
TEMAT: Kształtowanie umiej ętności czytania i pisania w oparciu o
metodę sylabową.

CELE:
1. Doskonalenie techniki i tempa czytania tekstów z wyrazami o różnej

budowie sylab.
2. Usprawnienie analizatora wzrokowego.
3. Wyrównywanie braków w wiadomościach wynikających z dłuższej

nieobecności.

ETAP I – praca z całym zespołem:

Ćwiczenie wspomagające artykulacje:
� Ćwiczenie warg:

Zakładanie wargi dolnej na górną i odwrotnie.
Cmokanie: wargiściągnięte.

� Ćwiczenie języka:
Przesuwanie języka z jednego kącika ust do drugiego kącika.
Dotykanie językiem na przemian jednego i drugiego policzka.

� Ćwiczenie warg i policzków. Zabawa: „Koniki”.
Dzieci ustawione parami „konik i woźnica”, biegają po sali zgodnie z muzyką.
Na sygnał zatrzymują się i „koniki – parskają”, a „woźnica – cmoka”. Powrót
akompaniamętu, zmiana miejsc i dalsza zabawa.

ETAP II – praca w podzespołach:

1) Usprawnienie spostrzegania wzrokowego i orientacji przestrzennej.

Cel: wyrabianie spostrzegania wzrokowego na podstawie cech: kolejności,
kształt, wielkość.

Dzieci podzielone na dwa zespoły, każdy zespół siedzi przed swoim rysunkiem.
Nauczyciel zwraca się najpierw do jednej grupy i to oni wykonują polecenia:

� Przypnijpod oknem ławkę.
� Obok drzewa przypnij krzew.
� Nad płotem przypnij słońce.

Druga grupa uważnie obserwuje, czy wszystkie polecenia są wykonywane
prawidłowo.
Nauczyciel podaje polecenia dla drugiej grupy:

� Pomiędzy kogutami przypnij miseczkę z wodą.
� Kogutowiz lewejstrony przypnij oko.



� Kogutowiz prawej strony przypnij grzebień.
2) Malarz –ćwiczenie manualne.

Cel: wyrabianie precyzyjnych czynności grafomotorycznych i manualnych,
koordynowanie czynności wzrokowo-ruchowych.

Dzieci dobierają się parami. Naścianie przypięte są duże arkusze papieru. Na
każdym narysowany jest inny rysunek. Na dywanie rozłożone są pocięte sylaby,
z których należy wybrać i ułożyć wyraz zgodny ze swoim rysunkiem. Dzieci na
swojej kartce przyklejają sylaby – powstaje wyraz.
Za poprawne wykonanie zadanie uczeń otrzymuje kule.

3) Sztafeta sylabowa.
Cel: operatywność w dobieraniu odpowiednich słów, a także w samych
procesach analityczno-syntetycznych opartych na pamięci wzrokowo-słuchowej
powstających struktur słów i odpowiedników graficznych.

Utworzenie dwóch podzespołów (równoliczne). Każdy podzespół otrzymuje
pasek z wypisanymi sylabami. Kolejno każde dziecko z danego zespołu
odczytuje jeden wyraz. Należy odczytać, co czwartą sylabę i zapisać na kartce
otrzymany wyraz.
Nauczyciel demonstruje i objaśnia zadanie na innym pasku sylabowym:
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Poprawne wykonanie zadania zostaje nagrodzone kulami.

ĆWICZENIA RELAKSACYJNE

ETAP III – praca indywidualna:

4) Łańcuchy sylabowe.

Cel: ćwiczenia w analizie i syntezie wyrazów. Usprawnienie techniki czytania.
Wzbogacenie słownika mowy czynnej.

Dzieci otrzymują kartki (motyle), na których napisane są sylaby. Uczniowie
odczytują sylaby zgodnie z kierunkiem strzałek, a następnie otrzymany wyraz
zapisują obok na kartce.
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Za poprawne odczytanie i napisanie wyrazów uczniowie otrzymują kolorowe
kule.

5) Układanie zdań z rozsypanki sylabowej.

Uczeń otrzymuje kopertę z pociętym na sylaby zdaniem. Dziecko układa zdanie
i w kolejności zgodnej z numerem na kopercie przypina ułożone zdanie na
dużym arkuszu.
Odczytanie powstałego opowiadania.

ETAP IV – zakończenie i ocena pracy:

Udzielenie pochwał i zachęt do dalszej pracy. Policzenie zdobytych kul. Przed
rozdaniem witaminowych nagród, uczniowie otrzymują karty pracy z
matematyki z poleceniem wyliczenia działań i wykolorowania owoców.


