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Terapia Pedagogiczna 

Program zajęć dla uczniów klas I - VIII  z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu lekkim lub umiarkowanym  lub/i ze sprzężeniami,                                                                                                            

uczęszczającymi do   Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Płocku,  

biorących udział w projekcie: „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów  

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Płocku” 

 

Terapia pedagogiczna jest całokształtem oddziaływań dydaktyczno- wychowawczych, mających na celu rozwijanie mocnych stron ucznia, a zarazem wspierających 

jego słabe strony. Ma na celu stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka, rozwijanie funkcji motorycznych, sprawności manualnej, koncentracji uwagi, 

spostrzegawczości, percepcji wzrokowej, funkcji słuchowo- językowych. Ponadto zapobiega powstawaniu zaburzeń emocjonalnych i wyrabia właściwą motywację 

do nauki. Konieczne jest zatem stwarzanie takich sytuacji, w której uczniowie samodzielnie podejmują trud opanowania umiejętności czytania i pisania. Najbardziej 

skuteczne jest oddziaływanie polisensoryczne, czyli jednoczesne zaangażowanie wzroku, słuchu i ruchu. Dobór odpowiednich środków dydaktycznych ma na celu 

zachęcenie ucznia do aktywności i pracy nad pokonywaniem własnych trudności. Bardzo ważna jest również serdeczna  i przyjazna atmosfera, która ma wyzwolić w 

dziecku zaufanie, poczucie bezpieczeństwa i sprzyjać aktywnemu uczestnictwu w zajęciach. Efektem terapii pedagogicznej będzie  w miarę poprawne czytanie, 

czytanie ze zrozumieniem i pisanie,  a także wzrost poczucia własnej wartości i samoakceptacji, motywacji do pracy. 
 

http://www.plock.eu/
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Terapia Pedagogiczna przeznaczona jest dla uczniów z klas I - VIII z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu lekkim lub umiarkowanym  lub/i ze sprzężeniami 

którzy: 

 

- przejawiają problemy w nauce, problemy w osiąganiu kolejnych etapów edukacyjnych, ze względu na deficyty  jakie posiadają, 

- mają niski poziom motywacji do pracy 

- kłopoty w pracy z grupa rówieśniczą, z akceptacją i wdrażaniem zasad i norm społecznych 

 

Cele i zadania programu 

Cele  

 

Kształtowane kompetencje 

Cele ogólne  

1. Niwelowanie trudności w nauce i bierności u uczniów z deficytami pamięci, uwagi                  

i zaburzeniami percepcji; aktywizacja dzieci zahamowanych poprzez metody 

polisensoryczne i elementy „Metody Dobrego Startu”. 

Poprawa komunikacji, kształcenie umiejętności pracy w grupie eliminowanie 

konfliktów poprzez uczenie sztuki kompromisu i rozwijanie takich cech jak 

cierpliwość, wyrozumiałość. 

 

Umiejętność uczenia się – wg własnych możliwości,                        z 

właściwą motywacją i zaangażowaniem. 

Umiejętność sprawnego komunikowania (potrzeb, osiągnięć, 

prezentowania efektów pracy, podczas współpracy z innymi dziećmi), 

kompetencje społeczne (praca w grupie, umiejętność respektowania 

http://www.plock.eu/
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Motywowanie do podejmowania zadań                      o różnym stopniu trudności. 

Stymulowanie i usprawnianie zaburzonych procesów psychomotorycznych 

istotnych w opanowaniu umiejętności czytania                            i pisania, tj. konieczności 

wszechstronnego ćwiczenia analizatora wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno 

– ruchowego 

 

i wdrażania zasad funkcjonowania w społeczności), kreatywność 

(podczas prac plastycznych, wymagających wykorzystania wyobraźni, 

zastosowaniem innowacyjnych metod i form  pracy  (malowanie 

palcami, stemplowanie, wyklejanie, gry zręcznościowe, precyzyjne 

układanie klocków), swobodne wykorzystywanie narzędzi TIK 

podczas zajęć usprawniających motorykę małą  (praca z użyciem 

tablicy multimedialnej, laptopa z funkcją dotykowego ekranu), 

wykorzystywanie zasobów stron internetowych (superkid.pl, 

printoteka.pl, bystredziecko.pl) – karty  pracy, ćwiczenia on-line na 

edukacyjnych platformach internetowych,  

Cele  szczegółowe  

2. Stymulowanie i usprawnianie zaburzonych procesów psychomotorycznych 

istotnych w opanowaniu umiejętności czytania i pisania – wszechstronne 

ćwiczenie analizatora wzrokowego, słuchowego, kinestetyczno – ruchowego. 

3.  

uczenie się, komunikowanie, swobodne wykorzystywanie narzędzi 

TIK,  uczenie się, kreatywność, kompetencje społeczne  

Poprawa poziomu wiedzy i umiejętności uczniów, korygowanie i kompensowanie 

braków 

uczenie się, kreatywność, swobodne wykorzystywanie różnorodnych 

narzędzi TIK,  komunikowanie, 

http://www.plock.eu/
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Wdrażanie i doskonalenie umiejętności pisania i czytania uczenie się, kreatywność, innowacyjność w doborze metod i form 

pracy, swobodne wykorzystywanie różnorodnych narzędzi TIK,  

komunikowanie, 

Wzmacnianie i wydłużanie koncentracji uwagi. uczenie się, kreatywność, swobodne wykorzystywanie różnorodnych 

narzędzi TIK,   

Usprawnianie grafomotoryki uczenie się, kreatywność, swobodne wykorzystywanie różnorodnych 

narzędzi TIK,   

Doskonalenie koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej uczenie się, kreatywność, kompetencje społeczne 

Wzmacnianie w uczniach wiary we własne siły i możliwości. uczenie się, kompetencje społeczne, swobodne wykorzystywanie 

różnorodnych narzędzi TIK -korzystanie z ćwiczeń multimedialnych – 

superkid.pl- tablica interaktywna lub laptop, komunikowanie, 

Eliminowanie konfliktów i napięć emocjonalnych, kształtowanie umiejętności 

reagowania na niepowodzenia szkolne 

uczenie się, kompetencje społeczne, kreatywność, komunikowanie, 

Przewidywane efekty: 

- usprawnienie zaburzonych funkcji percepcyjno – motorycznych; 

- poprawa umiejętności ortograficznych; 

http://www.plock.eu/
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- wzmocnienie motywacji do dalszej nauki i pokonywania trudności; 

- opanowanie umiejętności radzenia sobie z napięciem emocjonalnym; 

- wzmocnienie poczucia własnej wartości 

 
Formy, metody i środki dydaktyczne 

Zajęcia  opierają  się na pracy: 

• w grupie, co wiąże się z nabywaniem u dzieci umiejętności pracy z innymi, komunikowania się, 

• indywidualnie, dzięki czemu każdy uczestnik może w maksymalny sposób rozwijać swoje zainteresowania, zdolności i umiejętności, kreatywność, podnosić 

poziom motywacji do pracy; 

Metody pracy wykorzystywane podczas zajęć pozwalają wszystkim przyswajać wiedzę, rozwijać twórczość, wyrażać ekspresje oraz pobudzać dziecięcą 

wyobraźnię. 

▪ Metoda Dobrego Startu  

▪ Terapia zabawą  

▪ Elementy terapii behawioralnej 

▪ Wybrane elementy metody 18 struktur wyrazowych  

▪ Domana ( metoda globalnego czytania)  

▪ Słowne  

http://www.plock.eu/
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▪ Oglądowe  

▪ Praca z komputerem, z wykorzystaniem tablic multimedialnych (internetowych portali edukacyjnych: (www.superkid.pl,  www.printoteka.pl,  

www.bystredziecko.pl) 

 

Praca terapeutyczna opiera się na fundamentalnych zasadach: 

 

Zasada indywidualizacji środków i metod oddziaływania korekcyjnego 

Zasada powolnego stopniowania trudności w nauce czytania i pisania, uwzględniająca złożoność tych czynności i możliwości percepcyjne dziecka 

Zasada korekcji zaburzeń 

Zasada kompensacji zaburzeń 

Zasada systematyczności 

Zasada ciągłości oddziaływania psychoterapeutycznego 

 

Narzędzia  

- różnorodne materiały obrazkowe, tablice, plansze, 

- patyczki, liczydła, układanki, puzzle, pomoce sensoryczne,  

http://www.plock.eu/
http://www.superkid.pl/
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http://www.bystredziecko.pl/
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 - farby, kredki, plastelina, piasek kinetyczny, masy plastyczne, nożyczki, wydzieranki, wyklejanki, stemple,  itd.) do rozwijania kreatywności i wyobraźni, 

umiejętności właściwego trzymania narzędzi pisarskich, malarskich, nożyczek, wyrabiających precyzyjny chwyt, sprawność manualną, otwartość na nowe 

rozwiązania i pomysły 

- dzieci będą pracowały na narzędziach TIK, np. używały tablicy interaktywnej – programy i aplikacje zróżnicowane wg poziomu możliwości ucznia 

(www.superkid.pl,  www.printoteka.pl,  www.bystredziecko.pl) 
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Terapia Pedagogiczna klasa Va 

Opracowanie: Anna Skubik 
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L.p 
 
 

 
Kompetencje 

kluczowe 

 
Cel zajęć 

 
Tematyka zajęć/ 

zagadnienia 

 
Metody pracy 

Wykorzystane 
pomoce 

dydaktyczne, TIK, 
itp… 

 
1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rozwijanie małej 
motoryki. 
 
 
 

Niwelowanie 
trudności w nauce 
bierności u uczniów 
z deficytami pamięci, 
uwagi i zaburzeniami 
percepcji. 
 Aktywizacja dzieci 
 
Ćwiczenia 
grafomotoryczne. 
 
 
 

Pisanie szlaczków 
litero podobnych „po 
śladzie” i wg wzoru. 

 
Łączenie liniami   
zaznaczonych 
punktów, linie w 
pionie i w poziomie. 
 
Zabawy obrazkowe. 
 
Znam figury 
geometryczne. 

Praktyczna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pomoc dydaktyczna 
Magiczny raczek. 
 
Tematyczne karty 
pracy. 
 
Klocki, figury 
geometryczne. 
TIK-program 
multimedialny: 
Sokrates, Porusz 
umysł 

http://www.plock.eu/
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Ćwiczenia analizy i 
syntezy wzrokowej 
 
 
 
 
Orientacja 
przestrzenna 
 
 
 
 

 
 
 
 
Segregowanie 
obrazków w grupy 
tematyczne 
Układanie obrazów 
wg wzoru 
Wyszukiwanie 
podobnych kształtów 
Układanie obrazków i 
kompozycji z figur 
geometrycznych 
 
Rozumienie pojęć 
związanych z 

 
 
 
 
 Ćwiczenia i zabawy 
rozwijające 
orientację 
przestrzenną. 
 
Zabawy z plasteliną-
doskonalące 
motorykę małą i 
precyzje palców. 
 
Manipulowanie 
różnymi 
przedmiotami-

 
 
 
 
Kreślenie 
kierunków na 
tablicy, kartce 
papieru 
 

Figury geometryczne, 
klocki, kart „Piotruś”, 
ćwiczenia i 
tematyczne karty 
pracy 
 
 
 
 
Plastelina, obrazki 
konturowe. 
 
 
Balony, woreczki, 
piłki różnej wielkości 

http://www.plock.eu/
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Ćwiczenia sprawności 
grafomotorycznej 

przemieszczaniem się 
w przestrzeni 
 

balonem, piłką, 
woreczka 
 
 

 
2 

Usprawnianie 
procesów 
poznawczych 
 
 
 
Rozwijanie małej 
motoryki. 
 
 
 
 
 

Niwelowanie 
trudności w nauce 
bierności u uczniów 
z deficytami pamięci, 
uwagi i zaburzeniami 
percepcji. 
 Aktywizacja dzieci 
Ćwiczenia 
grafomotoryczne. 
 
 
 
 

Pisanie szlaczków 
literopodobnych „po 
śladzie” i wg wzoru. 
 
Łączenie liniami 
punktów na kartce- 
linie pionowe i  
poziome. 
 
Ćwiczenia 
koordynacji 
wzrokowo-ruchowej 

Pokaz 
 
Praktyczna 
 
 
Kreślenie 
kierunków na 
tablicy, kartce 
papieru 
Praktyczna 
Pokaz 
 
 

 
Pomoc dydaktyczna 
Magiczny raczek. 
 
Tematyczne karty 
pracy-SuperKid. 
 
 
 
Tematyczne karty 
pracy-SuperKid 
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Kompetencje 
matematyczne 
 
 
 
 
Orientacja 
przestrzenna 

 
 
Klasyfikowanie 
przedmiotów 
Porównywanie 
przedmiotów  
 
 
Wprowadzenie 
kierunków od osi 
własnego ciała i 
nazywanie ich 
 
Rozumienie pojęć 
związanych z 
przemieszczaniem się 
w przestrzeni 

-układanie obrazka 
wg wzoru. 
 
 
 Płaskie budowle z 
klocków-
różnicowanie 
kolorów tworzenie 
zbiorów wg 
określonych 
kategorii. 
 
Ćwiczenia percepcji 
wzrokowej i 
znajomości figur. 
Ćwiczenia w 
rozpoznawaniu cyfry 

 
 
 
 
 
Praktyczna-zabawy 
z piłką, balonem 
układanki typu 
nakładki. 
 
 
 
Pokaz 
Praktyczna- 
kreślenie 
kierunków na 

Klocki, figury 
geometryczne. 
 
Zestaw pomocy 
”Umiem liczyć” 
Eduterapeutica 
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 i dobieraniu 
odpowiedniej ilości 
elementów. 
Umiem liczyć –
kaligrafia  
matematyczna. 
Ćwiczenia na 
konkretach. 
Usprawnianie małej 
motoryki-szlaczki i 
wzorki. 
 Usprawnianie małej 
motoryki-ćwiczenia 
manipulacyjne. 
Tworzymy zbiory o 
różnej kategorii. 

tablicy, kartce 
papieru 
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Ćwiczenia orientacji 
przestrzennej. 
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Program –Terapia Pedagogiczna Klasa VIb 

Opracowanie: Anna Skubik 
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L.p 
 
 

 
Kompetencje 

kluczowe 

 
Cel zajęć 

 
Tematyka zajęć/ 

zagadnienia 

 
Metody pracy 

Wykorzystane 
pomoce 

dydaktyczne, TIK, 
itp… 

 
1. 

Kompetencje  
polonistyczne 
 
 

Niwelowanie 
trudności w nauce 
bierności u uczniów 
z deficytami 
pamięci, uwagi i 
zaburzeniami 
percepcji. 
 Aktywizacja dzieci 
 
 
 

Umiem uważnie 
słuchać-
rozpoznawanie, 
różnicowanie i 
lokalizacja dźwięków 
z otoczenia. 
Układanie podpisów 
do obrazków z 
rozsypanki literowej i 
sylabowej. 
 

 
Pokaz 
Naśladownictwo 
 
Praktyczna 
 
 
 
 
 
 

Program 
multimedialny 
„Sokrates”. 
 
Klocki LOGO 
Racławskiego 
Rozsypanki 
wyrazowe i 
sylabowe, dobieranki 
wyrazowo-
obrazkowe. 
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Ćwiczenia 
rozwijające 
percepcję słuchową. 
 
 
 
 
Ćwiczenia słuchu 
fonematycznego. 
 
 
 
Ćwiczenia w 
rozwijaniu 
umiejętności 
czytania. 
 

Rozpoznawanie 
głosek w nagłosie i 
wygłosie w nazwach 
obrazków. 
Podział wyrazów na 
sylaby. 
 
Ćwiczenia w 
czytaniu-czego się 
dowiedziałem i co 
zapamiętałem. 
 
Umiem 
odpowiedzieć na 
pytanie-
formułowanie 
wypowiedzi pełnym 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Teksty tematyczne. 
 
 
 
 
Klocki LOGO 
Racławskiego 
Rozsypanki 
wyrazowe i 
sylabowe, dobieranki 
wyrazowo-
obrazkowe. 
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Ćwiczenia 
usprawniające 
procesy poznawcze-
rozumienie 
związków 
przyczynowo-
skutkowych. 

zdaniem i jej 
zapisywanie z 
pomocą nauczyciela. 
 
Układanie historyjek 
obrazkowych zgodnie 
z następstwem 
wydarzeń. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ćwiczenia 
tematyczne-karty 
pracy. 
 
 

 
2. 

 
 
 
 
 
 
 

Niwelowanie 
trudności w nauce 
bierności u uczniów 
z deficytami 
pamięci, uwagi i 
zaburzeniami 
percepcji. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.plock.eu/


   
 

 

 

  
 
Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa-Użycie Niekomercyjne 4.0. Licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie, remiksowanie, 

rozprowadzanie, przedstawienie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych.  

 
Gmina - Miasto Płock 
Stary Rynek 1 
09-400 Płock 
www.plock.eu 
 

 

Projekt pn.: „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Płocku” 

Numer projektu: RPMA.10.01.01-14-7263/16 

 

 
Kompetencje  
polonistyczne 
 
 

 Aktywizacja dzieci 
Ćwiczenia w 
rozwijaniu 
znajomości części 
mowy. 
 
Ćwiczenia w 
rozwijaniu 
umiejętności 
czytania. 

Praca z tekstem 
budowanie zdań. 
Układanie pisemnych 
odpowiedzi na 
pytania. 
 Rzeczownik jako 
część mowy. 
 Czasownik jako część 
mowy. 
Uzupełnianie zdań 
wyrazami z ramki. 
Ćwiczenia w 
czytaniu-czego się 
dowiedziałem. 
Formułowanie 
pisemnych 
odpowiedzi. 

 
Pokaz 
Naśladownictwo 
 
Praktyczna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Klocki LOGO 
Racławskiego 
Rozsypanki 
wyrazowe i 
sylabowe, dobieranki 
wyrazowo-
obrazkowe. 
 
 
 
Karty pracy SuperKid 
Teksty tematyczne. 
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Program –Terapia Pedagogiczna klasa VIIa 

Opracowanie: Anna Skubik 
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L.p 
 
 

 
Kompetencje 

kluczowe 

 
Cel zajęć 

 
Tematyka zajęć/ 

zagadnienia 

 
Metody pracy 

Wykorzystane 
pomoce 

dydaktyczne, TIK, 
itp… 

 
1. 

 
 
 

Niwelowanie 
trudności w nauce 
bierności u uczniów 
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Kompetencje 
polonistyczne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

z deficytami 
pamięci, uwagi i 
zaburzeniami 
percepcji. 
 Aktywizacja dzieci 
 
Ćwiczenia 
rozwijające 
percepcję słuchową. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Umiem uważnie 
słuchać-
rozpoznawanie, 
różnicowanie i 
lokalizacja dźwięków 
z otoczenia. 
Układanie podpisów 
do obrazków z 
rozsypanki literowej i 
sylabowej. 

 
 
 
 
 
 
Metoda praktyczna 
 
Naśladownictwo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Klocki LOGO 
Racławskiego 
Rozsypanki 
wyrazowe i 
sylabowe, dobieranki 
wyrazowo-
obrazkowe. 
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Elementy 
socjoterapii 
 
 
 
 
 
Kompetencje 
matematyczne 

Ćwiczenia słuchu 
fonematycznego. 
 
 
 
 
 
Kształtowanie 
umiejętności 
oceniania różnych 
sytuacji związanych z 
codziennym życiem. 
 
 
Praktyczne ćwiczenia 
pieniężne. 

Rozpoznawanie 
głosek w nagłosie i 
wygłosie w nazwach 
obrazków. 
Podział wyrazów na 
sylaby. 
 
Umiejętność radzenia 
sobie w różnych 
sytuacjach-oglądanie 
i odtwarzanie 
historyjek. 
 
 
Praktyczne ćwiczenia 
pieniężne. 

 
 
 
 
 
 
 
Program 
mulimedialny. 
 
 
 
 
Pomoc dydaktyczna-
monety i banknoty. 
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Zabawa w sklep. 
Zwroty 
grzecznościowe, 
praktyczna nauka 
robienia zakupów 

 
 
 
 

 

L.p 
 
 

 
Kompetencje 

kluczowe 

 
Cel zajęć 

 
Tematyka zajęć/ 

zagadnienia 

 
Metody pracy 

Wykorzystane 
pomoce 

dydaktyczne, TIK, 
itp… 

 
2. 

 
 
 
 
 
 

Niwelowanie 
trudności w nauce 
bierności u uczniów 
z deficytami 
pamięci, uwagi i 
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Kompetencje 
polonistyczne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zaburzeniami 
percepcji. 
 Aktywizacja dzieci. 
Ćwiczenia 
utrwalające 
znajomość liter. 
 
Ćwiczenia 
usprawniające 
percepcję słuchową. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Układanie wyrazów i 
sylab wg wzoru, 
ćwiczenia w czytaniu. 
Utrwalenie liter 
alfabetu-układanie 
wyrazów porządku 
alfabetycznym. 
Zabawy słuchowe -
litera a głoska. 
Ćwiczenia w 
różnicowaniu głoski 
w nagłosie i wygłosie. 
Zabawa w 
skojarzenia. 
 

 
 
Metoda praktyczna 
 
Naśladownictwo 
 
 
 
 
 
Zwroty 
grzecznościowe, 
praktyczna nauka 
robienia zakupów 
 

 
 
Klocki LOGO 
Racławskiego 
Rozsypanki 
wyrazowe i 
sylabowe, dobieranki 
wyrazowo-
obrazkowe. 
 
Tematyczne karty 
pracy SuperKid 
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Kompetencje 
matematyczne. 
 
 
 
 
 

 
Ćwiczenia 
pieniężne. 
 
 

Praktyczne ćwiczenia 
pieniężne. 
Zabawa w sklep.  
Zwroty 
grzecznościowe, 
praktyczna nauka 
robienia zakupów. 
 
 

 
Pomoc dydaktyczna-
monety i banknoty. 
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Program: Terapia pedagogiczna 

Opracowanie: Magdalena Budnicka 

Klasa IVB  
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L.p 
 
 

 
Kompetencje 

kluczowe 

 
Cel zajęć 

 
Tematyka zajęć/ 

zagadnienia 

 
Metody pracy 

Wykorzystane 
pomoce 

dydaktyczne, TIK, 
itp… 

 
1. 
 
 
 
 

 
Podnoszenie 

kompetencji uczenia się 
 
 

 
Niwelowanie trudności w nauce 

poprzez rozwój sprawności 
grafomotorycznej. 

Ćwiczenia grafomotoryczne- 
przypominamy sobie liteprę A. 

 
 

Praktycznego działania 
 

 
 

Zeszyty A3, karty pracy 
zportalu SuperKid. 

2.  
Podnoszenie 

kompetencji uczenia się 
 

Niwelowanie trudności w nauce 
poprzez rozwój umiejętności 

czytania. 

Próby czytania sylab I krótkich 
wyrazów. 

 
Metoda sylabowa p. J. 

Cieszyńskiej 

Książki do nauki czytania 
metodą sylabową. 

3. Podnoszenie 
kompetencji uczenia się 

Niwelowanie trudności w nauce 
poprzez rozwój spostrzegawczości i 

znajomości liter. 

Ćwiczenie spostrzegawczości, 
wyszukiwanie liter A I O. 

Praktycznego działania. Karty pracy, zadania w 
zeszycie. 
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4. Podnoszenie 
kompetencji uczenia się 

Niwelowanie trudności w nauce 
poprzez rozwijanie umiejętności 

czytania i pisania. 

Ćwiczenia grafomotoryczne 
piszemy sylaby, ćwiczenia w 

czytaniu. 

 
Praktycznego działania, 

metoda sylabowa. 

Zeszyty z napisanymi 
wzorami, karty pracy z 

portalu SuperKid, książki do 
nauki czytania metodą 

sylabową. 

5. Podnoszenie 
kompetencji uczenia się 

Niwelowanie trudności w nauce 
poprzez naukę czytania. 

Ćwiczenia w czutaniu krótkich 
wyrazów, ćwiczenia 
grafomotoryczne. 

 
Praktycznego działania, 

metoda sylabowa. 

Książki do nauki czytania 
metodą sylabową, karty 

pracy. 

 
6. 
 
 
 
 

 
Podnoszenie 

kompetencji uczenia się 
 
 

 
Niwelowanie trudności w nauce 

poprzez umiejętność różnicowania 
głosek. 

Utrwalamy głoskę E I U- 
ćwiczenia grafomotoryczne. 

Pokaz, praktycznego 
działania 

Zeszyty A3, karty pracy z 
portalu SuperKid. 

7.  
Podnoszenie 

kompetencji uczenia się 
 

Niwelowanie trudności w nauce 
poprzez naukę czytania. Próby czytania sylab z 

głoskami E I U. 
Praktycznego działania Domino sylabowe. 

8. Podnoszenie 
kompetencji uczenia się 

Niwelowanie trudności w nauce 
poprzez rozwijanie 
spostrzegawczości. 

Ćwiczenie spostrzegawczości- 
wyszukiwanie liter E i U. 

Praktycznego działania 
Zeszyty A3, karty pracy z 

portalu SuperKid 

http://www.plock.eu/
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9. Podnoszenie 
kompetencji uczenia się 

Niwelowanie trudności w nauce 
poprzez rozwijanie sprawności 

manualnej. 

Świąteczna bombka- ćwiczenie 
sprawności manualnej. 

Praktycznego działania 
Papier kolorowy, bibuła, 
ozdoby samoprzylepne. 

10. Podnoszenie 
kompetencji uczenia się 

Niwelowanie trudności w nauce 
poprzez poznawanie otaczającej 

nas rzeczywistości. 

Zima- charakterystyka pory 
roku- karty pracy. 

Pokaz ,praktycznego 
działania 

Karty pracy 

11. Podnoszenie 
kompetencji uczenia się 

Niwelowanie trudności w nauce 
poprzez naukę pisania i czytania. 

Ćwiczenia grafomotoryczne- 
piszemy sylaby I czytamy je. 

Praktycznego działania. Zeszyty A3, karty pracy. 

 
12. 

 
 
 
 

 
Podnoszenie 

kompetencji uczenia się 
 
 

 
Niwelowanie trudności w nauce 

poprzez rozwój sprawności 
ruchowej palcy rąk i ciała. 

Ćwiczenia sprawności 
motorycznej- naśladowanie 

gestów. 

Pokaz, praktycznego 
działania 

Muzyka, zabawy paluszkowe 

13.  
Podnoszenie 

kompetencji uczenia się 
 

Niwelowanie trudności w nauce 
poprzez rozwijanie sprawności 

manualnej, poznanie nazw figur 
geometrycznych. 

Ćwiczenia grafomotoryczne- 
kolorowe figury 

Instruktaż, pokaz, 
praktycznego działania 

Karty pracy, zeszyty A3, 
flamastry 

14. Podnoszenie 
kompetencji uczenia się 

Niwelowanie trudności w nauce 
poprzez rozwój motoryki małej. 

Ćwiczenie motoryki małej- 
zabawa plasteliną. 

Instruktaż, pokaz, 
praktycznego działania 

Karty z szablonami, 
plastelina 

15. Podnoszenie 
kompetencji uczenia się 

Niwelowanie trudności w nauce 
poprzez obserwację zmian 

„Idzie wiosna”- wydzieranka. 
Praktycznego działania, 
prezentacja fotografii 

Fotografie z wiosennym 
krajobrazem, papier 

http://www.plock.eu/
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zachodzących w przyrodzie, 
najbliższym otoczeniu i trening 

sprawności manualnej 

kolorowy, klej, szablony do 
wyklejania 

16. Podnoszenie 
kompetencji uczenia się 

Niwelowanie trudności w nauce 
poprzez próby zrozumienia 

otaczającego nas świata przyrody. 

Obserwujemy zmiany 
zachodzące w przyrodzie- 

karty pracy. 

Pokaz, pogadanka, praca 
własna 

Karty pracy „wiosna” 

17. Podnoszenie 
kompetencji uczenia się 

Niwelowanie trudności w nauce 
poprzez poznanie otaczającego nas 

świata oraz poznanie tradycji. 

Świąteczna pisanka- 
wydzieranka 

Pokaz, praktycznego 
działania. 

Szablon, papier kolorowy, 
klej 

 
18. 

 
 
 
 

 
Podnoszenie 

kompetencji uczenia się 
 
 

 
Niwelowanie trudności w nauce 
poprzez rozwijanie umiejętności 

czytania. 
Wesołe rymowanki- trening 

umiejętności czytania.    
praktycznego działania rymowanki 

19.  
Podnoszenie 

kompetencji uczenia się 
 

Niwelowanie trudności w nauce 
poprzez naukę czytania ze 

zrozumieniem krótkich tekstów. 

Kolorowe figury- rozwój 
sprawności manualnej I 
umiejętności czytania. 

Praktycznego działania, 
instruktaż 

Zeszyty A3, karty pracy 

20. Podnoszenie 
kompetencji uczenia się 

Niwelowanie trudności w nauce 
poprzez rozwijanie sprawności 

manualnej. 

Kolorowe cyfry- zabawy 
ciastoliną- rozwój sprawnści 

manualnej. 
Praktycznego działania Ciastolina 

http://www.plock.eu/
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21. Podnoszenie 
kompetencji uczenia się 

Niwelowanie trudności w nauce 
poprzez rozwijanie sprawności 

grafomotorycznej i umiejętności 
czytania. 

Nasze ulubione owoce- 
trening umiejętności czytania i 
sprawności grafomotorycznej. 

Praktycznego działania 
Karty pracy z portalu 

SuperKid 

22. Podnoszenie 
kompetencji uczenia się 

Niwelowanie trudności w nauce 
poprzez rozwój motoryki dużej. 

Duży- średni- mały- zabawy 
ruchowe- rozwój sprawności 

motoryki dużej. 

Pokaz ,praktycznego 
działania 

muzyka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.plock.eu/
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Program: Terapia pedagogiczna 
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Opracowanie: Magdalena Budnicka 

 

Klasa IVA  

 

 

 

 

 

L.p 
 
 

 
Kompetencje 

kluczowe 

 
Cel zajęć 

 
Tematyka zajęć/ 

zagadnienia 

 
Metody pracy 

Wykorzystane 
pomoce 

dydaktyczne, TIK, 
itp… 
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1. 
 
 
 
 

 
Podnoszenie 

kompetencji uczenia 
się. 

 
 

 
Niwelowanie trudności w nauce 

poprzez rozwój sprawności 
motoryki małej. 

 
Rozwijanie sprawności 

grafomotorycznej- zabawy 
ciastoliną. 

 
 
 

Praktycznego działania. 

Ciastolina. 

2.  
Podnoszenie 

kompetencji uczenia się 
 

Niwelowanie trudności w nauce 
poprzez rozwijanie 
spostrzegawczości. 

Rozwijanie spostrzegawczości- 
gra “Kolory” 

 
Praktycznego działania. 

Gra „Kolory” 

3. Podnoszenie 
kompetencji uczenia się 

Niwelowanie trudności w nauce 
poprzez rozwijanie sprawności 

grafomotorycznej. 

Ćwiczenia grafomotoryczne- 
poznajemy literę A I O. 

Praktycznego działania, 
pisanie po śladzie. 

Zeszyty A3, karty pracy z 
portalu SuperKid. 

4. Podnoszenie 
kompetencji uczenia się 

Niwelowanie trudności w nauce 
poprzez naukę czytania liter. 

Ćwiczenia w rozpoznawaniu 
liter A I O. 

 
Praktycznego działania. 

Karty pracy z portalu 
SuperKid. 

5. Podnoszenie 
kompetencji uczenia się 

Niwelowanie trudności w nauce 
poprzez naukę pisania. 

Ćwiczenia w pisaniu liter A I O. Praktycznego działania. Zeszyty A3, flamastry 

10. Podnoszenie 
kompetencji uczenia się 

Niwelowanie trudności w nauce 
poprzez poznawanie otaczającej 

nas rzeczywistości. 

Zimowy krajobraz- cechy 
charakterystyczne- karty pracy. 

Pokaz, praktyczna Karty pracy. 

http://www.plock.eu/
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11. Podnoszenie 
kompetencji uczenia się 

Niwelowanie trudności w nauce 
poprzez rozwój sprawności 

manualnej. 

Zimowy krajobraz- rozwijanie 
sprawności manualnej- 

malowanie farbami. 
praktyczna Farby, blok 

 
12. 

 
 
 
 

 
Podnoszenie 

kompetencji uczenia się 
 

 
Niwelowanie trudności w nauce 
poprzez rozwój motoryki małej. Ćwiczenia motoryki małej- gra 

sprawnościowa „Rybki”. 
Praktycznego działania, 

pokaz 
Gra edukacyjna „Rybki” 

13.  
Podnoszenie 

kompetencji uczenia się 
 

Niwelowanie trudności w nauce 
poprzez rozwój motoryki dużej i 

umiejętności naśladowania. 

Ćwiczenia motoryki dużej- 
naśladowanie gestów przy 

muzyce. 

Pokaz, instruktaż, 
praktycznego działania 

Muzyka włączona przy 
pomocy komputera 

14. Podnoszenie 
kompetencji uczenia się 

Niwelowanie trudności w nauce 
poprzez rozwój motoryki małej. 

Ćwiczenie motoryki małej- 
zabawy plasteliną. 

Pokaz, praktycznego 
działania 

plastelina 

15. Podnoszenie 
kompetencji uczenia się 

Niwelowanie trudności w nauce 
poprzez rozwój motoryki małej. 

„Idzie wiosna”- wydzieranka. 
Pokaz, praktycznego 

działania 
Papier kolorowy, szablony, 

klej 

16. Podnoszenie 
kompetencji uczenia się 

Niwelowanie trudności w nauce 
poprzez poznawanie otoczenia i 

obserwowanie zmian zachodzących 
w przyrodzie. 

Zmiany zachodzące w 
przyrodzie- karty pracy. 

Pokaz, praktyczna Karty pracy „Wiosna” 

 

http://www.plock.eu/
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17. 

 
 
 
 

 
Podnoszenie 

kompetencji uczenia się 
 
 

 
Niwelowanie trudności w nauce 
poprzez rozwój motoryki małej i 

nabywanie wiedzy o otaczającym 
nas świecie. 

Zbliżają się święta- pisanki 
wielkanocne. 

Pokaz, praktycznego 
działania. 

Szablon, bibuła, plastelina, 
kredki. 

18.  
Podnoszenie 

kompetencji uczenia się 
 

Niwelowanie trudności w nauce 
poprzez rozwój sprawności 

manualnej. 
Kolorowe cyfry- trening 
sprawności manualnej. 

Pokaz, praktyczna 
Farby, blok rysunkowy, 

szablony 

19. Podnoszenie 
kompetencji uczenia się 

Niwelowanie trudności w nauce 
poprzez rozwijanie sprawności 

wzrokowej 

Układanie rozsypanki 
obrazkowej- trening analizy i 

syntezy wzrokowej. 
praktyczna 

Rozsypanki obrazkowe o 
różnym stopniu trudności 

20. Podnoszenie 
kompetencji uczenia się 

Niwelowanie trudności w nauce 
poprzez poznawanie otoczenia. 

Utrwalenie znajomości nazw 
warzyw- gra edukacyjna. 

praktyczna Gra edukacyjna on line. 

21. Podnoszenie 
kompetencji uczenia się 

Niwelowanie trudności w nauce 
poprzez poznawanie otoczenia. Utrwalenie znajomości nazw 

owoców- gra edukacyjna 
Pokaz, praktyczna Gra edukacyjna on line. 

22. Podnoszenie 
kompetencji uczenia się 

Niwelowanie trudności w nauce 
poprzez lepsze zrozumienie 

otoczenia. 

Duży- mały- nauka 
rozróżniania wielkości. 

Pokaz, praktyczna 
Karty pracy z portalu 

SuperKid 

http://www.plock.eu/
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23. Podnoszenie 
kompetencji uczenia się 

Niwelowanie trudności w nauce 
poprzez lepsze zrozumienie 

otoczenia. 

Duży- średni- mały- utrwalenie 
znajomości pojęć. 

Pokaz, praktyczna 
Karty pracy z portalu 

SuperKid 

 

 

 

 

 

 

Program zajęć terapii pedagogicznej z elementami integracji sensorycznej 

http://www.plock.eu/
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Opracowanie: mgr Anna Majczak-Włosiak 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.p 
 

  
Cel zajęć 

  
Metody pracy 

Wykorzystane 
pomoce 
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 Kompetencje 
kluczowe 

Tematyka zajęć/ 
zagadnienia 

dydaktyczne, TIK, 
itp… 

 
1. 
 

  
Kształtowanie kompetencji 

społecznych, rozwijanie 
kreatywności, umiejętności 

uczenia się. 
Integracja procesów 

sensorycznych 
Podnoszenie kompetencji 

uczenia się 
 

 
 
 

Poznanie poziomu 
funkcjonowania w 
zakresie integracji 

sensorycznej. 
 

Rozpoznanie stanu/ poziomu 
funkcjonowania w zakresie 
procesów integracji 
sensorycznej. 

 
Praktyczna terapii 

integracji sensorycznej 
 

Pomoce zakupione w ramach 
projektu „Nowoczesna 

edukacja kluczem do sukcesu 
uczniów Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego nr 1 

w Płocku” 
 

Bodziec wzrokowy, 
materace, piłka 80 cm 

2 Podnoszenie kompetencji 
uczenia się 

Integracja procesów 
sensorycznych 

Rozwijanie sprawności 
ruchowej, koordynacji 

w zakresie małej 
motoryki, logicznego 

myślenia. 

Usprawnianie  koordynacji 
wzrokowo-ruchowej. 
Ćwiczenia rozwijające 

percepcję i pamięć 
wzrokową na materiale 

konkretnym. 

 
terapii integracji 

sensorycznej 

Obrazki, piłka, puzzle, 
memory. 

3 Podnoszenie kompetencji 
uczenia się 

 Ćwiczenia równoważne, 
antygrawitacyjne i 

posturalne. 

 
terapii integracji 

sensorycznej 

 
 Deska równoważna, piłka, 

materace 

http://www.plock.eu/
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Integracja procesów 
sensorycznych 

 

Integracja  
percepcyjno- 
motoryczna 

 

  

 
4. 

Podnoszenie kompetencji 
uczenia się 

 
Integracja procesów 

sensorycznych 
 

 
Poprawa świadomości 
ciała, tu moje ciao się 
zaczyna , a tu kończy 

 
Usprawnianie planowania 

motorycznego. 

 
praktyczna terapii 

integracji sensorycznej 
 
 

 
Szczotki masujące, układanki, 

woreczki, piłeczki 

5 Podnoszenie kompetencji 
uczenia się 

Integracja procesów 
sensorycznych 

 

 
Integracja  

percepcyjno- 
motoryczna 

Normalizacja czucia 
powierzchniowego i 

głębokiego 

terapii integracji 
sensorycznej 

 

Szczotki masujące, układanki, 
woreczki, piłeczki 

6 
 
 

Podnoszenie kompetencji 
uczenia się 

Integracja procesów 
sensorycznych 

 
 

 
Odwrażliwianie ciała , 

poprawa napięcia 
mieśniowego 

 
Usprawnianie układu 

dotykowego. 

 
praktyczna terapii 

integracji sensorycznej 
 
 

 
Szczotki masujące, układanki, 

woreczki, piłeczki 
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7 Podnoszenie kompetencji 
uczenia się 

Integracja procesów 
sensorycznych 

 

Integracja  
percepcyjno- 
motoryczna 

Ćwiczenia niepewności 
grawitacyjnej, niwelowanie 

nadwrażliwości 
przedsionkowej 

terapii integracji 
sensorycznej 

 

Podwieszki materace, piłki 
deski równoważne. 

 

 

8 Podnoszenie kompetencji 
uczenia się 

Integracja procesów 
sensorycznych 

Usprawnianie  
koordynacji wzrokowo-

ruchowej. 
Ćwiczenia rozwijające 

percepcję i pamięć 
wzrokową na materiale 

konkretnym. 

Oglądanie i nazywanie 
elementów na obrazkach, 
opowiadanie. Układanie 
puzzli, wzorów, memory. 

Pokaz 
naśladowanie 
Metoda wzmocnień 
pozytywnych 
Metoda Dennisona , 
terapii integracji 
sensorycznej 

Obrazki, piłka, puzzle, 
memory, gry stolikowe, karty 

pracy, puzzle 

9 Podnoszenie kompetencji 
uczenia się 

Integracja procesów 
sensorycznych 

 

 
Integracja  

percepcyjno- 
motoryczna 

Ćwiczenia równoważne, 
antygrawitacyjne i 

posturalne. 

Pokaz 
naśladowanie 
Metoda wzmocnień 
pozytywnych 
Metoda Dennisona, 
terapii integracji 
sensorycznej 

 
 Deska równoważna, piłka, 

materace 
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10 

Podnoszenie kompetencji 
uczenia się 

 
Integracja procesów 

sensorycznych 
 

Usprawnianie układu 
przedsionkowo-

proprioceptywnego. 
 

Stymulacja przedsionkowo – 
proprioceptywna. 

Ćwiczenia na desce 
rotacyjnej. Chodzenie po 

różnych fakturach boso i w 
skarpetkach. Rozpoznawanie 
przedmiotów poza kontrolą 

wzroku. 

Pokaz 
naśladowanie 
Metoda wzmocnień 
pozytywnych Metoda 
Dennisona ,terapii 
integracji sensorycznej 

Hamak, podwieszki, krązki z 
fakturami,  przedmioty o 

różnej wielkości, kształtach i 
fakturze. 

11 Podnoszenie kompetencji 
uczenia się 

Integracja procesów 
sensorycznych 

 

Rozwijanie koordynacji 
ruchowej, usprawnianie 

malej motoryki i 
ćwiczenia 

grafomotoryczne. 

Kreślenie wzorów różnymi 
częściami ciała. Toczenie się 
po podłodze. Rzuty do celu. 

Jazda na deskorolce. 
Formowanie kul i wałków z 

mas plastycznych,. Układanie  
klocków wg. Wzoru.   

Pokaz 
naśladowanie 
Metoda wzmocnień 
pozytywnych 
Metoda Dennisona 

terapii integracji 
sensorycznej 

Piłki, woreczki, deskorolki, 
masy plastyczne, klocki. 
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12 
 

Podnoszenie kompetencji 
uczenia się 

Integracja procesów 
sensorycznych 

 
 

 
Odwrażliwianie ciała , 

poprawa napięcia 
mieśniowego 

 
Usprawnianie układu 

dotykowego. 

 
Pokaz 
naśladowanie 
Metoda wzmocnień 
pozytywnych 

Metoda Dennisona 
praktyczna terapii 

integracji sensorycznej 
 
 

 
Szczotki masujące, układanki, 

woreczki, piłeczki 

13 Podnoszenie kompetencji 
uczenia się 

Integracja procesów 
sensorycznych 

 

Ćwiczenia z zakresu 
percepcji słuchowej. 

Rozpoznawanie dźwięków z 
najbliższego otoczenia. 
Dobieranie ilustracji do 

słyszanego dźwięku. 
Różnicowanie dźwięków ze 
względu na ich natężenie. 

Pokaz 
naśladowanie 
Metoda wzmocnień 
pozytywnych 
Metoda Dennisona 

terapii integracji 
sensorycznej 

Płyty z odgłosami zwierząt, 
odgłosami lasu, domu, ulicy. 

Ilustracje,  płyty z muzyką 
poważną. 

14 Podnoszenie kompetencji 
uczenia się 

Integracja procesów 
sensorycznych 

 

Rozwijanie koordynacji 
ruchowej, usprawnianie   
malej motoryki i 
ćwiczenia 
grafomotoryczne. 

Usprawnianie koordynacji 
wzrokowo-ruchowej: 
ćwiczenia grafomotoryczne  
(karty pracy: szlaczki 
literopodobne, kolorowanki). 
 

Pokaz 
naśladowanie 
Metoda wzmocnień 
pozytywnych 
Metoda Dennisona 

Karty pracy, kredki, ołówki, 
piłki, materace, 
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terapii integracji 
sensorycznej 

15 Podnoszenie kompetencji 
uczenia się 

Integracja procesów 
sensorycznych 

 
 

Rozwijanie sprawności 
ruchowych, 
usprawnianie 
planowania 
motorycznego. 

Ćwiczenia na materiale 
konkretnym: rozpoznawanie 
treści ilustracji, 
segregowanie ilustracji, 
układanie ich po prawej i 
lewej stronie. 

 
Pokaz 
naśladowanie 
Metoda wzmocnień 
pozytywnych 
Metoda Dennisona 
terapii integracji 
sensorycznej 

Puzzle, układanki, komplety 
ilustracji. 

  

16 
 
 

Podnoszenie kompetencji 
uczenia się 

Integracja procesów 
sensorycznych 

 
 

Wyrabianie płynności i 
szybkości ruchów. 
Rozwijanie orientacji w 
schemacie ciała. 

Usprawnianie działania 
systemu dotykowego i 
koordynacji wzrokowo-
ruchowej. 

Pokaz 
naśladowanie 
Metoda wzmocnień 
pozytywnych 
Metoda Dennisona 
terapii integracji 
sensorycznej 

Układanki koralikowe, klocki, 
figury, patyczki, tasiemki, 
układanki i gry z prawidłami, 
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17 Podnoszenie kompetencji 
uczenia się 

Integracja procesów 
sensorycznych 

 

Rozwijanie percepcji 

wzrokowej , słuchowej i 

dotykowej. Wspieranie 

koncentracji uwagi. 

Wyzwalanie aktywności 

ruchowej oraz 

umiejętności 

współdziałania. 

Usprawnianie układu 

przedsionkowego i 

proprioceptywnego. 

Końcowa obserwacja i ocena 
procesów poznawczych i 
integracji sensorycznej. 

Pokaz 
naśladowanie 
Metoda wzmocnień 
pozytywnych 
Metoda Dennisona 
terapii integracji 
sensorycznej 

Puzzle, układanki, komplety 
ilustracji, 
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Program zajęć terapii pedagogicznej dla klasy 7 

Opracowanie: mgr Danuta Ratkowska 
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L.p 
 
 

 
Kompetencje 

kluczowe 

 
Cel zajęć 

 
Tematyka zajęć/ 

zagadnienia 

 
Metody pracy 

Wykorzystane 
pomoce 

dydaktyczne 
1. 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 

Rozwijanie mowy 
komunikatywnej 

 
 

Umiejętność współpracy w 
grupie 

 
 

Eliminowanie konfliktów i 
napięć emocjonalnych 

 
 

Rozwijanie sprawności 
językowej i 
komunikacyjnej 
 
Usprawnianie analizy 
słuchowej 
 
 
 
 
 
 

Układanie historyjek 
obrazkowych, budowanie 
wypowiedzi 
wielozdaniowej 
Ćwiczenia usprawniające 
analizę słuchową – 
tworzenie wyrazów za 
pomocą rebusów, 
uzupełnianie sylab 
początkowych i końcowych 
w wyrazach 
 

Praktyczna 
 
 
 

Zadań stawianych do 
wykonania 

 
 
 
 
 
 

Historyjki obrazkowe, karty 
pracy 
 
 
Rebusy, karty pracy 
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3. 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 

6 

Rozwijanie mowy jako 
czynności umysłowej 

 
 
 

Wdrażanie do twórczej 
aktywności słownej 

Kształtowanie poczucia 
odpowiedzialności i 

obowiązkowości 
 
 
 

Motywowanie do 
podejmowania działań o 
różnym stopniu trudności 

Usprawnianie funkcji 
percepcyjno - 
motorycznych 

 
 

Usprawnianie analizy 
słuchowej 
 
 
 
Usprawnianie analizy 
słuchowej 
 
 
 
 
 
 
Usprawnianie analizy 
słuchowej 
 
 
 
 
 
 

Analiza wyrazów w mowie 
głośnej i cichej, podawanie 
sylaby ze względu na jej 
lokalizację 
 
 
Ćwiczenia usprawniające 
syntezę słuchową – zabawy 
wyrazami (wyodrębnianie 
wyrazów ukrytych w innym 
wyrazie, przekształcanie 
wyrazów przez zmianę 
głosek w różnych 
położeniach) 
Składanie zdań z 
rozsypanek wyrazowych, 
szeregowanie wyrazów 
według ich długości 
 
 
 
 

Zabawa dydaktyczna 
 
 
 
 
 

Zabawa dydaktyczna 
 
 
 
 
 
 
 

Czynnościowa, zadań 
stawianych do wykonania 

 
 
 
 
 
 

karty pracy 
 
 
 
 
 
Zestaw „Od obrazka do 
słowa” 
 
 
 
 
 
 
Rozsypanka wyrazowa, 
karty pracy 
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Kształtowanie umiejętności 
czytania ze zrozumieniem 

Poznanie zasady 
słowotwórstwa, 
synonimy i 
wieloznaczności 

Słowa jako elementy języka 
– układanie nowych słów z 
połączeń dwóch innych, 
wyszukiwanie słów w 
ramach podanego tematu 

 
Zadań stawianych do 
wykonania, czynnościowa 

 
Karty pracy 

 
   7. 

 
 
 
 

 
 
 

8. 
 
 
 
 
 
 
 

 
-rozwijanie mowy 
komunikatywnej, 
poszerzanie słownictwa, 
kształtowanie umiejętności 
posługiwania się językiem 
ojczystym 
 
 
-rozwijanie mowy 
komunikatywnej, 
poszerzanie słownika, 
kształtowanie poprawności 
gramatycznej, umiejętności 
koncentracji uwagi oraz 
zapamiętywania 
 

 
-kształtowanie 
umiejętności 
dostrzegania 
podobieństw i różnic, 
wzbogacanie słownictwa 
czynnego i biernego 
 
 
 
-kształtowanie 
umiejętności budowania 
poprawnych wypowiedzi 
 
 
 
 

 
Rozwijanie mowy 
komunikatywnej -słowa 
jako elementy języka- 
synonimy i wieloznaczności 
 
 
 
 
Rozwijanie mowy 
komunikatywnej -zdanie 
jako podstawa 
wypowiedzi- uzupełnianie 
w zdaniach brakujących 
wyrazów 
 
 

 
Zadań stawianych do 
wykonania 

 
 
 
 
 
 

Zadań stawianych do 
wykonania 

 
 
 
 
 
 

 
Historyjki obrazkowe, karty 
pracy 
 
 
 
 
 
 
Rebusy, karty pracy 
SuperKid 
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9. 
 
 
 
 
 

10. 
 
 
 
 
 
 

 
11. 

 
 
 
 
 

 
 
-rozwijanie mowy 
komunikatywnej, 
poszerzanie słownika 
 
 
 
-rozwijanie mowy 
komunikatywnej, 
poszerzanie słownika 
 
 
 
 
 
-rozwijanie mowy 
komunikatywnej, 
poszerzanie słownika, 
kształtowanie poprawności 
gramatycznej, umiejętności 

 
 
 
-kształtowanie 
umiejętności 
precyzyjnego wyrażania 
myśli, wzbogacanie 
słownictwa czynnego i 
biernego 
 
-kształtowanie 
umiejętności logicznego 
myślenia, wzbogacanie 
mowy czynnej 
 
 
 
 
-kształtowanie 
poprawności 
gramatycznej 
 

 
 
 
Rozwijanie mowy 
komunikatywnej -skracanie 
i rozwijanie zdań 
  
 
 
Rozwijanie mowy 
komunikatywnej – 
opisywanie cech ludzi, 
zwierząt i rzeczy przez 
wyszukiwanie 
odpowiednich porównań 
 
 
Rozwijanie mowy 
komunikatywnej –
układanie opisu postaci 
 
 

 
 

 
Zabawa dydaktyczna 

 
 
 
 

Zabawa dydaktyczna 
 
 
 
 
 
 

 
Zabawa dydaktyczna 

 
 
 
 
 

 
 
 
Karty pracy SuperKid 
 
 
 
 
 
Karty pracy Superkid 
 
 
 
 
 
 
 
 karty pracy SuperKid 
 
 
 
 

http://www.plock.eu/


   
 

 

 

  
 
Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa-Użycie Niekomercyjne 4.0. Licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie, remiksowanie, 

rozprowadzanie, przedstawienie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych.  

 
Gmina - Miasto Płock 
Stary Rynek 1 
09-400 Płock 
www.plock.eu 
 

 

Projekt pn.: „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Płocku” 

Numer projektu: RPMA.10.01.01-14-7263/16 

 

 
 
 
 

12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  13. 
 
 
 
 
 
 
 

koncentracji uwagi oraz 
zapamiętywania 
 
 
-rozwijanie mowy 
komunikatywnej, 
poszerzanie słownika, 
kształtowanie poprawności 
gramatycznej, umiejętności 
koncentracji uwagi oraz 
zapamiętywania 
 
 
 
 
-rozwijanie mowy 
komunikatywnej, 
poszerzanie słownika, 
kształtowanie poprawności 
gramatycznej, umiejętności 
koncentracji uwagi oraz 
zapamiętywania 

 
 
 
 
-kształtowanie 
poprawności 
gramatycznej 
 
 
 
 
 
 
 
 
-kształtowanie 
poprawności 
gramatycznej, 
wzbogacanie mowy 
czynnej 
 
 

 
 
 
 
Kształtowanie poprawności 
gramatycznej zdań- zdania 
pojedyncze rozwinięte i 
nierozwinięte 
 
 
 
 
 
 
 
Kształtowanie poprawności  
gramatycznej zdań- zdania 
złożone 
 
 
 
 

 
Zadań stawianych do 
wykonania, czynnościowa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadań stawianych do 
wykonania, czynnościowa 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Karty pracy SuperKid  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karty pracy SuperKid 
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14. 

 
 
 
 

 
15. 

 
 
 
 
 
 
 
 

16. 

 
 
-rozwijanie mowy 
komunikatywnej, 
poszerzanie słownika 
 
 
 
-rozwijanie mowy 
komunikatywnej, 
poszerzanie słownika, 
kształtowanie poprawności 
gramatycznej, umiejętności 
koncentracji uwagi oraz 
zapamiętywania 
 
 
-rozwijanie mowy 
komunikatywnej, 
poszerzanie słownika 
 
 

 
 
-kształtowanie 
poprawności 
gramatycznej 
 
 
 
-kształtowanie 
umiejętności logicznego 
myślenia, wzbogacanie 
mowy czynnej 
 
 
 
 
 
-wzbogacanie mowy 
czynnej, kształtowanie 
logicznego myślenia 
 

 
 
Kształtowanie poprawności 
gramatycznej zdań- 
łączenie zdań za pomocą 
spójników 
 
 
 
Określanie zdań pod 
względem logicznym 
 
 
 
 
 
 
 
Kształtowanie poprawności 
gramatycznej zdań- 
układanie pytań do zdań 

 
Zadań stawianych do 
wykonania, czynnościowa 

 
 
 
 
Zadań stawianych do 
wykonania, czynnościowa 

 
 
 
 
Zadań stawianych do 
wykonania, czynnościowa 

 
 

 
 
 
Karty pracy SuperKid 
 
 
 
 
 
Karty pracy SuperKid 
 
 
 
 
 
 
 
Karty pracy SuperKid 
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17. 
 
 
 
 
 
 
 

18. 
 
 
 
 
 
 
 

19. 
 
 
 

rozwijanie mowy 
komunikatywnej, 
poszerzanie słownika, 
kształtowanie poprawności 
gramatycznej, umiejętności 
koncentracji uwagi oraz 
zapamiętywania 
 
rozwijanie mowy 
komunikatywnej, 
poszerzanie słownika, 
kształtowanie poprawności 
gramatycznej, umiejętności 
koncentracji uwagi oraz 
zapamiętywania 
 
rozwijanie mowy 
komunikatywnej, 
poszerzanie słownika, 
kształtowanie poprawności 

wzbogacanie mowy 
czynnej, kształtowanie 
logicznego myślenia 
 
 
 
 
 
kształtowanie 
umiejętności logicznego 
myślenia, wzbogacanie 
mowy czynnej 
 
 
 
 
kształtowanie 
umiejętności logicznego 
myślenia, wzbogacanie 
mowy czynnej 

Doskonalenie znajomości 
zasad ortograficznych - 
:Ortografia na wesoło” 
 
 
 
 
 
Uzupełnianie zdań za 
pomocą obrazków. 
 
 
 
 
 
 
Układanie zdań z coraz 
większą ilością wyrazów 
 
 

Zadań stawianych do 
wykonania 

 
 
 
 
 
 

Czynnościowa, zadań 
stawianych do wykonania 

 
 
 
 
 
 

Czynnościowa, zadań 
stawianych do wykonania 

 
 

Karty pracy, rozsypanki 
wyrazowe, „Ortografia na 
wesoło” 
 
 
 
 
 
Karty pracy, rozsypanki 
wyrazowe 
 
 
 
 
 
 
Karty pracy, rozsypanki 
wyrazowe 
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20. 
 
 
 
 
 
 
 

21. 
 
 
 
 
 
 
 

22. 

gramatycznej, umiejętności 
koncentracji uwagi oraz 
zapamiętywania 
 
rozwijanie mowy 
komunikatywnej, 
poszerzanie słownika, 
kształtowanie poprawności 
gramatycznej, umiejętności 
koncentracji uwagi oraz 
zapamiętywania 
 
rozwijanie mowy 
komunikatywnej, 
poszerzanie słownika, 
kształtowanie poprawności 
gramatycznej, umiejętności 
koncentracji uwagi oraz 
zapamiętywania 
 
rozwijanie mowy 
komunikatywnej, 

 
 
 
 
kształtowanie 
umiejętności logicznego 
myślenia, wzbogacanie 
mowy czynnej 
 
 
 
 
kształtowanie 
umiejętności logicznego 
myślenia, wzbogacanie 
mowy czynnej 
 
 
 
 
kształtowanie 
umiejętności logicznego 

 
 
 
 
Dobieranie zdań do 
obrazków. 
 
 
 
 
 
 
Dobieranie zdań do 
historyjki obrazkowej. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Czynnościowa, zadań 
stawianych do wykonania 

 
 
 
 
 
 

Czynnościowa, zadań 
stawianych do wykonania 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Karty pracy, rozsypanki 
zdaniowe, historyjka 
obrazkowa 
 
 
 
Karty pracy, rozsypanki 
zdaniowe, historyjka 
obrazkowa 
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poszerzanie słownika, 
kształtowanie poprawności 
gramatycznej, umiejętności 
koncentracji uwagi oraz 
zapamiętywania 
 
 

 
 

myślenia, wzbogacanie 
mowy czynnej 

Porządkowanie zdań 
opisujących akcję jednego 
obrazka. 
 

Czynnościowa, zadań 
stawianych do wykonania 

 

Rozsypanki zdaniowe, 
dobieranki obrazkowo - 
zdaniowe 
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