
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne: 

Klasy II 

Temat: Utrwalenie zasad pisowni wielką literą – karta pracy nr 24 

Cele – dziecko 

• rozwija umiejętność słuchania bajki ze zrozumieniem i poprawnego wypowiadanie się na jej 

temat, 

• uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (podziw, odwaga, 

przerażenie, zawstydzenie), 

• poszerza zasób słownictwa związanego z tematem zajęć, 

• rozwija umiejętność dobierania słów na zasadzie przeciwieństw (antonimy) 

• doskonali umiejętność kształtnego pisania liter z zachowaniem właściwego kierunku 

kreślenia, 

• utrwala poprawny sposób łączenia liter, 

• doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalną, 

• doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem prostych, krótkich tekstów, 

• kształci wrażliwość i świadomość ortograficzną – utrwala reguły pisowni wielką literą 

• utrwala pisownię wyrazów wielkimi literami, 

 

Przebieg zajęć 

Wprowadzenie - Rozmowa na temat odwagi dziecko wypowiada się na temat zawodów, do 

których wykonywania niezbędna jest odwaga. W pod sumowaniu rodzic lub inna wspierająca 

osoba  podkreśla, że każdy zawód wymaga odpowiedzialności, a niektóre zawody wymagają 

dodatkowo ogromnej odwagi. Do takich zawodów należy zawód strażaka 

 

1. .Przeczytanie dziecku Bajki terapeutycznej „O tym, że jeżeli chcemy czuć się bezpiecznie, 

musimy wiele wiedzieć - koniecznie”. 

 

Po wysłuchaniu bajki dziecko odpowiada na pytania 

 Kto może zostać strażakiem? 

 Jakie zadania wykonuje strażak? 

 O jakim zdarzeniu opowiadał oficer straży pożarnej? 

 Dlaczego postępowanie Zosi i Róży należy uznać za nieodpowiedzialne? 

 Opowiedz, co się dzieje na ilustracji. 

 Pod jaki numer należy dzwonić w razie pożaru lub innego zagrożenia dla ludzi, 

środowiska i zwierząt? 

 Kiedy używamy wielkiej litery?  

 

2. Zeszyt ćwiczeń - ćwiczenie 6. Dziecko łączy kotki z ich imionami, odnajduje kota Żanety. 

 

3. Uczeń opowiada, w którym momencie dzieci przedstawione na obrazkach w 1 ćwiczeniu  

odczuwały uczucia zapisane pod obrazkami. 

 

4. Uczeń odnajduje i podkreśla w tekście bajki wyrazy rozpoczynające się wielką literą.  

 

5. Zeszyt ćwiczeń – Ćwiczenie 2 Uczeń odnajduje i otacza pętlą kotki na obrazku.  

 

6. Zeszyt ćwiczeń – ćwiczenie.3. Dziecko łączy kropki przy kolejnych literach alfabetu.  



 

7. Rodzic  wypowiada słowo, rzucając piłkę do dziecka. Zadaniem ucznia, po złapaniu piłki, 

jest wypowiedzenie słowa o przeciwnym znaczeniu i odrzucenie piłki. 

Zestaw wyrazów (antonimy): 

wysoki – niski,  

zimno –ciepło,  

szeroka –wąska,  

stare –nowe,  

krótkie –długie,  

ciężki –lekki,  

małe –duże,  

wesoło –smutno,  

czysto –brudno,  

pracowity –leniwy,  

pusty –pełny,  

wąski –szeroki,  

gruba –cienka,  

chudy –gruby,  

zdrowy –chory,  

mądry –głupi,  

dobry –zły,  

czarny –biały. 

 

8. Zeszyt ćwiczeń - ćwiczenie 4. Dziecko układa wyraz z pierwszych głosek nazw obrazków. 

. 

9. Zeszyt ćwiczeń - ćwiczenie 5. Dziecko zapisuje i odczytuje zakodowane nazwy 

akcesoriów potrzebnych do opieki nad kotkiem. 

 

10. Dziecko układa z patyczków lub kredek rytm wyklaskany przez rodzica. 

 

11. Zeszyt ćwiczeń - ćwiczenie 7. Dziecko odczytuje wyrazy najpierw tak jak są zapisane, 

następnie bez pierwszej litery.  

 

12. Zeszyt ćwiczeń - ćwiczenie 8. Dziecko wykreśla z węża literowego imię Żaneta, 

następnie odczytuje i zapisuje zdanie z pozostawionych wyrazów. 

 

13. Zeszyt ćwiczeń - ćwiczenie 9. Dziecko wyjaśnia w jaki sposób wyszukujemy hasła w 

Encyklopedii. odpowiada na pytanie, w którym tomie znajdują się informacje o kotach. 

.  

14. Zeszyt ćwiczeń - ćwiczenie 10. Dziecko odczytuje alfabet, następnie zapisuje zestawy 

liter według oznaczonych kolorów. 

 

15. Zeszyt ćwiczeń - ćwiczenie 11. Dziecko wykonuje działania, wpisuje litery pod 

właściwymi wynikami i odczytuje hasło. 

 

16. Dziecko odpowiada na pytanie Bratka oraz na pytanie „czy jesteś zadowolona/lony ze 

swojej pracy ? Następnie otacza kółkiem właściwą buzię. 

 

Do powyższej lekcji (innego dnia) dziecko powinno wykonać kartę pracy domowej nr 24. 

Podsumowanie - 


