
Praca w domu z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 

(dysleksja, dysortografia, dysgrafia) – klasy IV-VIII 

 

Praca z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się obejmuje ćwiczenia, które 

mają za zadanie doskonalenie funkcji wzrokowo-przestrzennych, wzrokowo-ruchowych  

i słuchowo-językowych, pamięci fonologicznej oraz motoryki. Są one niezbędne do opanowania 

i usprawniania podstawowych umiejętności szkolnych, czyli umiejętności czytania i pisania. 

Warto pamiętać, że dziecko osiągnie lepsze rezultaty, gdy: 

 rodzice nawiążą współpracę z nauczycielem i/lub z terapeutą prowadzącym zajęcia 

korekcyjno-kompensacyjne, ponieważ kontynuowanie pracy w domu, zgodnie ze 

wskazówkami specjalisty, przyczyni się do uzyskania szybszych efektów; 

 ćwiczenia będą odbywały się regularnie, czyli codziennie (lepiej gdy dziecko będzie 

pracować krócej każdego dnia, niż długo np. raz w tygodniu); 

 czas oraz tempo pracy będzie dostosowane do indywidualnych możliwości dziecka, 

co umożliwi mu wykonanie zadań do końca; 

 dziecko zrozumiało instrukcję do zadania, które ma wykonać; 

 ćwiczenia będą dla dziecka ciekawe i urozmaicone; 

 praca będzie wykonywana w przyjaznej atmosferze; 

 docenimy wysiłek dziecka i zauważymy nawet najdrobniejszy sukces.  

 

Wybrane propozycje ćwiczeń, które można wykonywać w domu 

 

Ćwiczenia usprawniające funkcje wzrokowo-przestrzenne i wzrokowo-ruchowe: 

 spostrzeganie szczegółów: różnic, podobieństw, braków na obrazkach,  

 tworzenie z figur kompozycji według wzoru lub własnej inwencji,  

 manipulowanie figurami geometrycznymi (domino, pangram, mozaika), 

 układanie puzzli, 

 lepienie z plasteliny kształtów liter,  

 wyszukiwanie zbiorów wyrazów zaczynających się na podaną literę,  

 wyszukiwanie i skreślanie w tekście konkretnych liter, 

 rozwiązywanie plątaninek i labiryntów, 

 rozpoznawanie zmian ilościowych i jakościowych w układach – zabawa  

z wykorzystaniem różnych przedmiotów (co tu się zmieniło? czego brakuje?). 

Ćwiczenia usprawniające funkcje słuchowo-językowe oraz pamięć fonologiczną: 

 szukanie wyrazów ukrytych w innych wyrazach,  

 tworzenie słów zaczynających się na podaną sylabę,  

 układanie wyrazów z pomieszanych sylab, 

 układanie i rozwiązywanie anagramów, rebusów, krzyżówek, wykreślanek, 

 tworzenie rymów i rymowanek,  

 szukanie rzadko używanych słów i po sprawdzeniu ich znaczenia układanie  

z nimi krótkich historyjek,  

 układanie wierszy z kilku podanych wyrazów,  

 różnicowanie dźwięków dochodzących z otoczenia (odgłosy ulicy, odgłosy 

pracujących maszyn i urządzeń, odgłosy typowe dla przedmiotów wykonanych  

z różnych tworzyw), 



 rozpoznawanie dźwięków pochodzących ze środowiska przyrodniczego, 

 różnicowanie natężenia dźwięków, 

 różnicowanie słów podobnie brzmiących,  

 nauka na pamięć piosenek, wierszy, 

 rozwijanie słownika dziecka – gry i zabawy (np. scrabble, „państwa-miasta”), 

 rozpoznawanie piosenek po melodii. 

Ćwiczenia usprawniające grafomotorykę: 

 pisanie po śladzie, 

 pisanie ruchem płynnym bez odrywania ręki, 

 prowadzenie zeszytu do kaligrafii, 

 kalkowanie,  

 rysowanie,  

 malowanie,  

 lepienie z modeliny, gliny, 

 ugniatanie i lepienie np. ciasta na pierogi, dekorowanie ciast, 

 origami, 

 wycinanki,  

 modelarstwo,  

 przygotowywanie dekoracji domu na różne okazje. 

 

Usprawnienie techniki czytania 

Czytanie na raty 

Opracowanie: prof. Marta Bogdanowicz  

1. Dziecko czyta na głos (zależnie od możliwości: od ok. ½ – 1 strony). 

2. Dorosły czyta dziecku na głos* (trzy razy więcej, ok. 3 stron). 

3. Dziecko czyta samo po cichu (cztery razy więcej, ok. 4 stron). 

Powtórka całego cyklu (pkt 1 – 3). 

4. Streszczenie przeczytanego tekstu (ustne – opowiadanie lub pisemne w formie planu 

czy wypracowania) lub dyskusja nad tekstem. 

5. Podsumowanie przeczytanego rozdziału – streszczenie rozdziału i dyskusja nad 

wybranymi problemami. 

 

* Dobrze, aby dziecko, słuchając tekstu czytanego przez dorosłego, jednocześnie śledziło go w książce. 

Najlepiej więc mieć drugi egzemplarz lektury. W takiej sytuacji dziecko jest aktywne – czyta po cichu, lecz  

z większą łatwością. Dla urozmaicenia można uprzednio nagrać odpowiednie fragmenty tekstu, zamiast czytać je 

„na żywo”. Ma to tę zaletę, iż daje okazję uczniowi do samodzielnej pracy. W obydwu przypadkach należy czytać w 

nieco zwolnionym tempie tak, aby dziecko podczas słuchania nadążało ze śledzeniem tekstu w książce. 

 

Czytanie z wykorzystaniem audiobooków 

Audiobooki to pliki z nagraniami m. in. lektur szkolnych, które służą dzieciom  

w przyspieszeniu procesu czytania.  

1. Słuchanie tekstu z jednoczesnym śledzeniem go w książce (np. 2 strony). 

2. Słuchanie tekstu bez czytania (kilka stron). 

Powtórka punków 1 i 2. 

3. Streszczenie przeczytanego tekstu (ustne lub pisemne – w formie planu czy 

wypracowania) lub dyskusja nad tekstem. 

4. Podsumowanie przeczytanego i wysłuchanego rozdziału – streszczenie i dyskusja. 



Ćwiczenia w pisaniu 

Dyktando w 10 punktach - z komentarzem ortograficznym  

Opracowanie: prof. Marta Bogdanowicz  

1. Umów się z dzieckiem, że codziennie będziecie robić dyktando obejmujące 3 zdania. 

Wymyślcie wspólnie nagrodę po każdym tygodniu pracy.  

2. Zaznacz w książce dziecka 3 zdania i przeczytaj na głos pierwsze zdanie.  

3. Dziecko powtarza zdanie i omawia pisownię każdego wyrazu (podaje zasady pisowni).  

4. Dziecko zapisuje zdanie (podobnie postępuje z następnymi zdaniami).  

5. Dziecko samodzielnie sprawdza cały napisany tekst.  

6. Dorosły sprawdza tekst. Jeżeli znajdzie błędy, podaje ich liczbę.  

7. Dziecko ponownie sprawdza tekst z pomocą słownika ortograficznego.  

8. Dorosły sprawdza poprawiony tekst. Jeżeli nadal są błędy, wskazuje tekst, z którego 

dyktował zdania.  

9. Dziecko porównuje napisany tekst ze wzorem i ostatecznie poprawia błędy.  

10. Dziecko opracowuje błędnie napisane wyrazy (np. podaje zasady pisowni, wyrazy 

pokrewne, odmienia wyraz przez przypadki, wymienia na inne formy).  

Uwagi: Podstawowym założeniem stosowania techniki: dyktando z komentarzem ortograficznym jest 

przeświadczenie o możliwości utrwalenia zasad pisowni i wytworzenia pełnej świadomości ortograficznej przez 

przekształcenie się nawyku "głośnego myślenia" - określenia zasad pisowni - w nawyk cichego przypominania ich 

sobie podczas pisania. Kolejnym zadaniem ćwiczenia jest wytworzenie nawyku dokładnego sprawdzania  

i poprawiania każdej pracy pisemnej po napisaniu. Dziecko ma prawo do popełnienia błędu, ale nie ma prawa 

pozostawić go bez poprawienia. Warunkiem uzyskania tych efektów jest wykonywanie omawianego ćwiczenia 

krótko, lecz systematycznie oraz zawarcie umowy z dzieckiem co do czasu pracy (codziennie), liczby dyktowanych 

zdań (zawsze tej samej) oraz nagrody (po każdym tygodniu ćwiczeń). W ten sposób dziecko nie będzie usiłowało 

tych spraw stale z nami negocjować.  
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