do przeprowadzania doświadczeń; 

- naturalne środowisko. 

 

 

 Ewaluacja 

Aby przekonać się czy zaproponowany program daje pożądany wpływ na uczniów, konieczne jest 

przeprowadzanie ewaluacji, czyli działania pozwalającego stwierdzić, w jakim stopniu cele są 

osiągnięte, czy proponowane metody i formy pracy przynoszą zamierzony efekt. Wyniki ewaluacji 

posłużą do wyciagnięcia wniosków z realizacji programu. 

 Narzędzia ewaluacyjne:  
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- wytwory pracy dzieci; 

- wyniki sprawdzianów wiedzy i umiejętności; 

- test sprawdzający po przeprowadzeniu 50% zajęć; 

- końcowy egzamin wewnętrzny; 

- ankieta wśród nauczycieli wychowawców. 
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PROGRAM ZAJĘĆ GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ DLA DZIECI Z WADAMI 

POSTAWY 

 
Ze szkoły w świat – indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Ożarów Mazowiecki 

Miejsce realizacji zajęć Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Płochocinie  

Rodzaj zajęć Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci zwadami postawy 

Imię i nazwisko nauczyciela Justyna Kalita 

 

  Cele gimnastyki korekcyjnej: 

  - pomoc w kształtowaniu nawyku prawidłowej postawy, 

 - korygowanie zaburzeń statyki ciała, 

 - wzmacnianie partii mięśni osłabionych, poprzez ćwiczenia mięśni, grup mięśniowych oraz 

ćwiczeń oddechowych, 

 - rozciąganie partii mięśni przykurczonych, 

 - wyrównywanie odchyleń postawy, 

 - wyrabianie prawidłowego wysklepienia stopy, 

 - przeciwdziałanie utrwalaniu i pogłębianiu wady, 

 - zapewnienie dzieciom z wadami postawy ruchu w odpowiednich dla nich dawkach, 

 - uświadomienie dziecku jego defektu i następstwach wynikających z jego pogłębienia, 

 - stosowanie ćwiczeń zwiększających zakres ruchu wszystkich  

   stawów, zwiększenie wydolności układu oddechowego i krążenia, 

 - poprawienie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej. 

Zadania dydaktyczne: 

-pobudzenie do działania układów ruchu, krążenia i oddechowego, 

-osiągnięcie pełnego zakresu ruchu w stawach i w poszczególnych grupach mięśniowych, 

-wyrabianie nawyku prawidłowej postawy, 

-poznawanie gier i zabaw stosowanych w ćwiczeniach korekcyjnych, 

-zaznajomienie rodziców z przyczynami i skutkami występowania wad postawy, 

-opracowanie zestawów ćwiczeń ze wskazaniami i przeciwwskazaniami   

 dotyczącymi poszczególnych wad postawy, do stosowania przeze mnie i dla rodziców. 

Zadania wychowawcze: 

-kształtowanie potrzeby samokontroli, 

-świadome uczestnictwo w zajęciach, 

-odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i innych, 

-samokontrola, 

-czynny wypoczynek na świeżym powietrzu, 

-aktywne spędzanie czasu wolnego, 

-higiena osobista, 

-współpraca w grupach i ze współćwiczącym, 

-higieniczny tryb życia, 
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-samoocena własnej postawy ciała. 

  

Ogólne założenia gimnastyki korekcyjnej 

  

1. Kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała. 

a) dokładne poznanie dziecka 

-stan zdrowia, konsultacje z pielęgniarką, 

-odchylenia w postawie, 

b) nauka korygowania błędów postawy z uwzględnieniem indywidualizacji 

-nauka przyjmowania pozycji wyjściowych, 

kształtowanie wyczucia prawidłowej postawy w miejscu i ruchu, 

-rozluźnianie i zwiększanie ruchomości w stawach z równoczesnym wzmacnianiem odcinkowym, 

-stopniowe zwiększanie intensywności ćwiczeń, 

-nauka prawidłowego pogłębionego oddechu, 

-nauka ćwiczeń domowych. 

c) kontrola umiejętności przyjmowania prawidłowej postawy oraz stopniowe opanowanie 

poznawanych ćwiczeń. 

2. Utrwalanie nawyku prawidłowej postawy. 

a) zwiększanie intensywności ćwiczeń (obciążanie, oporowanie, przyspieszanie tempa) przy 

bezwzględnym egzekwowaniu prawidłowej postawy 

b) wyrabianie wytrzymałości siłowej mięśni posturalnych przez zwiększanie liczby powtórzeń i 

skracanie przerw między ćwiczeniami  

c) stałe egzekwowanie prawidłowej postawy we wszystkich pozycjach w czasie ćwiczeń oraz w 

różnych sytuacjach, w jakich się dziecko znalazło 

d) stosowanie w szerszym zakresie indywidualizacji 

e) wskazania do wykonywania ćwiczeń korekcyjnych na okres ferii i wakacji. 

  

Tematyka zajęć 

 A. Gry i zabawy ruchowe  z elementami gimnastyki korekcyjnej 

1.Zabawy orientacyjno-porządkowe (chód, bieg w różnych kierunkach z omijaniem przyborów, 

współćwiczących, zatrzymywanie się na sygnał w celu przyjęcia prawidłowej postawy). 

2.Zabawy z elementami czworakowania stosowane w celu wzmocnienia mięśni odcinka 

lędźwiowego kręgosłupa i pasa barkowego. 

B.Ćwiczenia gimnastyczne prowadzone metodą naśladowczą i zadaniową ścisłą 

1.Ćwiczenia ogólnorozwojowe i specjalne (ćwiczenia wzmacniające mięśnie osłabione, ćwiczenia 

rozciągające mięśnie przykurczone-dotyczy mięśni karku, obręczy barkowej, biodrowej, kończyn 

dolnych, stóp, mięśni grzbietu, klatki piersiowej, brzucha, pośladków). 

2.Ćwiczenia kształtujące odruch prawidłowej postawy. 

3.Ćwiczenia wyprostne. 

4.Nauka prawidłowego oddychania torem piersiowym i brzusznym. 

5.Ćwiczenia antygrawitacyjne. 

6.Ćwiczenia elongacyjne - czynne wydłużanie kręgosłupa w różnych pozycjach. 

7.Nauka, doskonalenie i kontrola ćwiczeń domowych. 
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PROGRAM ZAJĘĆ DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W ZDOBYWANIU 

UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH 

Ze szkoły w świat – indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie 

Ożarów Mazowiecki 

Miejsce realizacji zajęć Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Płochocinie  

Rodzaj zajęć Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności 

matematycznych. 

Imię i nazwisko 

nauczyciela 
Mariola Kulińska - Trojanowska 

 

1. Charakterystyka programu: 

Program przeznaczony jest dla uczniów klasy drugiej, którzy mają wolniejsze tempo pracy 

niż ich rówieśnicy, niekompletną wiedzę matematyczną ( np. z powodu częstych 

nieobecności w szkole ), nabytych dysfunkcji, niskich możliwości intelektualnych. 

Na realizację programy przeznaczono  2 godziny tygodniowo w II semestrze roku szkolnego 

2013/2014. W czasie zajęć należy zwrócić szczególną uwagę na dostosowanie wymagań 

edukacyjnych do indywidualnych możliwości uczniów w zakresie: 

- tempa pracy, 

- stopnia trudności, 

- stosowania metod nauczania, 

- wprowadzania różnorodnych środków dydaktycznych, pobudzających aktywność ucznia i 

uczących logicznego myślenia. 

Podczas zajęć dzieci należy angażować w ich przebieg oraz nagradzać, co wzmocni 

motywację do uczenia się i stanie się okazją do osiągania drobnych sukcesów. 

 

2. Cele edukacyjne: 

 

Cel główny: wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów będących 

przyczyną trudności szkolnych, zachęcanie ich do zwiększenia wysiłku w uczenie się 

matematyki, zniwelowanie przykrych doświadczeń związanych z porażkami ucznia na 

lekcjach matematyki. 

Cele szczegółowe: 

- rozwijanie umiejętności matematycznych, 

 - kształtowanie pojęć matematycznych, 

- rozbudzanie zainteresowań, wyrabianie własnej motywacji do nauki, 
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- ułatwienie dziecku umiejętności liczenia poprzez ćwiczenia koncentracji     uwagi, rozwijanie 

spostrzegawczości, 

- kształtowanie umiejętności porównywani, segregowania i samokontroli, 

- rozwijanie umiejętności posługiwania się metodami matematycznymi w życiu codziennym, 

- wyrabianie poczucia własnej wartości, 

- motywowanie do przezwyciężania trudności w nauce. 

 

3. Procedury osiąganie celów: 

W procesie pomocy dzieciom z trudnościami w nauce bardzo ważną rolę odgrywają aktywność i 

chęć dziecka do pracy. Ważne jest aby dobrać odpowiednie techniki, metody i zasady pracy. 

Zasady pracy: 

- indywidualizacja, czyli dóbr środków i metod w zależności od potrzeb i możliwości uczniów, 

- zasada stopniowania trudności ( przechodzenie od prostych zadań od złożonych ) 

- zasada systematyczności: indywidualizacja i modyfikacja wymagać dostosowanych do 

możliwości dziecka. 

Metody: 

- rozwiązywania zadań, 

- ćwiczenia, 

- gry i zabawy 

Formy pracy: 

- praca indywidualna, 

- grupowa, 

- zbiorowa 

 

4. Przewidywane osiągnięcia uczniów. 

W wyniku realizacji programu uczeń: 

- wyodrębnia zbiór i przelicza elementy, 

- tworzy zbiory spełniający określony warunek, 

- zna cyfrowy i słowny zapis liczby, 

- sprawnie wykonuje podstawowe działania matematyczne, 

- zna sposoby ułatwiające dodawanie i odejmowanie licz, 

- rozwiązuje proste zadania tekstowe, 

- zna figury geometryczne, 

- wykonuje obliczenia pieniężne, 

- potrafi wykonać proste obliczenia zegarowe i kalendarzowe, 

- odczytuje wskazania termometru 

 

5. Treści programowe 

1.Zbiory 

Ćwiczenia utrwalające pojęcie zbioru. Klasyfikacja zbiorów ze względu na ich liczebność. 

Uzupełnianie elementów zbiorów. Ustalanie równoliczności zbiorów na podstawie przeliczania i 

łączenia w pary 

2.Dodawanie i odejmowanie liczb 
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Powtórzenie zapisu liczb z wyróżnieniem liczby dziesiątek jedności. Usprawnianie techniki 

rachunkowej i umiejętności dodawanie i odejmowania liczb poprzez zabawy. Prawidłowe 

umiejscawianie liczb na osi liczbowej. Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu liczb z 

wykorzystaniem tabelek, grafów i drzewek. Różne sposoby dodawania i odejmowania liczb z 

przekroczeniem progu dziesiątkowego. Porównywanie różnicowe. 

3.Mnożenie i dzielenie 

Zastępowanie mnożenia dodawaniem składników. Ćwiczenia w mnożeniu i dzieleniu liczb na 

konkretach. Dzielenie liczby przez liczbę jako działania odwrotne do mnożenia. 

4.Rozwiązywanie działań tekstowych. 

Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych. Dokładna analiza treści zadań, wyróżnianie danych i 

niewiadomych. Przekształcenie treści zadań. Układanie treści zadań do rysunku i działania 

matematyczne. Układanie pytań do zadań tekstowych. 

5.Utrwalanie pojęć geometrycznych 

Rozpoznawanie figur geometrycznych na rysunku i w otoczeniu. Własności prostokąta, kwadratu, 

trójkąta i koła. 

6.Wiadomości i umiejętności praktyczne. 

Mierzenie czas. Obliczanie zegarowe i kalendarzowe. Pisanie dat. Pieniądze, liczenie pieniędzy, 

płacenie. Termometr i odczytywanie temperatury. 

Treści programowe są zgodne z podstawą programową dla I etapu edukacyjnego w zakresie 

edukacji matematycznej. O kolejności realizowania treści decyduje nauczyciel. Rodzaje, ilość 

ćwiczeń oraz stopień trudności dobiera nauczyciel prowadzący zajęcia. 

 

 

 

 

  

 

 


