
 1 

Program zajęć korekcyjno – kompensacyjnych 
dla uczniów z deficytami rozwojowymi 

– stwierdzona dysleksja 
(klasy I – III gimnazjum)  

 
 
 
 

 

Wstęp 
 
 Niepodejmowanie odpowiednich działań w stosunku do uczniów o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych powoduje drugoroczność, pogłębianie się zaburzeń 
emocjonalnych, utrudnia dalszy rozwój i kształcenie na dalszych etapach. 
 Władze oświatowe zalecają, by uczniów z fragmentarycznymi deficytami  
traktować w sposób zindywidualizowany w procesie dydaktyczno – wychowawczym, 
zarówno w zakresie wymagań, jak i oceniania. 
 Dziecka dyslektycznego nie należy traktować jako niezdolnego, złego czy 
leniwego. Nie powinno się go karać i wyśmiewać, a chwalić nagradzać nie tyle za 
efekty jego pracy, ile włożony w nią wysiłek. 
 
 

Charakterystyka programu: 
 

Dysleksja rozwojowa to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, 
występujące u dzieci o dobrym poziomie inteligencji, uwarunkowane 
nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego. Uczeń dyslektyk dotkliwiej 
odczuwa swoje trudności  w klasach starszych, ponieważ musi się uczyć wielu 
przedmiotów za pomocą czytania i pisania. Program ten zawiera cele, metody formy 
pracy oraz działania edukacyjne w formie ćwiczeń, które mają podnieść sprawność 
ucznia w tym zakresie, dzięki temu ułatwić jego funkcjonowanie we współczesnej 
szkole. 

 
Cele programu: 
 
Cele główne: 

 
�   podniesienie poziomu umiejętności czytania; 
�   podniesienie poziomu umiejętności pisania; 
�   zmniejszenie ilości błędów ortograficznych. 
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Cele bezpośrednie: 

 
�   usprawnianie, korygowanie zaburzonych funkcji, tj. percepcji słuchowej, 
�   grafomotoryki, koordynacji wzrokowo – ruchowej; 
�   kształtowanie umiejętności i wiadomości dydaktycznych, jak pisanie, 
       czytanie, tworzenie , odtworzenie; 
�   utrwalanie wiadomości i umiejętności przekazywanych na zajęciach 

lekcyjnych; 
�   doskonalenie technik szkolnych; 
�   opanowanie umiejętności radzenia sobie z napięciem emocjonalnym   
       w sytuacjach związanych z oceną; 
�   wzmocnienie obrazu własnej osoby; 
�   motywowanie do wysiłku umysłowego; 
�   wdrażanie do integracji z grupą rówieśniczą. 
 
Metody i formy pracy: 
 
 Stosowaną formą pracy będą zajęcia w małej grupie. Podczas pracy będę 
stosowała różnorodne metody, tradycyjne, takie jak pokaz, rozmowę, prace  
z tekstem, i przede wszystkim aktywne, dotyczące praktycznej działalności uczniów, 
twórczej ekspresji oraz uczenia się przez doświadczenie. Planuję zastosowanie na 
zajęciach komputera i ćwiczeń w programach komputerowych„Dysleksja”, 
„Dyktanda”, różnego rodzaju gier, krzyżówek i rebusów. 
Warunkiem skuteczności realizacji zadań jest właściwy dobór wykorzystanie 
środków dydaktycznych. 
 
Czas realizacji programu: 
 

Rok szkolny: wrzesień 2005 – czerwiec 2006 (cykliczne spotkania, dwa razy  
w tygodniu). 
 
Działania związane z przygotowaniem programu: 
 
1. Nawiązanie współpracy z pedagogiem szkolnym, ustalenie listy uczniów  
     z opiniami o dysleksji. 
2. Zapoznanie się z opinią PPP dotyczącej deficytów rozwojowych. 
3. Rozmowy z nauczycielami języka polskiego – ustalenie form współpracy  
     i pomocy dzieciom w oparciu o opinię z PPP. Zapoznanie z trudnościami  
     w pisaniu pozostałych nauczycieli. 
4. Zgromadzenie i przygotowanie pomocy oraz materiałów do pracy z dziećmi. 
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Działania związane z wprowadzeniem programu: 
 
1. Organizacja pracy na zajęciach – wyjaśnienie uczniom celu terapii, ustalenie 

zasad wspólnej pracy. Zapoznanie ze strukturą zeszytów „Ortograffiti”, „Metodą 
18 struktur wyrazowych”, programem do ćwiczeń na komputerze: „Dysleksja”, 
„Dyktanda”, ”Porusz umysł”. 

2. Pogłębianie diagnozy psychopedagogicznej poprzez rozmowy z uczestnikami 
zajęć, obserwowanie jakości wykonywanych ćwiczeń; analiza wytworów pracy 
uczniów. 

 
Czynności związane z zakończenie programu: 
 
1. Opracowanie wniosków do dalszej pracy korekcyjno – kompensacyjnej. 
2. Przekazanie dziecku i rodzicom informacji do pracy własnej nad problemem 
 
Oczekiwane efekty: 
 
1. Usprawnianie zaburzonych funkcji. 
2. Przyrost umiejętności ortograficznych. 
3. Wzmocnienie motywacji do pracy własnej. 
4. Opanowanie umiejętności radzenia sobie z napięcie emocjonalnym. 
5. Wzmocnienie wizerunku własnej osoby. 
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Działy programu, przykłady ćwiczeń 
 

 
I Usprawnianie i korektura w sferze kinestetyczno – ruchowej: 
 
1. Usprawnianie czynności manualnych: 

- ćwiczenia rytmu, 
-ćwiczenia precyzji ruchów (rysowanie leniwej ósemki, rysowanie oburącz), 
- ćwiczenia wytwarzające koordynację obu rąk i koordynację wzrokowo – 

       ruchową ( rozcinanie, rozdzieranie, łączenie, przesuwanie, rzucanie) 
2. Usprawnianie czynności grafomotorycznych poprzez świadome kontrolowanie  

swoich ruchów i ćwiczeń płynnych ruchów pisarskich: 
- łączenie punktów wg podanej kolejności, 
- orientacja kierunkowa na płaszczyźnie, 
- rysowanie wzorów obiema rękami, 
- powiększanie i pomniejszanie, 
- symetria w rysunku, 
- kreślenie linii, 
- orientacja kierunkowa – labirynty, 
- kodowanie, 
- rzuty figur na płaszczyznę. 
 

 
II Usprawnianie i korektura w sferze percepcji wzrokowej: 
 
1. Wyszukiwanie na obrazkach największej liczby różnych szczegółów i ich 

zapamiętywanie. 
2. Szukanie różnic, podobieństw i braków – różnicowanie obrazków. 
3. Rozwiązywanie ilustrowanych zagadek i rebusów. 
4. Rysowanie po śladzie wg wzoru, odtwarzanie z pamięci bez schematu. 
5. Składanie pociętych obrazków – układanie puzzli (dobieranie obrazka do 

podpisów i odwrotnie). 
6. Odczytywanie schematów sylabowo – literowych i zapisywanie ich do diagramów 

– odczytywanie wg kodu powstałych wyrazów. 
7. Testy luk – wpisywanie liter w wykropkowane pola – synteza wyrazów. 
8. Odnajdywanie wg wzorów podobnych konturów, kształtów oraz punktów na 

mapie – kształtowanie orientacji przestrzennej. 
9. Rozwijanie pamięci wzrokowej – gra edukacyjna „Pamięć”. 
10.  Rozwijanie pamięci podczas pracy z programem komputerowym „Dysleksja”, 

„Dyktanda”, „Porusz umysł”. 
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III Usprawnianie i korektura w sferze percepcji słuchowej: 

 
              1. Podział zdań na wyrazy, wyrazów na sylaby. 
                  - liczenie wyrazów w zdaniach, 
                  - tworzenie wyrazów rozpoczynających się na podaną sylabę, 
               2. Czytanie, powtarzanie wyrazów, krótkich zdań, opowiadań. 
               3. Wymienianie jak największej liczby wyrazów wg określonej reguły 
                     ortograficznej. 
               4. Ćwiczenie pamięci słuchowej przy zastosowaniu programu komputerowego 
                  „Dysleksja”(zapamiętywanie słyszanych wyrazów i ich zapisywanie).  

5. Pisanie ze słuchu krótkich tekstów.  
 
 
IV Ćwiczenia mowy: 
 
 1. Ćwiczenia rozwijające mowę i wzbogacające słownik (odbiór i nadawanie): 
      - tworzenie rodzin wyrazów, 
      - gromadzenie synonimów, 
      - odnajdywanie w słownikach językowych wyrazów bliskoznacznych  
        i przeciwstawnych. 
 2. Gramatyczna poprawność wypowiedzi. 
 3. Ćwiczenia poprawnej wymowy. 
 4. Ćwiczenia utrwalające prawidłową artykulację. 
 
 
V Doskonalenie umiejętności czytania i pisania: 
 
1. Samodzielne układanie i zapisywanie zdań z przestrzeganiem pisowni. 
2. Podkreślanie sylab, wyrazów zawierających określoną trudność. 
3. Samodzielne ćwiczenia w uzupełnianiu luk literowych, sylabowych, wyrazowych. 
 
 
VI Ćwiczenia ortograficzne: 
 
1. Różnicowanie struktur dźwiękowych (sja – sia, zja – zia, cja – cia). 
2. Różnicowanie słuchowe samogłosek, samogłosek od zespołów dźwiękowych om, 

on, en, em. 
3. Różnicowanie zmiękczeń. 
4. Ćwiczenia w stosowaniu zmiękczeń – pisownia zmiękczeń przed samogłoską. 
5. Zasady pisowni i ćwiczenia utrwalające pisownię wyrazów z ó – u , rz – ż, ch – h. 
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6. Różnicowanie i – j w sylabach - w różnym położeniu. 
7. Pisanie wyrazów. 
8. Pisanie zdań. 
9. Pisanie z pamięci i ze słuchu. 
 
10.  Dwuznaki – różnicowanie 

- c – cz, s – sz – wymienne, 
- pisanie i czytanie wyrazów z jednym, potem z dwoma dwuznakami. 

11. Rozwijanie pamięci ortograficznej poprzez zapisywanie wyrazów z trudnością do 
słowniczka wyrazow trudnych. 
 
 
VII Ćwiczenia gramatyczne: 
 
1. Utrwalenie znajomości części mowy i zdania. 
2. Ćwiczenia rozwijaniu zdań prostych i złożonych. 
3. Rodzaje zdań. 
 
 
 
Ewaluacja 
 
 Ocena skuteczności programu odbywa się na bieżąco. Nauczyciel ocenia 
postępy ucznia lub ich brak, porównując ilość popełnianych błędów podczas 
wykonywania ćwiczeń. Ewaluacja dokonana będzie przez: 
- test sprawdzający umiejętność poprawnej pisowni ortograficznej (oczekuje się 
  mniejszej ilości popełnianych błędów),  
- rozmowy z nauczycielami na temat postępów uczniów w tym zakresie, 
- analiza prac uczniów, 
- ocena uczniów – określenie ich własnych kompetencji ortograficznych (porównanie 
  tych wyników na początku okresu zajęć i po ich zakończeniu). 
   
 
 
 
 

  
                                                                                      Opracowała mgr Teresa Gach 

nauczyciel Gimnazjum Publicznego w Mircu 
 

  


