
TERAPIA PEDAGOGICZNA DLA DZIECKA W WIEKU SZKOLNYM 

KLASA I-III  

 

Terapia pedagogiczna to oddziaływanie za pomocą środków pedagogicznych 

na przyczyny i przejawy trudności dzieci w uczeniu się mające na celu eliminowanie 

niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji. Oddziaływania prowadzone 

w ramach terapii pedagogicznej mają postać zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, oznacza to 

ukierunkowanie pracy na usprawnianie zaburzonych funkcji (korekcja) i na wspomaganie 

funkcji dobrze rozwijających się (kompensacja). Kompensacja jest równie istotna, co proces 

korekcji, ponieważ właśnie ta może stać się wsparciem dla funkcji zaburzonych lub może je 

zastąpić. Wspomaganie rozwoju dziecka w procesie terapii pedagogicznej to również 

odpowiednie organizowanie i realizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego, po to by 

stwarzać dziecku sytuacje kształcące, w których dziecko może wzbogacać własne 

doświadczenia, pogłębiać umiejętności, poszerzać wiadomości oraz doskonalić procesy 

poznawcze. Jednakże ważnym elementem jest odnoszenie przez dziecko sukcesów. Powoduje 

to budowanie w dziecku wiarę we własne możliwości, a co za tym idzie, większe poczucie 

sprawczości i motywacji do nauki. Należy, zatem stwarzać mu taką płaszczyznę do nauki, na 

której będzie zdobywać i kształtować nowe umiejętności, przy jednoczesnej możliwości 

osiągania sukcesów. 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne mają za zadanie pomóc dziecku 

w przezwyciężeniu kłopotów w opanowaniu konkretnych umiejętności i przyswojeniu danej 

wiedzy. Dedykowane są głównie dzieciom, którym brak opanowania pewnych umiejętności 

utrudniających prawidłowe nabywanie umiejętności szkolnych, a wynikających z zaburzeń 

percepcyjno-motorycznych. Wykorzystywane podczas zajęć metody poprawiają efektywność 

przyswajania treści programowych poprzez korygowanie i kompensowanie zaburzonych 

funkcji poznawczych. Dzięki temu uczniowie uczą się nowych rzeczy i doskonalą 

umiejętności, które już zdobyli, wzmacniając wiarę we własne możliwości. 

W czasie zajęć specjaliści pomagają w zdobywaniu jednych z bardziej podstawowych 

umiejętności: naukę czytania, pisania czy liczenia. W klasach I-III szkoły podstawowej 

najważniejszym celem zajęć jest rozpoznanie i usuwanie przyczyn trudności w uczeniu się 

dziecka, w tym ryzyka trudności specyficznych. Aby zapewnić dziecku możliwość 

prawidłowego zdobywania umiejętności szkolnych podczas zajęć usprawnia się odpowiednio 

do zaburzonych funkcje: wzrokowo-przestrzenne, słuchowo-językowe, motoryczne oraz 

wyrównuje się braki w zakresie edukacji polonistycznej i matematycznej, 

a także rozwija pozytywną motywację do pracy. Odbywa się to poprzez: 

 ćwiczenie poprawy koncentracji uwagi na danej czynności oraz spostrzegawczości, 

 ćwiczenie poprawy pamięci i logicznego myślenia, 

 polepszanie funkcji wzrokowych, w tym m. in. koordynacji wzrokowo-ruchowej 

oraz orientacji przestrzennej, 

 usprawnianie funkcji słuchowych, 

 doskonalenie sprawności manualnej, 

 usprawnianie integracji percepcyjno-motorycznej, 

 doskonalenie umiejętności pisania, w tym ulepszanie umiejętności stosowania 

poprawnej ortografii, 

 poprawę umiejętności czytania, 

 poprawę umiejętności liczenia.  

Usprawnianie powyższych funkcji pomoże w przezwyciężeniu występujących 

trudności w nauce. Wspomoże w robieniu postępów i osiąganiu sukcesów. Odpowiednio 

poprowadzone przez wyspecjalizowanego nauczyciela dziecko stanie się bardziej 

samodzielne, a także umocni wiarę we własne siły. Istotą zajęć jest również rozwijanie 



w dzieciach chęci do działania, co dzięki zapewnieniu mu odpowiedniego środowiska do 

osiągania sukcesów przełoży się na większą motywację do nauki. 

 

Każde dziecko ze specjalnymi potrzebami wymaga indywidualnie dobranych dla niego 

ćwiczeń ze względu na szerokie spektrum potrzeb. Poniżej zamieszczone zostały 

przykładowe ćwiczenia stosowane w terapii pedagogicznej uczniów klas I-III służące 

rozwijaniu funkcji wzrokowych oraz słuchowych, motoryki małej czy nauki czytania 

i pisania: 

 

1. Ćwiczenia usprawniające spostrzeganie wzrokowe oraz orientację przestrzenną: 

 pisanie po „śladzie”, 

 dobieranie par jednakowych obrazków, 

 układanie obrazków w szeregu wg kolejności, w jakiej były pokazywane, 

 układanie kompozycji geometrycznych z części, 

 kończenie zaczętych rysunków, 

 układanie obrazków z części, 

 rysowanie obrazków za pomocą wyciętych szablonów, 

 dorysowywanie brakujących linii lub elementów na obrazku, 

 budowanie kompozycji z klocków, 

 wyszukiwanie różnic między obrazkami, 

 wyszukiwanie podobieństw między obrazkami, 

 kolorowanie rysunków. 

 

2. Ćwiczenia usprawniające koordynację wzrokowo-ruchową: 

 wycinanki, 

 malowanki, 

 wydzierani, 

 rysowanie po śladach, 

 zamalowywanie dużych i małych powierzchni, 

 rysowanie szlaczków, 

 pogrubianie konturów, 

 nawlekanie koralików, 

 składanie papieru. 

 

3. Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową, analizę i syntezę słuchową: 

 podział zdań na wyrazy i wyrazów na sylaby, 

 rozpoznawanie i wyodrębnianie głosek w wyrazach, 

 łączenie sylab w wyrazy, 

 podkreślanie liter, wyrazów w tekście, 

 uzupełnianie wyrazów literami, zdań wyrazami, 

 różnicowanie wyrazów o podobnym brzmieniu z inną głoską w nagłosie, 

śródgłosie i w wygłosie np. bąk – pąk, lis – las, klik – klip,  

 pisanie ze słuchu samogłosek, spółgłosek i sylab, 

 różnicowanie podobnie brzmiących sylab i wyrazów. 

 

4. Ćwiczenia usprawniające czytanie i pisanie sylab oraz wyrazów: 

 utrwalanie znajomości liter i różnicowanie samogłosek i spółgłosek, 

 czytanie i pisanie sylab oraz wyrazów, 

 czytanie i tworzenie dowolnych wyrazów dwu- i trzysylabowych, 



 czytanie wyrazów w krótkich ekspozycjach i segregowanie ich wg liczby 

sylab, 

 czytanie wyrazów z podkreśleniem samogłosek i sylab. 

 

5. Ćwiczenia usprawniające czytanie zdań i dłuższych tekstów: 

 czytanie pojedynczych zdań (później złożonych), 

 układanie zdań z rozsypanki wyrazowej (najpierw pojedynczych, gdy 

umiejętność zostanie opanowana – złożonych). 

 

6. Ćwiczenia poprawiające grafikę pisma: 

 rysowanie szlaczków literopodobnych, 

 pisanie pojedynczych liter na dużej kartce, 

 pisanie liter w zeszycie, łączne pisanie liter, 

 pisanie wyrazów i zdań w zeszycie. 

 

 

 

Opracowała: Magdalena Czubala 

Pedagog w Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach 


