
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne: 

Klasy II 

W klasach drugich do wykonania zadań niezbędna jest pomoc rodzica lub innej osoby do 

przeczytania tekstu bajki i objaśnienia poleceń. W miarę możliwości zalecane jest przy 

wsparciu rodziców samodzielne czytanie przez dzieci. Zajęcia mogą być podzielone czasowo 

zgodnie z możliwościami dzieci i rodziców.  

Do zajęć potrzebne są: zeszyt ćwiczeń „Ortograffiti z Bratkiem” klasa 2, część 2, zeszyt lub 

kartki, ołówek i kredki. 

Temat: Utrwalenie liter podobnych graficznie M, N i W – karta pracy nr 23 

Cele - dziecko 

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

temat, 

• uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (radość, smutek, zapał, przyjaźń), 

• poszerza zasób słownictwa związanego z tematem zajęć, 

• 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 z literami podobnymi graficznie: M, N i W, 

• rozwija koncentrację uwagi, 

• rozwija orientację przestrzenną i kierunkową – utrwala pojęcia lewa strona, prawa strona, 

góra, dół, pod, nad. 

 

Przebieg zajęć 

1. Wprowadzenie - Rozmowa na temat sposobów przekazywania informacji telefonicznie, e-

mailem, listem, pocztówką. 

2. Przeczytanie dziecku Bajki terapeutycznej „O tym, że nigdy nie jesteśmy sami, bo mamy 

wokół siebie przyjaciół”. 

Po wysłuchaniu bajki dziecko odpowiada na pytania 

Co nauczycielka powiedziała siedzącemu przy oknie Bratkowi? 

O czym dzieci opowiadały na zajęciach? 

Dlaczego Ola była smutna? 

Jaką dobrą wiadomość otrzymała nauczycielka? 

Dlaczego dzieci podały sobie ręce i się uścisnęły? 

Opowiedz, co się dzieje na ilustracji. 

Jaka wiadomość, którą kiedyś otrzymałeś była dla Ciebie najlepsza? 

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 na „M, N, W”.  

5. Ćwiczenie 2 poszukiwanie par takich samych elementów – połączenie ołówkiem 

6. Zeszyt ćwiczeń - ćwiczenie 3. Dziecko dorysowuje brakujące elementy misia. 



7. Rodzic  podaje zdania do rozszyfrowania. Sylabę „ma” wymawia ciszej, a słowa  głośniej. 

Dziecko odgaduje i wypowiada zdania poprawnie. 

Zestaw zdań: 

maPewna maMatylda mamieszka manad mamorzem. 

maNa maśniadanie majada mabułkę mazbożową. 

maPolecam madzieciom mabułki mazbożowe! 

maTakie mapieczywo majest mabardzo mazdrowe! 

 

8. Zeszyt ćwiczeń - ćwiczenie 4. Dziecko dorysowuje postaciom przedmioty zaczynające się 

tą samą literą, jaką zaczynają się ich imiona. 

9. Zeszyt ćwiczeń - ćwiczenie 5. Dziecko pisze pośladzie, a następnie koloruje rysunek 

zgodnie z instrukcją w ćwiczeniach. 

10. Dziecko powtarza rytm wyklaskany przez rodzica. 

11. Zeszyt ćwiczeń - ćwiczenie 6. Dziecko odczytuje podane wyrazy, a następnie zapisuje je 

w liniaturze. 

12. Zeszyt ćwiczeń - ćwiczenie 7. Dziecko odczytuje wyrazy najpierw dzieląc je na sylaby, 

następnie całościowo, (Można zrobić to w ten sposób, że dziecko i rodzic czytają na 

zmianę po jednym wyrazie, dwukrotnie, tak , aby dziecko w sumie przeczytało wszystkie 

wyrazy). 

13. Zeszyt ćwiczeń - ćwiczenie 8. Dziecko uzupełnia krzyżówkę nazwami obrazków i 

odczytuje rozwiązanie. 

14. Zeszyt ćwiczeń - ćwiczenie 9. Dziecko koloruje  i liczy dłonie.  

15. Podsumowanie - zeszyt ćwiczeń - ćwiczenie 10. 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 23. 


