
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne organizowanymi dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami
rozwojowymi  lub  specyficznymi  trudnościami  w  uczeniu  się.  Na  zajęcia  korekcyjno–
kompensacyjne  uczęszczać  powinni  uczniowie,  którzy  mają  trudności  w  nauce,  wynikające
z  zaburzeń  percepcji  wzrokowej,  słuchowej,  orientacji  przestrzennej  lub  obniżonej  sprawności
manualnej. Zajęcia te mają pomóc uczniom zniwelować deficyty rozwojowe, usprawnić zaburzone
funkcje,  wspomóc  ich  indywidualny  rozwój.  Pomoc  ukierunkowana  jest  na  korygowanie
i kompensowanie zaburzeń dzieci.

Co rodzice powinni robić:

• zrozumieć problem dziecka ( dziecko nie jest leniwe czy niezdolne, ono po prostu potrzebuje 
właściwie ukierunkowanej pomocy);
• poznać jego mocne strony;
• umacniać w dziecku pozytywne wartości, zainteresowania;
• zapewnić mu warunki do pracy;
• wzmacniać pozytywnie, to znaczy nagradzać pochwałą nawet za drobne sukcesy;
• nadzorować systematyczną pracę;
• analizować trudności;
• nauczyć stałego korzystania ze słowniczka ortograficznego;
• czytać wspólnie z dzieckiem;
• wzbudzać u dziecka potrzebę czytania dla przyjemności;
• ćwiczyć pisanie ze słuchu i z pamięci.

Ćwiczenia w czytaniu:
1. Wybrać interesujący tekst – książka, gazetka
2. Do ćwiczeń w czytaniu najlepiej nadają się teksty krótkie, pisane dużą czcionką
3. Należy zadbać o odpowiednią atmosferę towarzyszącą ćwiczeniom w czytaniu (dobry humor 
dziecka i rodzica).
4. Rodzic sam powinien najpierw dla zaczęty zacząć dziecku czytać coś interesującego.
5. Dziecko powinno palcem i wzrokiem śledzić słowa czytane przez rodzica.
6. Czytając teksty należy dbać o odpowiednią intonację poszczególnych słów.
7. Tempo czytania należy dostosować do możliwości śledzenia tekstu przez dziecko.
8. Nie należy dziecka ponaglać przy jego samodzielnym czytaniu.
9. Należy teksty czytać na zmianę (raz rodzic, raz dziecko poszczególne fragmenty).
10. Dziecko powinno samodzielnie czytać coraz dłuższe fragmenty.
11. Można korzystać z pomocy technicznych – nagrać czytanie dziecka, a następnie je odtwarzać.
12. Sprawdzać każdorazowo stopień zrozumienia tekstu czytanego przez dziecko.
13. Można korzystać z książek „mówionych” – dziecko powinno śledzić wzrokiem czytany tekst.

Czytanie
a) całościowe czytanie wyrazów (np. rozsypanki wyrazowej), 
b) samodzielne układanie i odczytywanie zdań z rozsypanek,
c) samodzielne czytanie prostych tekstów,
d) czytanie wyrazów i łączenie ich z odpowiednim obrazkiem.

Ćwiczenia w pisaniu:
1. Nauczyć się zasad pisowni, można powiesić je w widocznym miejscu.



2. Zakupić ćwiczenia ortograficzne.
3. Założyć zeszyt ćwiczeń domowych.
4. Wykonywać ćwiczenia w domu, co najmniej dwa razy w tygodniu, za każdym razem 
przypominać sobie zasady pisowni, zapisywać daty ćwiczeń:
•  wykonywać ćwiczenia typowo ortograficzne,
•  ćwiczyć pisanie ze słuchu (dyktanda).
5. Samodzielnie sprawdzać błędy, następnie prosić drugą osobę o skontrolowanie.
6. Nie pozostawiać nie poprawionych błędów w zapisie (nie przekreślać błędu, nie pisać na błędzie,
nad błędem). Każdy błąd musi być wymazany lub zamalowany korektorem i musi być wpisana 
poprawna litera.
7. Nie wypisywać po kilkanaście razy jednego wyrazu, lepiej ułożyć z nim kilka zdań (zastanowić 
się co dany wyraz znaczy, jaką zasadę pisowni można zastosować w jego zapisie).

Przykłady ćwiczeń do wykonywania w domu:
• Wyszukiwanie obrazków do pary. Para to mogą być dwa identyczne obrazki, podobne lub 

różnicujące się pod jakimś względem.
• Gra – dobieranka MEMO.
• Układanie obrazków w szeregu wg kolejności w jakiej były zaprezentowane. 
• Rozpoznawanie i układanie obrazków wg instrukcji słownej - po położeniu obrazków 

pytamy np.: „Jaki obrazek leży po lewej stronie od dołu ?” itp.
• Odwzorowywanie figur z gotowych elementów, zgodnie z podanym wzorem:

a) Układanie z patyczków na kartonie figur według modelu,
b) Odtwarzanie różnych konstrukcji z plasteliny, zapałek, wykałaczek
c) Układanie a później przyklejanie wyciętych uprzednio różnokolorowych figur  
geometrycznych,
d) Układanie bardziej złożonych konstrukcji z materiału klockowego

• Obrazki, których pola oznaczono kropkami, należy je połączyć lub pomalować, aby 
dowiedzieć się co kryje obrazek.

• Domino, puzzle.
• Porównywanie par obrazków, wskazywanie podobieństw i różnic.
• Wyodrębnienie z grupy obrazków tego, który „ nie pasuje” do pozostałych.
• Dziecko otrzymuje tekst o zwierzętach. Polecamy aby podkreśliło odpowiednim kolorem 

sylaby zawierające podaną literkę.
• Rozsypanki sylabowe - układanie wyrazów z sylab; 
• Rozsypanki wyrazowe - układanie zdań z wyrazów
• Uzupełnianie zdań z lukami.
• Kalkowanie, kolorowanie i odwzorowywanie ornamentów i kompozycji przy użyciu 

szablonów.
• Zamalowywanie kredkami małych przestrzeni – kolorowanki, kreskowanie – wypełnianie 

konturów kolorem za pomocą kresek poziomych lub pionowych.
• Nauka na pamięć tekstów rymowanych.
• Układanie wyrazów w kolejności alfabetycznej.
• Usprawnianie myślenia:

- rozwiązywanie i układanie zagadek,
- dobieranie synonimów oraz wyrazów o znaczeniu przeciwnym,
- zadawanie pytań i formułowanie odpowiedzi,
- skojarzenia,
- wspólne układanie historyjek.


