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Wstęp
Pro gram wspar cia uczniów ze spe cy ficz ny mi trud no ścia mi w na uce ORTOGRAFFITI z Brat kiem zo stał przy go to wa ny z my ślą o dzie -

ciach ry zy ka dys lek sji. Moż na go rów nież wy ko rzy stać w udzie la niu po mo cy te ra peu tycz nej wszyst kim dzie ciom z trud no ścia mi
w na uce czy ta nia i pi sa nia. No wa tor ski mo del te ra pii pe da go gicz nej, opra co wa ny spe cjal nie do Pro gra mu, za pew nia kom plek so -
we kształ ce nie te ra peu tycz ne.

Pro gram po wstał na pod sta wie li te ra tu ry do ty czą cej te ra pii spe cy ficz nych trud no ści w ucze niu się, przy czym uwzględ nio no
w nim tak że wie lo let nie do świad cze nia te ra peu tów. Wie lo aspek to wość uję cia pro ble ma ty ki spra wia, że pu bli ka cję naszą moż na
uznać za pierw szą te go ty pu na ryn ku wy daw ni czym. Pro gram jest w peł ni do sto so wa ny do pol skie go sys te mu edu ka cyj ne go i prze -
zna czo ny do wdro że nia przez spe cja li stów te ra pii pe da go gicz nej pod czas za jęć ko rek cyj no -kom pen sa cyj nych z dzieć mi ry zy ka
dys lek sji w wie ku 6–7 lat.

Ry zy ko dys lek sji do ty czy dziec ka, u któ re go ze spół spe cy ficz nych trud no ści w ucze niu się czy ta nia i pi sa nia wy stę pu je w na si lo -
nym stop niu od po cząt ku na uki szkol nej. Przy czy ną tych trud no ści jest nie har mo nij ny roz wój psy cho mo to rycz ny dziec ka, prze bie -
ga ją cy dla pew nych funk cji pra wi dło wo lub po nad prze cięt nie, dla in nych zaś – z opóź nie niem. Od no si się to do za bu rzeń roz wo ju
nie któ rych funk cji po znaw czych i ru cho wych oraz ich współ dzia ła nia, czy li in te gra cji per cep cyj no -mo to rycz nej (M. Bog da no -
wicz 2003, T. Gał kow ski, G. Ja strzę bow ska 1999).
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Symp to my ry zy ka dys lek sji cha rak te ry stycz ne dla wie ku 6–7 lat (M. Bog da no wicz 2003)

Lp. Ob szar dia gno zy Ob ja wy

1. mo to ry ka du ża – ob ni żo na spraw ność ru cho wa m.in. dziec ko sła bo bie ga i ska cze, ma trud no ści z wy -
ko ny wa niem ćwi czeń rów no waż nych, ucze niem się jaz dy na ro we rze, hu laj no dze czy
nar tach

2. mo to ry ka ma ła – trud no ści z wy ko ny wa niem pre cy zyj nych ru chów sa mo ob słu go wych, np. z za wią zy -
wa niem sznu ro wa deł na ko kar dę, uży wa niem wi del ca, no ży czek

3. ko or dy na cja wzro ko wo -ru -
cho wa

– trud no ści z rzu ca niem i chwy ta niem pił ki
– nie pra wi dło we ukła da nie w pal cach na rzę dzia do pi sa nia
– trud no ści z ry so wa niem szlacz ków, od twa rza niem zło żo nych fi gur geo me trycz nych

(np. z ry so wa niem rom bu)

4. funk cje słu cho wo -ję zy ko we – trud no ści z po praw nym uży wa niem wy ra zów opi su ją cych sto sun ki prze strzen ne:
nad – pod, za – przed, we wnątrz – na ze wnątrz

– wa dli wa wy mo wa trud nych wy ra zów, ich czę ste prze krę ca nie (prze sta wia nie gło sek
i sy lab, asy mi la cje gło sek, np. so sa lub szo sza), po peł nia nie błę dów gra ma tycz nych

– trud no ści z za pa mię ta niem wier sza, pio sen ki, wię cej niż jed ne go po le ce nia w tym sa -
mym cza sie; trud no ści z za pa mię ta niem nazw, my le nie nazw zbli żo nych fo ne tycz nie;
trud no ści z za pa mię ta niem ma te ria łu usze re go wa ne go w se rie i se kwen cje, jak na zwy
dni ty go dnia, pór ro ku, ko lej nych po sił ków i sze re gi 4-cy fro we

– trud no ści w róż ni co wa niu gło sek po dob nych (np. z –s, b –p, k –g, czy li za bu rze nia słu -
chu fo ne mo we go); trud no ści z wy dzie la niem sy lab i gło sek ze słów oraz ich syn te ty zo -
wa niem (za bu rze nia ana li zy i syn te zy gło sko wej i sy la bo wej), a także ma ni pu lo wa niem
ze struk tu rą fo no lo gicz ną słów (np. trud no ści z wy ko na niem po le ceń ty pu: od szu kaj
sło wa ukry te w na zwie lew ko nia, wy myśl rym do sło wa ko tek, o czym my ślę: Ba ba. aga)

5. funk cje wzro ko we – trud no ści z wy róż nia niem ele men tów z ca ło ści, a tak że z ich syn te ty zo wa niem w ca -
łość, np. pod czas bu do wa nia kon struk cji z kloc ków le go, ukła da nia mo zai ki we dług
wzo ru; trud no ści z wy od ręb nia niem szcze gó łów róż nią cych dwa ob raz ki, z od róż nia -
niem kształ tów po dob nych (np. fi gur geo me trycz nych, li ter m –n, l –t –ł) lub iden tycz -
nych, lecz ina czej po ło żo nych w prze strze ni (np. li ter p –b –d)

6. la te ra li za cja – opóź nie nie roz wo ju la te ra li za cji: mi mo prób usta le nia rę ki do mi nu ją cej dziec ko po zo -
sta je obu ręcz ne

7. orien ta cja w sche ma cie cia ła
i prze strze ni

– opóź nie nie orien ta cji w sche ma cie cia ła i prze strze ni: dziec ko ma trud no ści z okre śle -
niem swo ich czę ści cia ła, gdy okre śla je ter mi na mi: pra we – le we (np. pra wa i le wa rę -
ka, no ga itp.), nie umie wska zać kie run ku na pra wo i na le wo od sie bie (np. dro ga
na pra wo)



Pro gram ORTOGRAFFITI z Brat kiem mo że być rów nież wy ko rzy sta ny przez:
• te ra peu tów pod czas za jęć re wa li da cyj nych,
• na uczy cie li edu ka cji wcze snosz kol nej w gru po wych za ję ciach wy rów naw czych i w pra cy in dy wi du al nej,
• ro dzi ców do pra cy in dy wi du al nej z dziec kiem w do mu,
• pe da go gów spe cjal nych, pe da go gów w po rad niach psy cho lo gicz no -pe da go gicz nych i in nych na uczy cie li, któ rzy pra gną po -

móc dzie ciom w na uce czy ta nia i pi sa nia oraz do sko na le niu doj rza ło ści emo cjo nal nej i spo łecz nej.

Do za dań szko ły na le ży zor ga ni zo wa nie – od po wied nio do po trzeb – za jęć zwięk sza ją cych szan se edu ka cyj ne uczniów ma ją -
cych trud no ści w na uce. Edu ka cyj no -te ra peu tycz ny cha rak ter Pro gra mu po zwa la na za sto so wa nie go pod czas za jęć wy rów naw -
czych w ma łej gru pie oraz w te ra pii in dy wi du al nej, pro wa dzo nej w ce lu sty mu lo wa nia funk cji per cep cyj no -mo to rycz nych, kon -
cen tra cji uwa gi oraz roz wi ja nia róż nych form ko mu ni ka cji. Mo że być wy ko rzy sta ny w pra cy z dzieć mi nad po bu dli wy mi i dzieć mi
z ob ni żo ną kon cen tra cją uwa gi. Pro gram spraw dzi się tak że u dzie ci, któ re na po cząt ku edu ka cji szkol nej wy ka zu ją trud ne za cho -
wa nia: nie ra dzą so bie w sy tu acjach spo łecz nych i emo cjo nal nych, wcho dząc w czę ste kon flik ty; są po bu dzo ne i agre syw ne; na trud -
no ści re agu ją pła czem; prze ży wa ją nie po wo dze nia; wy co fu ją się z ak tyw no ści szkol nych, przyj mu jąc po sta wę bier no ści, nie przy -
stęp no ści, izo la cji. Za pro po no wa ne w Pro gra mie ćwi cze nia i me to dy mo gą sto so wać rów nież na uczy cie le te ra peu ci pra cu ją cy
z dzieć mi nie do sty mu lo wa ny mi dy dak tycz nie (śro do wi sko wo), u któ rych wy stę pu ją – po dob nie jak u dzie ci ry zy ka dys lek sji – trud -
no ści w po cząt ko wej na uce czy ta nia i pi sa nia. Ro dzi ce ko rzy sta ją cy z prze wod ni ka i za pro po no wa nych ma te ria łów do ćwi czeń za -
pew nią swo im dzie ciom efek tyw ną sty mu la cję waż nych ob sza rów roz wo jo wych.

Róż no rod ne, bo ga to ilu stro wa ne ty py za dań są do sto so wa ne do wie ku od bior cy, dzię ki cze mu sku tecz nie wpro wa dza ją dziec -
ko w świat li ter, wy ra zów, zdań oraz tek stów. Za pro po no wa ne w Pro gra mie me to dy sys te ma tycz nej sty mu la cji funk cji per cep cyj no -
-mo to rycz nych i wspo ma ga nia roz wo ju emo cjo nal no -mo ty wa cyj ne go po ma ga ją za po bie gać wy stę po wa niu trud no ści w na uce
i po ja wia niu się za bu rzeń wtór nych. W pu bli ka cji opi sa no za ba wy i ćwi cze nia uwraż li wia ją ce i sty mu lu ją ce zmy sły, ćwi cze nia sta bi -
li zu ją ce na pię cie mię śnio we oraz ćwi cze nia kształ tu ją ce rów no wa gę: prze kra cza nie li nii środ ka, pla no wa nie ru chu (prak sję), orien -
ta cję cza so wo -prze strzen ną, ko or dy na cję ru cho wą i wzro ko wo -ru cho wą, słu cho wo -ru cho wą, wzro ko wo -słu cho wo -ru cho wą, spraw -
ność ma nu al ną i gra fo mo to rycz ną, roz wój mo wy, lo gicz ne go i twór cze go my śle nia, umie jęt no ści ma te ma tycz ne. Zgro ma dzo ne
przez dziec ko do świad cze nia wy rów nu ją je go szan se edu ka cyj ne i po ma ga ją w osią gnię ciu wła ści we go po zio mu doj rza ło ści.

W Pro gra mie uwzględ nio no te ra pię spe cy ficz nych trud no ści w czy ta niu i pi sa niu, a tak że dia gno zę pe da go gicz ną. Te ra peu ta
znaj dzie w pu bli ka cji na rzę dzia do do ku men ta cji (do ku men ta cji dia gno stycz nej, do ku men ta cji prze bie gu za jęć oraz in dy wi du al nych
umie jęt no ści i po stę pów uczest ni ka za jęć oraz ra mo wy pro gram te ra peu tycz ny). Pro wa dzą cy za ję cia na pod sta wie Pro gra mu
ORTOGRAFFITI z Brat kiem ma moż li wość:
• roz po zna nia trud no ści dziec ka po przez wy ko na nie na po cząt ku ro ku szkol ne go ba da nia prze sie wo we go za po mo cą Kwe stio na -

riu sza roz po zna wa nia spe cy ficz nych trud no ści w na uce, opra co wa ne go specjalnie dla Programu przez Mar tę Bog da no wicz;
• do ko na nia oce ny efek tyw no ści udzie lo nej po mo cy przez za sto so wa nie te stów czy ta nia i pi sa nia, opra co wa nych przez Re na tę Cza baj.

Pra ca z Pro gra mem jest atrak cyj na dla dziec ka, po nie waż opie ra się na baj ce te ra peu tycz nej, w któ rej wy stę pu je sym pa tycz na
po stać o imie niu Bra tek. Po ma ga on w od kry wa niu i na zy wa niu uczuć, w ro zu mie niu re la cji spo łecz nych. Bra tek wpro wa dza dzie ci
w at mos fe rę po szcze gól nych za jęć i za chę ca do po ko ny wa nia ko lej nych, co raz trud niej szych za dań. Imię „Bra tek” zo sta ło wy bra ne
nie przy pad ko wo. Ko ja rzy się z kwia tem brat kiem, ale jest też sło wem po cho dzą cym od„bra ta”. Dla te go każ de dziec ko znaj dzie w tej
po sta ci ce chy ko goś bli skie go, ko mu mo że za ufać i po wie rzyć swo je spra wy – i te trud ne, i te ra do sne.

Ma my na dzie ję, że ta pu bli ka cja za in spi ru je nauczycieli, te ra peu tów oraz ro dzi ców, a dzie ciom po mo że uczyć się z przy jem no -
ścią i ra do ścią.

Izabela Mańkowska
Małgorzata Rożyńska
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Symp to my ry zy ka dys lek sji cha rak te ry stycz ne dla wie ku 6–7 lat (M. Bog da no wicz 2003)

Lp. Ob szar dia gno zy Ob ja wy

8. orien ta cja w cza sie – trud no ści w orien ta cji w cza sie, np. z okre śla niem po ry ro ku, dnia, go dzi ny na ze ga rze

9. czy ta nie – trud no ści w na uce czy ta nia (np. dziec ko czy ta bar dzo wol no; naj czę ściej gło sku je i nie
za wsze do ko nu je po praw nej wtór nej syn te zy, prze krę ca wy ra zy; nie ro zu mie prze czy -
ta ne go tek stu)

10. pierw sze pró by pi sa nia – czę ste pi sa nie li ter i cyfr zwier cia dla nie oraz od wzo ro wy wa nie wy ra zów przez za pi sy -
wa nie ich od stro ny pra wej do le wej



I. Opis mo de lu te ra pii
Do re ali za cji Pro gra mu ORTOGRAFFITI z Brat kiem zo stał opra co wa ny in no wa cyj ny mo del te ra pii pe da go gicz nej. In te gru je on wie -

le dzia łań, któ re ak ty wi zu ją wszyst kie sfe ry roz wo ju, funk cje i pro ce sy, bio rą ce udział w kształ ce niu te ra peu tycz nym. Za da nia te ra -
peu tycz ne do sto so wa no do moż li wo ści psy cho fi zycz nych 6–7-let nie go dziec ka i wy ma gań pro gra mo wych szko ły. Są też zgod ne
z me to dy ką pra cy ko rek cyj no -kom pen sa cyj nej.

An ga żo wa nie w pra cy z dziec kiem wie lu funk cji per cep cyj no -mo to rycz nych zwięk sza efek tyw ność pro wa dzo nej te ra pii. Dla te -
go za da nia te ra peu tycz ne Pro gra mu na wią zu ją do za ło żeń Me to dy Do bre go Star tu (M. Bog da no wicz), któ rej ce lem jest jed no cze -
sne roz wi ja nie funk cji wzro ko wych, słu cho wo -ję zy ko wych, do ty ko wo -ki ne ste tycz nych i mo to rycz nych oraz ich ko re la cja (na zy wa -
na rów nież in te gra cją sen so rycz no -mo to rycz ną), a tak że kształ to wa nie la te ra li za cji oraz orien ta cji w sche ma cie cia ła i prze strze ni.
Me to da ta umoż li wia sko re lo wa nie ćwi czeń funk cji uczest ni czą cych w zło żo nych czyn no ściach na uki czy ta nia i pi sa nia.

W na szym Pro gra mie ORTOGRAFFITI z Brat kiem kła dzie my na cisk na roz wi ja nie ele men tar nych i pod sta wo wych umie jęt no ści
czy ta nia i pi sa nia, uwzględ nia jąc umie jęt no ści dziec ka, je go do świad cze nia i cha rak ter spe cy ficz nych trud no ści w ucze niu się. Od -
po wied nie ze sta wy ćwi czeń sty mu lu ją cych i uspraw nia ją cych funk cje per cep cyj no -mo to rycz ne oraz in te gra cję mię dzy ni mi bę -
dą stop nio wo wpro wa dzać dziec ko w świat li ter, wy ra zów, zdań oraz tek stów (tzw. jed no stek ję zy ko wych), tak by przy czy nić się
do od po wied nie go po zio mu czy ta nia i pi sa nia. Pro po no wa ne ro dza je ćwi czeń dzia ła ją sty mu lu ją co i uspraw nia ją co, roz wi ja ją: funk -
cje słu cho wo -ję zy ko we i wzro ko we, ko or dy na cję wzro ko wo -ru cho wą i słu cho wo -ru cho wą, orien ta cję prze strzen ną i w sche ma cie
cia ła. Po nad to roz wi ja ją funk cje ru cho we: mo to ry kę du żą oraz ogól ną ko or dy na cję ru cho wą, spraw ność ma nu al ną i gra fo mo to ry kę,
a tak że an ga żu ją: ro zu mo wa nie, mo wę, uwa gę, pa mięć, wy obraź nię.

Za sto so wa nie ćwi czeń ru cho wych i mu zycz no -ru cho wych wpły wa na sfe rę ru cho wą, ru cho wo -słu cho wą oraz na sfe rę słu cho -
wą dziec ka, uspraw nia orien ta cję w sche ma cie cia ła i prze strze ni. Jed no cze śnie ćwi cze nia wspo ma ga ją cia ło w uwol nie niu z na pię -
cia emo cjo nal ne go, peł nią więc funk cję od prę ża ją co -re lak su ją cą (M. Bog da no wicz 2000). Ćwi cze nia wspo ma ga ją rów nież umie jęt -
ność po praw ne go mó wie nia i ar ty ku ło wa nia po je dyn czych gło sek, czy ta nia na eta pie li te ry/gło ski, sy la by, wy ra zu, zda nia, a tak że
do sko na lą tech ni kę czy ta nia, czy ta nie ze zro zu mie niem oraz spraw ność po praw ne go pi sa nia. Za miesz czo ne w Pro gra mie ćwi cze -
nia od de cho we i słu chu fo ne mo we go do sko na lą spraw no ści le żą ce u pod staw mo wy (I. Sty czek 1981). Na stę pu je bo ga ce nie słow -
nic twa czyn ne go i bier ne go dzie cka. Od po cząt ku jest ono wpro wa dza ne w za gad nie nia or to gra fii po przez za da nia kształ tu ją ce
u nie go świa do mość i wraż li wość or to gra ficz ną, co sta no wi je den z naj waż niej szych ele men tów te ra pii pe da go gicz nej. W prak ty -
ce ozna cza to mię dzy in ny mi, że zwra ca my uwa gę dziec ka na gło ski, któ re moż na za pi sać wię cej niż jed ną li te rą (np. gło skę [u] moż -
na za pi sać li te ra mi u lub ó). Po nad to uczy my za sa dy „Nie za wsze pi szę, co sły szę”, po nie waż przy czy ną wie lu błę dów or to gra ficz -
nych jest moż li wość za pi sa nia tej sa mej gło ski kil ko ma róż ny mi li te ra mi. Za tem uświa da mia my dziec ku, że przed za pi sa niem wy ra zu
za wie ra ją ce go na przy kład gło skę [u] za wsze po win no się za sta no wić.

W Pro gra mie uwzględ nio no za da nia i ćwi cze nia roz wi ja ją ce czyn no ści umy sło we waż ne dla ucze nia się ma te ma ty ki. Na tym
eta pie roz wo ju dziec ka istot ne jest umoż li wia nie mu swo bod ne go ope ro wa nia kon kre ta mi (ro zu mie nie po jęć abs trak cyj nych na -
stą pi póź niej, po osią gnię ciu od po wied niej doj rza ło ści umy sło wej). Istotne jest, by zor ga ni zo wać jak naj wię cej kon kret nych sy tu acji
prak tycz nych, ma ni pu la cyj nych, któ re w kon se kwen cji bę dą kształ to wać umie jęt no ści ma te ma tycz ne. Wpro wa dza ne ele men ty edu -
ka cji ma te ma tycz nej opie ra ją się na po zna wa niu po li sen so rycz nym. Dziec ko gro ma dzi do świad cze nia i do sko na li kom pe ten cje ma -
te ma tycz ne, wy ko nu jąc za da nia ru cho wo -zmy sło we, ćwi cze nia wraż li wo ści i pa mię ci wzro ko wej, ma nu al ne i gra fo mo to rycz ne, za -
pa mię ty wa nia sze re gu do świad czeń do ty ko wych, przed sion ko wo -pro prio cep tyw ne oraz ty po we za da nia ma te ma tycz ne
z wy ko rzy sta niem róż no rod nych po mo cy. Kom pe ten cje te są do sko na lo ne tak że po przez za ba wy z re gu ła mi i gry lo gicz ne, w któ -
rych dziec ko do dat ko wo po zna je i przy swa ja re gu ły ję zy ko we, a tak że świa do mie przy sto so wu je do nich swo je re ak cje.

Pro gram kształ tu je wła ści we za cho wa nia i po sta wy spo łecz ne dzię ki ćwi cze niom opar tym w więk szo ści na na śla dow nic twie
(m.in. dra ma i za ba wa te ma tycz na, w któ rych ele men ty na śla dow ni cze ze spa la ją się z czyn no ścią wy obraź ni twór czej), oraz na mo -
de lo wa niu (w fa zie przy swo je nia i wy ko na nia), a tak że na iden ty fi ka cji. Przez iden ty fi ka cję dziec ko mo że dą żyć do by cia ta kim sa -
mym, jak obiekt do dat nich uczuć. W Pro gra mie jest nim Bra tek. Ten wzo rzec po staw peł ni ro lę prze wod ni ka w dzia ła niu, po ka zu je,
jak na le ży się za cho wy wać i trak to wać in nych. Baj ki te ra peu tycz ne, opi su ją ce je go ży cio we hi sto rie, uła twia ją pro ces utoż sa mia nia
się z nim. Dziec ko czu je się zwią za ne z Brat kiem po przez wspól ne pro ble my, sy tu acje za da nio we, za ba wy, a na wet za in te re so wa nia
czy ce chy oso bo wo ścio we. Wczu wa nie się w lo sy i prze ży cia po sta ci li te rac kiej uczy tym sa mym współ od czu wa nia jej sta nów emo -
cjo nal nych. Do ko nu je się przy tym pro jek cja: rzu to wa nie wła snych sta nów emo cjo nal nych i prze żyć na płasz czy znę prze żyć bo ha -
te ra. Przez ob ser wa cję, za ba wy, ćwi cze nia i roz mo wy dziec ko przy swa ja wie le wzor ców: za cho wań, roz wią zy wa nia pro ble mów, po -
ro zu mie wa nia się, prze ko nań, war to ści i po staw mo ral nych.

W Pro gra mie uwzględ nia się za rów no sta wia nie za dań i wy ma gań, jak i sto so wa nie sys te mu wzmoc nień i za bie gów wspie ra -
ją cych dziec ko w pro ce sie edu ka cyj nym. Du ży na cisk kła dzie się na kształ to wa nie od po wied nio sil nej mo ty wa cji. Słu żą te mu za -
da nia, któ re ją pod no szą i wzmac nia ją. W te ra peu tycz nym od dzia ły wa niu na le ży wziąć pod uwa gę rów nież sa mo oce nę dziec ka, co
po mo że kształ to wać je go świa do my udział w za ję ciach. Me to dy i tech ni ki szcze gól nie za le ca ne w Pro gra mie to wie lo zmy sło we
ucze nie się (m.in. do utrwa la nia li ter) oraz przy spie szo ne ucze nie się. Waż ne jest uwraż li wia nie i do sko na le nie funk cjo no wa nia
zmy słów, po nie waż w kon se kwen cji zo sta ną one wy ko rzy sta ne do efek tyw ne go ucze nia się. Do istot nych za ło żeń Programu na le -
ży pro wa dze nie za jęć w spo sób atrak cyj ny dla dziec ka, przy za cho wa niu je go na tu ral nej ak tyw no ści i peł ne go za an ga żo wa nia. Do te -
ra peu tycz ne go kształ ce nia do bie ra my tre ści do sto so wa ne do za in te re so wań dziec ka, je go moż li wo ści psy cho fi zycz nych i wie ku.
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Sku tecz ność te ra pii w ogrom nym stop niu za le ży od współ dzia ła nia wszyst kich za in te re so wa nych. Dla te go Pro gram da je moż li wość
wy pra co wa nia jed no li tej płasz czy zny po ro zu mie nia i pod ję cia współ pra cy w re la cjach: te ra peu ta – ro dzi ce – na uczy ciel – dziec ko.

W przed sta wio nym mo de lu te ra pii pe da go gicz nej nie kon cen tru je my się na przy czy nach nie po wo dzeń w na uce, lecz kła -
dzie my na cisk na usu wa nie ob ja wów trud no ści w ucze niu się. Po ma ga my roz wi nąć u dziec ka je go po ten cjal ne moż li wo ści,
roz bu dza my w nim go to wość do ucze nia się, a tak że umoż li wia my do sko na le nie spo so bów kom pen so wa nia trud no ści.

II. Za ło że nia i ce le Pro gra mu wspar cia uczniów ze spe cy ficz -
ny mi trud no ścia mi w na uce ORTOGRAFFITI z Brat kiem

Głów nym ce lem Pro gra mu prze zna czo ne go do wdro że nia na pierw szym eta pie edu ka cyj nym, zwa nym też wstęp nym lub przy -
go to waw czym, jest kształ to wa nie go to wo ści do roz po czę cia na uki czy ta nia i pi sa nia. Po nad to Pro gram umoż li wia osią gnię cie
na stę pu ją cych ce lów te ra peu tycz nych:
• wy two rze nie odpowiedniego po zio mu umie jęt no ści emo cjo nal nych przez: do strze ga nie sta nów emo cjo nal nych bo ha te rów ba -

jek, roz po zna wa nie i na zy wa nie wła snych uczuć, kon tro lo wa nie ich i wy ra ża nie we właściwy spo sób;
• wy two rze nie odpowiedniego po zio mu umie jęt no ści spo łecz nych przez: ana li zo wa nie sy tu acji pre zen to wa nych w baj kach, in te -

gro wa nie ze spo łu, sys te ma tycz ne two rze nie na wy ków kon struk tyw nych za cho wań, dą że nie do ak cep ta cji in nych i to le ran cji, bu -
do wa nie po czu cia bez pie czeń stwa i za ufa nia oraz wła ści wych re la cji w gru pie;

• sty mu lo wa nie i uspraw nia nie funk cji per cep cyj no -mo to rycz nych;
• kształ to wa nie wraż li wo ści i świa do mo ści fo no lo gicz nej;
• do sko na le nie umie jęt no ści po praw ne go mó wie nia;
• kształ to wa nie wraż li wo ści i świa do mo ści or to gra ficz nej;
• roz wi ja nie twór cze go my śle nia i wy obraź ni;
• wspo ma ga nie w za kre sie edu ka cji ma te ma tycz nej;
• uzu peł nia nie wia do mo ści i umie jęt no ści wy ni ka ją cych z nie do sty mu lo wa nia śro do wi sko we go, de fi cy tów roz wo jo wych, słab szej

pre dys po zy cji psy cho fi zycz nej i in te lek tu al nej;
• sty mu lo wa nie mo ty wa cyj nej sfe ry roz wo ju;
• bu do wa nie wia ry we wła sne si ły i moż li wo ści;
• ak ty wi zo wa nie do po ko ny wa nia trud no ści;
• roz wi ja nie za in te re so wań;
• wspieranie moc nych stron.

III. Za sa dy pra cy te ra peu tycz nej na pierw szym eta pie te ra -
pii

W Pro gra mie ORTOGRAFFITI z Brat kiem uwzględ nio ne zo sta ły pod sta wo we za sa dy dy dak ty ki: stop nio wa nie trud no ści, in dy wi -
du ali za cja, ak ty wi zo wa nie ucznia pod czas za jęć edu ka cyj nych (C. Ku pi sie wicz 1973, 2002). Wzię to rów nież pod uwa gę za sa dy
pro wa dze nia za jęć te ra peu tycz nych, w tym in dy wi du ali za cję pra cy z każ dym dziec kiem i sta wia nie przed nim za dań do sto so wa -
nych do je go moż li wo ści, tak by w spo sób sys te ma tycz ny mo gło ono prze cho dzić od za dań ła twiej szych do trud niej szych, od prost -
szych do bar dziej zło żo nych. Wśród za sad, na któ rych opar to Pro gram, jest za pew nie nie dziec ku wa run ków do po praw ne go wy ko -
ny wa nia ćwi czeń oraz do utrwa la nia pra wi dło wych umie jęt no ści i spraw no ści. Pod czas te ra pii nie moż na też za po mnieć
o li kwi do wa niu nie ko rzyst nych na wy ków w czy ta niu i pi sa niu oraz do sto so wy wa niu cza su trwa nia po szcze gól nych ćwi czeń do wy -
dol no ści dziec ka, a tak że o mo bi li zo wa niu go do wy ko ny wa nia za dań przez sto so wa nie róż no rod nych form ćwi czeń (T. Gą sow ska,
Z. Pie trzak -Stęp kow ska 1984).

In ne waż ne za sa dy uję te w Pro gra mie to: do sto so wa nie me tod oraz or ga ni za cji na ucza nia i ucze nia się do in dy wi du al ne go sty -
lu ucze nia się, uwzględ nia nie wie lo zmy sło we go ucze nia się, wspo ma ga nie mo ty wa cji do pra cy nad so bą, w tym ak tyw no ści, sa mo -
dziel no ści, sa mo kon tro li, oraz wspo ma ga nie roz wo ju oso bo wo ści przez kształ to wa nie wła ści wej sa mo oce ny, po czu cie wła snej war -
to ści, suk ce su od po cząt ku za jęć. Szcze gól nie waż na w te ra pii jest za sa da kom plek so wo ści, czy li wszech stron ne go od dzia ły wa nia
na ucznia oraz wszech stron ne go roz wi ja nia je go po ten cjal nych moż li wo ści (T. Gą sow ska, Z. Pie trzak -Stęp kow ska 1984, B. Za krzew -
ska 1996).
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IV. Or ga ni za cja za jęć ko rek cyj no -kom pen sa cyj nych pod -
czas re ali za cji Pro gra mu

Za ło że nia or ga ni za cyj no -pro gra mo we
Do za jęć ko rek cyj no -kom pen sa cyj nych kwa li fi ko wa ni są ucznio wie ry zy ka dys lek sji na pod sta wie Kwe stio na riu sza roz po zna wa -

nia spe cy ficz nych trud no ści w czy ta niu i pi sa niu – kla sa I opra co wa ne go przez Mar tę Bog da no wicz. W roz po zna niu ry zy ka wy stą -
pie nia spe cy ficz nych trud no ści w ucze niu się są po moc ne: wy wiad z ro dzi cem i na uczy cie lem, a tak że pro wa dzo na przez na uczy -
cie la i te ra peu tę ob ser wa cja dziec ka, któ ra obej mu je: je go za cho wa nie, zdol ność sku pie nia uwa gi, po ziom roz wo ju mo wy (spo sób
mó wie nia i kon stru owa nia wy po wie dzi), umie jęt ność syn te zy i ana li zy słu cho wej, po ziom ko or dy na cji ru cho wej, po ziom umie jęt -
no ści ma nu al nych i gra fo mo to ry ki na pod sta wie wy ko na nych prac i wy two rów. Do za jęć włą cza się rów nież uczniów dia gno zo wa -
nych w po rad ni na pod sta wie za le ceń opi nii po rad ni psy cho lo gicz no -pe da go gicz nej. Kwa li fi ka cji uczniów do za jęć do ko nu je się
w po ro zu mie niu z wy cho waw cą oraz ro dzi ca mi. Badaniu sku tecz ności po mo cy udzie lo nej dziec ku i je go po stę pów służy kom plet
ma te ria łów dia gno stycz nych, opra co wa nych przez Re na tę Cza baj.

Pod czas re ali za cji Pro gra mu w kla sie pierw szej na le ży uwzględ niać na stę pu ją ce za ło że nia:
– za ję cia ko rek cyj no -kom pen sa cyj ne od by wa ją się raz lub dwa ra zy w ty go dniu w za leż no ści od moż li wo ści wa run ków or ga ni -

za cyj nych szko ły;
– jed nost ka te ra peu tycz na trwa:

• 60 mi nut (2 ra zy po 30 mi nut z prze rwą wy zna czo ną przez te ra peu tę), gdy za ję cia pro wa dzo ne są raz w ty go dniu,
• 45 mi nut, gdy za ję cia pro wa dzo ne są dwa ra zy lub raz w ty go dniu;

– dziec ko po win no pra co wać sys te ma tycz nie w do mu, gdzie kon ty nu uje pra cę roz po czę tą w szko le, aby speł nić kry te rium in te -
gral no ści od dzia ły wań; naj le piej, aby wy ko ny wa ło za da nia te ra peu tycz ne co dzien nie przez 15–30 mi nut;

– gru pa po win na li czyć do pię ciu osób;
– na le ży za dbać o ada pta cję dzie ci do wa run ków szkol nych i ich po czu cie bez pie czeń stwa;
– za ję cia po win ny się od by wać w ga bi ne cie te ra pii pe da go gicz nej lub po miesz cze niu wy po sa żo nym w od po wied nie po mo ce

dy dak tycz ne i przed mio ty po trzeb ne do za jęć (np. gry, za baw ki dy dak tycz ne, miej sce do re lak sa cji i ćwi czeń ru cho wych oraz
sto li ki);

– na le ży dzie ciom umoż li wić po zo sta wia nie przy bo rów szkol nych i ze szy tów ćwi czeń;
– spe cja li stycz ne za ję cia ko rek cyj no -kom pen sa cyj ne pro wa dzi na uczy ciel spe cja li sta te ra pii pe da go gicz nej;
– w kla sie pierw szej za le ca się, by mniej wię cej przez po ło wę cza su zajęć ucznio wie zaj mo wa li się ry so wa niem i pi sa niem, sie -

dząc przy sto li kach;
– za da niem pro wa dzą ce go za ję cia jest od kry cie w dziec ku moc nych stron i uzdol nień oraz ich roz wi ja nie.

Kon struk cja jed nost ki te ra peu tycz nej na pod sta wie sce na riu szy za jęć
Te ra peu ta lub nauczyciel, re ali zu ją cy pro gram w kla sie pierw szej, skorzystają z dwóch ro dza jów sce na riu szy: bez li te ro we go (pięć

pierw szych za jęć) i li te ro we go (ko lej ne za ję cia).

A. Struk tu ra sce na riu sza bez li te ro we go

1. Czyn no ści or ga ni za cyj no -mo bi li zu ją ce.
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1. Ro dzaj ak tyw no ści te ra peu tycz nej: ćwi cze nia kształ cą ce
umie jęt ność roz po zna wa nia i wy ra ża nia emo cji oraz

ćwiczenia in te gru ją ce gru pę
Uwa gi

ce le:
– ukształ to wa nie emo cjo nal nej go to wo ści do od bio ru tre ści

pro gra mo wych
– in te gro wa nie ze spo łu
– uświa do mie nie po trze by roz ła do wy wa nia na pięć emo cjo nal -

nych w kon tro lo wa ny spo sób
– kształ to wa nie po zy tyw ne go my śle nia o so bie

W trak cie ćwi cze ń na le ży stop nio wo bu do wać po zy tyw ną at -
mos fe rę peł ną po czu cia bez pie czeń stwa, za ufa nia i zro zu mie -
nia.
W przy ja znym otoczeniu dzie ci za czy na ją po zna wać świat
emo cji i uczą się, jak so bie z ni mi ra dzić.
Na le ży pa mię tać o wspól nym usta le niu norm obo wią zu ją cych
w gru pie, za ak cep to wa niu ich przez wszyst kich uczest ni ków
i rze tel nym prze strze ga niu.



2. Wy pra co wa nie go to wo ści do pra cy.

3. Pra ca wła ści wa.
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2. Ro dzaj ak tyw no ści te ra peu tycz nej: ćwi cze nia kształ cą ce
słu cha nie ze zro zu mie niem Uwa gi

ce le:
– stwo rze nie od po wied nie go na stro ju do słu cha nia ba jek
– za cie ka wie nie baj ką bę dą cą no śni kiem naj istot niej szych tre -

ści edu ka cyj nych, te ra peu tycz nych i emo cjo nal no -spo łecz -
nych

– wy wo ła nie od po wied niej mo ty wa cji przez emo cjo nal ne zbli -
że nie się do bo ha te ra Pro gra mu

– kształ ce nie umie jęt no ści sku pie nia uwa gi pod czas słu cha nia
baj ki

– po zna nie róż nych sta nów emo cjo nal nych przez na zy wa nie
uczuć bo ha te rów przed sta wio nych na trzech ob raz kach

Baj ka jest środ kiem prze ka zu głów nych tre ści pro gra mu.
Są w niej przed sta wio ne róż ne sta ny emo cjo nal ne bo ha te rów.
Dziec ko po zna je treść baj ki i wy róż nia po ja wia ją ce się w niej
na zwy uczuć.
Słu cha jąc, dziec ko mo że ści skać pi łecz kę sen so rycz ną w dło -
niach. To do bry spo sób na zwięk sze nie kon cen tra cji.
Na zy wa nie uczuć bo ha te rów przed sta wio nych na trzech ob -
raz kach jest trud nym za da niem dla dziec ka, dla te go po ma ga
mu w tym prowadzący zajęcia. W ten spo sób za po zna je się
ono z na zwa mi po szcze gól nych uczuć.

3. Ro dzaj ak tyw no ści te ra peu tycz nej: 
ćwi cze nia ru cho wo -zmy sło we Uwa gi

ce le:
– sty mu la cja ru cho wa pod sta wo wych ukła dów zmy sło wych

(do ty ko wa, przed sion ko wa i pro prio cep tyw na) w trzech po -
zy cjach: peł za nia, czwo ra ko wa nia, cho dze nia

– utrwa le nie sche ma tu cia ła, na zy wa nie czę ści cia ła
– od czu wa nie ca łym cia łem kie run ków w prze strze ni
– przy go to wa nie do pre cy zyj nych ru chów dło ni (mo to ry ka du -

ża i ma ła)

Pro po nu je się wie le ćwi czeń ru cho wych nie zbęd nych do roz -
wo ju póź niej szej na uki czy ta nia i pi sa nia. Dzie cko po win no wy -
ko ny wać ćwi cze nia do kład nie.
Do re ali za cji ćwi czeń ru cho wych czę sto wy ko rzy stu je się mu -
zy kę, któ ra jest waż nym ele men tem wzbo ga ca ją cym i uroz ma -
ica ją cym.

4. Ro dzaj ak tyw no ści te ra peu tycz nej: ćwi cze nia kształ cą ce
wraż li wość, spo strze gaw czość i pa mięć słu cho wą Uwa gi

ce le:
– roz po zna wa nie, róż ni co wa nie i kla sy fi ko wa nie bodź ców słu -

cho wych
– kształ ce nie umie jęt no ści roz po zna wa nia okre ślo nych dźwię -

ków spo śród in nych
– kształ ce nie po czu cia ryt mu

W wy ni ku ćwi czeń zwięk sza się wraż li wość słu cho wa, np.
dziec ko roz wią zu je za gad ki dźwię ko we i mu zycz ne na gra ne
na pły cie.
Pod czas ćwi czeń dziec ko do zna je wie lu no wych do świad czeń
słu cho wych i przy go to wu je się do od bio ru co raz bar dziej
skom pli ko wa nych dźwię ków.

5. Ro dzaj ak tyw no ści te ra peu tycz nej: ćwi cze nia kształ cą ce
wraż li wość do ty ko wą i wzro ko wą Uwa gi

ce le:
– róż ni co wa nie tem pe ra tu ry: cie pło i zim no
– za pa mię ty wa nie fak tur, ko lo rów i kształ tów
– kształ ce nie pra wi dło wej re ak cji cia ła na bodź ce zmy sło we
– sty mu la cja pod sta wo wych ukła dów sen so rycz nych w po zy -

cji ni skiej i wy so kiej

Ćwi cze nia uwraż li wia ją zmy sły. Dziec ko gro ma dzi w ten spo -
sób nie zbęd ne do świad cze nia.
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6. Ro dzaj ak tyw no ści te ra peu tycz nej: ćwi cze nia ma nu al ne Uwa gi

ce le:
– przy go to wa nie rę ki do czyn no ści pi sa nia
– ćwi cze nie pla no wa nia ru chu – prak sji
– uwraż li wie nie rąk przez ma saż
– wy pra co wa nie na wy ku ćwi czeń dło ni w ce lu za pew nie nia

lep szej ja ko ści ru chów nad garst ka, dło ni i pal ców
– na uka pra wi dło we go chwy tu na rzę dzia pi sa nia

Wie le pod sta wo wych ćwi czeń bę dzie po moc nych w póź niej -
szej na uce pi sa nia.
Ćwi cze nia ma ją uspraw nić ru cho mość przed ra mie nia, nad -
garst ka, pal ców, a tak że do sko na lić pra wi dło wy chwyt, któ ry
po zwo li dziec ku na od po wied nie utrzy ma nie na rzę dzia pi sar -
skie go i spraw ne pi sa nie.
Ćwi cze nia do sko na lą rów nież ko or dy na cję wzro ko wo -ru cho wą.
Cza sa mi ćwi cze nie jest po łą czo ne z ele men ta mi edukacji ma -
te ma ty cznej.

7. Ro dzaj ak tyw no ści te ra peu tycz nej: 
ćwi cze nia gra fo mo to rycz ne Uwa gi

ce le:
– roz wi ja nie ko or dy na cji obu rąk
– kształ to wa nie orien ta cji na płasz czyź nie kart ki, ro zu mie nia

po jęć: nad, pod, le wy gór ny róg, po środ ku, na do le
– roz wi ja nie umie jęt no ści gra fo mo to rycz nych pod czas róż nych

ćwi czeń w ry so wa niu

Ćwi cze nia do sko na lą rów nież spo strze gaw czość wzro ko wą.
Cza sa mi ćwi cze nie po łą czo ne jest z ele men ta mi edukacji ma -
te ma ty cznej.
Ćwi cze nia obej mu ją też kształ to wa nie orien ta cji w sche ma cie
cia ła.

8. Ro dzaj ak tyw no ści te ra peu tycz nej: ćwi cze nia słu cho wo -
-ję zy ko we i ma nu al ne Uwa gi

ce le:
– za chę ca nie do wy po wie dzi ust nych na okre ślo ny te mat
– do ko ny wa nie ana li zy i syn te zy słu cho wej
– kształ to wa nie świa do mo ści fo no lo gicz nej
– roz wi ja nie pa mię ci słu cho wej
– bo ga ce nie słow nic twa czyn ne go

Bar dzo waż ne jest za chę ca nie dzie cka do swo bod ne go wy po -
wia da nia się.
Cza sa mi ćwi cze nia słu cho we po łą czo ne są z gra fo mo to rycz -
nymi.
Dziec ko wy ko nu je ana li zę i syn te zę słu cho wą o róż nym po zio -
mie trud no ści (ope ru je sy la bą, gło ską).
Ćwi cze nia kształ tu ją świa do mość fo no lo gicz ną – dziec ko uczy
się roz po zna wa nia w sło wach gło sek po cząt ko wych (ali te ra cji)
i do strze ga nia ry mu ją cych się par słów.
W Pro gra mie uję to wie le sy tu acji od po wied nich do te go, by
wdra żać dziec ko do for mu ło wa nia zda ń i bo ga cić słow nic two
czyn ne.

9. Ro dzaj ak tyw no ści te ra peu tycz nej: ćwi cze nia wzro ko we,
ćwiczenia roz wi ja ją ce orien ta cję prze strzen ną i kie run ko wą Uwa gi

ce le:
– ćwi cze nie pa mię ci wzro ko wej i wzro ko wo -ru cho wej na ma -

te ria le ob ra zo wym, geo me trycz nym i li te ro po dob nym
– ćwi cze nie spo strze gaw czo ści wzro ko wej
– utrwa la nie orien ta cji na płasz czyź nie kart ki, ro zu mie nie po -

jęć: na środ ku, na gó rze, na do le, po pra wej stro nie, po le wej
stro nie

– wy od ręb nia nie ele men tów z tła

Róż no rod ne ćwi cze nia umoż li wia ją dzie ciom do sko na le nie
funk cji wzro ko wych.
W tre ści ćwi czeń za war to ele men ty edukacji ma te ma ty cznej.



4. Re lak sa cja.

5. Pod su mo wa nie pra cy. Oce na wy sił ku.

B. Struk tu ra sce na riu sza li te ro we go

1. Czyn no ści or ga ni za cyj no -mo bi li zu ją ce.
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10. Ro dzaj ak tyw no ści te ra peu tycz nej: ćwi cze nia roz wi ja ją ce
my śle nie ma te ma tycz ne i wy obraź nię Uwa gi

ce le:
– wpro wa dze nie po jęć ma te ma tycz nych w prak ty ce
– do sko na le nie wy obraź ni i lo gicz ne go my śle nia

Ćwi cze nia po zwa la ją utrwa lać po ję cia ma te ma tycz ne w cie ka -
wy spo sób.
Po ję cia ma te ma tycz ne należy roz wi jać przede wszystkim za
pomocą do świad czeń prak tycz nych.
Dzie cko do sko na li my śle nie przy czy no wo -skut ko we na pod -
sta wie hi sto ry jek ob raz ko wych, a my śle nie lo gicz ne m.in. przez
roz wią zy wa nie za ga dek.

11. Ro dzaj ak tyw no ści te ra peu tycz nej: 
ćwi cze nia re lak sa cyj ne Uwa gi

ce le:
– uwol nie nie na gro ma dzo ne go na pię cia emo cjo nal ne go
– za pew nie nie od po czyn ku po wy sił ku my ślo wym
– wy ci sze nie or ga ni zmu
– na uka świa do me go od dy cha nia

Prowadzący zajęcia pro po nu je róż ne for my wy po czyn ku
przy mu zy ce. Mo że tak że ko rzy stać z re per tu aru za pro po no -
wa ne go przez dzie ci.
Za ba wy po win ny od prę żyć i wy ci szyć dziec ko po za ję ciach.

12. Ro dzaj ak tyw no ści te ra peu tycz nej: ćwi cze nia 
utrwa la ją ce, pod su mo wa nie i na gro da Uwa gi

ce le:
– do sko na le nie pa mię ci
– usys te ma ty zo wa nie wie dzy
– kształ to wa nie wła ści wej sa mo oce ny
– mo ty wo wa nie do dal szej pra cy
– utrwa le nie opra co wa ne go ma te ria łu

Ćwi cze nie za my ka pe wien pro ces. Po wy ci sze niu i zre lak so wa -
niu na stę pu je pod su mo wa nie: okre śle nie ak tyw no ści i za an ga -
żo wa nia dzie cka pod czas za jęć, pa nu ją cej at mos fe ry, sa mo -
dziel no ści w dzia ła niu.
Dziec ko ma  moż li wość wy ra że nia wła snych od czuć i wska za -
nia, co spra wi ło mu naj więk szą trud ność.
Prowadzący zajęcia po ma ga dziec ku wy peł nić kar tę po stę pów,
zwłasz cza na po cząt ko wym eta pie za jęć.
Dziec ko za bie ra kar tę pra cy do do mu.
Za da nie do mo we na le ży za wsze spraw dzać. Waż ne jest utrzy -
my wa nie kon tak tu z ro dzi ca mi.

1. Ro dzaj ak tyw no ści te ra peu tycz nej: ćwi cze nia kształ cą ce
umie jęt ność roz po zna wa nia i wy ra ża nia emo cji 

oraz ćwiczenia in te gru ją ce gru pę
Uwa gi

ce le:
– przy go to wa nie emo cjo nal ne do od bio ru no wych tre ści

(m.in. no wej gło ski i li te ry)
– in te gro wa nie ze spo łu

Ćwi cze nie to przy go to wu je do ca łych za jęć.
Te ra peu ta ma moż li wość zo rien to wa nia się, ja ki e są uczu cia
i mo ty wa cja dzie cka.



2. Wy pra co wa nie go to wo ści do pra cy.
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2. Ro dzaj ak tyw no ści te ra peu tycz nej: ćwi cze nia kształ cą ce
umiejętność słu cha nia ze zro zu mie niem Uwa gi

ce le:
– wy wo ła nie za cie ka wie nia przez od czy ta nie baj ki
– za po zna nie ze słow nic twem, w któ rym wy stę pu je no wa gło -

ska
– wy wo ła nie od po wied niej motywacji przez po zna nie bo ha te -

ra pro gra mu i je go emo cji
– kształ ce nie umie jęt no ści sku pie nia uwa gi pod czas słu cha nia

baj ki
– po zna nie róż nych sta nów emo cjo nal nych przez na zy wa nie

uczuć bo ha te rów przed sta wio nych na trzech ob raz kach

W baj ce przed sta wio ne są róż ne sta ny emo cjo nal ne bo ha te -
rów. Dziec ko po zna je treść baj ki i wy róż nia po ja wia ją ce się
w niej na zwy uczuć.
Na zy wa nie uczuć bo ha te rów jest trud nym za da niem dla dziec -
ka, dla te go po ma ga mu prowadzący zajęcia. W ten spo sób za -
po zna je się ono z na zwa mi po szcze gól nych uczuć.

3a. Ro dzaj ak tyw no ści te ra peu tycz nej: 
ćwi cze nia ru cho wo -zmy sło we Uwa gi

ce le:
– do star cza nie bodź ców dla lep szej or ga ni za cji zmy sło wej;
– sty mu lo wa nie róż nych funk cji, m.in. przez ćwiczenie sta bi li -

za cji na pię cia mię śnio we go, prze kra cza nia li nii środ ko wej cia -
ła, obu stron nej ko or dy na cji ru cho wej, rów no wa gi, pla no wa -
nia mo to rycz ne go

Ćwi cze nia sty mu lu ją ce ukła dy zmy słów sta ra my się włą czyć
w cie ka wą za ba wę, któ ra jest in spi ro wa na tre ścią baj ki. Trzy
pod sta wo we ukła dy zmy słów to:
– do tyk – moc ny i de li kat ny do tyk, ma so wa nie, na ci ska nie, wał -

ko wa nie, okle py wa nie;
– pro prio cep cja (czy li czu cie głę bo kie, zmysł orien ta cji uło że nia

czę ści wła sne go cia ła) – ruch cia ła w róż nych po zy cjach z ob -
cią że niem i bez, np. cho dze nie na czwo ra ka z ple cacz kiem;

– układ przed sion ko wy (zmysł rów no wa gi) – ruch z przy spie -
sze niem, wi ro wa nie, pod ska ki wa nie, zmia na po ło że nia gło -
wy.

W tych ćwiczeniach ruch jest istot nym skład ni kiem do star cza -
nia sty mu la cji dla wie lu funk cji, np. ćwi cze nia sta bi li za cji na pię -
cia mię śnio we go w ob rę bie ra mion i ob rę czy bar ko wej po zwa -
la ją na lep sze utrzy my wa nie pra wi dło wej po sta wy sie dzą cej
i po pra wie nie ja ko ści ru chów nie zbęd nych pod czas róż nych
umie jęt no ści szkol nych, jak płyn ność pi sa nia, gry i za ba wy
spor to we.

3b. Ro dzaj ak tyw no ści te ra peu tycz nej: ćwi cze nia kształ cą ce
wraż li wość, spo strze gaw czość i pa mięć słu cho wą Uwa gi

ce le:
– roz po zna wa nie, róż ni co wa nie i kla sy fi ko wa nie bodź ców słu -

cho wych
– kształ ce nie umie jęt no ści roz po zna wa nia okre ślo nych dźwię -

ków spo śród in nych

W wy ni ku ćwi czeń zwięk sza się uwraż li wie nie słu cho we, np.
dzie cko roz wią zu je za gad ki dźwię ko we i mu zycz ne na gra ne
na pły cie.
Pod czas ćwi czeń dzie cko do zna je wie lu no wych do świad czeń
słu cho wych i przy go to wu je się do od bio ru co raz bar dziej
skom pli ko wa nych dźwię ków.

3c. Ro dzaj ak tyw no ści te ra peu tycz nej: ćwi cze nia kształ cą ce
wraż li wość, spo strze gaw czość i pa mięć wzro ko wą Uwa gi

ce le:
– roz po zna wa nie, róż ni co wa nie, kla sy fi ko wa nie, do bie ra nie

bodź ców wzro ko wych
– kształ ce nie umie jęt no ści do strze ga nia szcze gó łów

Ćwi cze nia roz wi ja ją spo strze gaw czość wzro ko wą na ma te ria le
nie li te ro wym.
Są źró dłem wie lu no wych do świad czeń wzro ko wych i przy go -
to wu ją do roz wo ju per cep cji wzro ko wej.



3. Pra ca wła ści wa. Opra co wa nie po li sen so rycz ne li te ry.
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4. Ro dzaj ak tyw no ści te ra peu tycz nej: ćwi cze nia kształ cą ce
sfe rę ma nu al ną i gra fo mo to rycz ną Uwa gi

ce le:
– przy go to wa nie rę ki do czyn no ści pi sa nia
– kształ to wa nie od po wied nie go chwy tu na rzę dzia pi sa nia

W tej ak tyw no ści sys te ma tycz nie po ja wia się za da nie przy go -
to wu ją ce ru chy rąk do pi sa nia: „ma sa żyk ca łej rę ki”, „gim na sty ka
spraw nych rą czek”. Ćwi cze nia te ma ją uwraż li wić rę kę przez
do tyk (do star cza jąc od po wied niej licz by bodź ców), wła ści wie
ukształ to wać ru cho mość przed ra mie nia, nad garst ka i pal ców,
a tak że do sko na lić chwyt, co po zwo li dziec ku na wła ści we trzy -
ma nie na rzę dzia pi sar skie go i spraw ne pi sa nie.

5. Ro dzaj ak tyw no ści te ra peu tycz nej: ćwi cze nia kształ cą ce
słu cho we wy od ręb nia nie gło ski Uwa gi

ce le:
– kształ ce nie umie jęt no ści wy od ręb nia nia sło wa za wie ra ją ce go

gło skę
– kształ ce nie umie jęt no ści wy od ręb niania gło ski w sło wach

(w na gło sie, wy gło sie, śród gło sie), prze li cza nia gło sek i okre -
śla nia ko lej no ści gło ski w sło wie

– do ko ny wa nie ana li zy i syn te zy dźwię ko wej słów

Ćwi cze nia po le ga ją na:
– do ko ny wa niu ana li zy struk tur śród sy la bo wych, ana li zy sy la -

bo wej i fo ne mo wej słów, wy dzie la niu czą stek słów, sy lab,
gło sek ze słów (na po cząt ku sło wa – ali te ra cje, na koń cu sło -
wa – ry my);

– róż ni co wa niu i iden ty fi ko wa niu dźwię ków mo wy, gło sek
(słuch fo ne mo wy), np. przy po rów ny wa niu pa ro ni mów (par
słów róż nią cych się jed ną gło ską np. To mek – do mek);

– do ko ny wa niu syn te zy struk tur śród sy la bo wych, syn te zy sy la -
bo wej i fo ne mo wej – łą cze niu izo lo wa nych czą stek słów, sy -
lab i gło sek w sło wa.

6. Ro dzaj ak tyw no ści te ra peu tycz nej: ćwi cze nia kształ cą ce
umie jęt ność za stę po wa nia dźwię ków mo wy li te rą

(li te ra dru ko wa na)
Uwa gi

ce le:
– na by wa nie i utrwa la nie sko ja rzeń gło ska – li te ra
– za pa mię ta nie wiel kiej i ma łej li te ry dru ko wa nej
– wy od ręb nie nie li te ry dru ko wa nej spo śród in nych li ter

Prowadzący zajęcia pre zen tu je dru ko wa ne li te ry z al fa be tu de -
mon stra cyj ne go – wiel ką i ma łą.
Naj czę ściej dzie cko do wy ko na nia te go za da nia wy ko rzy stu je
lu pę.

7. Ro dzaj ak tyw no ści te ra peu tycz nej: ćwi cze nia kształ cą ce
umie jęt ność za stę po wa nia dźwię ków mo wy li te rą

(li te ra pi sa na)
Uwa gi

ce le:
– na by wa nie i utrwa la nie sko ja rzeń gło ska – li te ra
– za pa mię ta nie wiel kiej i ma łej li te ry pi sa nej
– wy od ręb nie nie li te ry pi sa nej spo śród in nych li ter

Prowadzący pre zen tu je pi sa ne li te ry z al fa be tu de mon stra cyj -
ne go – wiel ką i ma łą.
Naj czę ściej dzie cko do wy ko na nia te go za da nia wy ko rzy stu je
lu pę.
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8. Ro dzaj ak tyw no ści te ra peu tycz nej: za pa mię ty wa nie li ter
do ty kiem Uwa gi

ce le:
– wy pra co wa nie trwa łych in for ma cji do ty ko wych na te mat po -

zna wa nej li te ry
– od bie ra nie wra żeń do ty ko wych ca łym cia łem
– od bie ra nie wra żeń do ty ko wych na ple cach, przed ra mie niu

i sto pach

Naj czę ściej w tym ro dza ju ak tyw no ści sto su je się na stę pu ją cą
ko lej ność:
1. Prowadzący zajęcia pi sze wpro wa dza ną li te rę pal cem

po ple cach dziec ka – wol no i do kład nie. Dziec ko uczy się
w ten spo sób od róż niać kształt wiel kiej i ma łej li te ry.

2. Dziec ko bu du je swo im cia łem kształt li te ry lub przed sta wia
ją w po sta ci „po mni ka – rzeź by”.

3. Prowadzący po now nie pi sze li te rę pal cem po przed ra mie -
niu – wol no i do kład nie. Na stęp nie pi sze li te rę me ta lo wą rur -
ką lub koń ców ką me ta lo we go dłu go pi su, aby dziec ko za pa -
mię ta ło, że li te ra ozna cza ją ca spół gło skę jest zim na
w do ty ku.
Je śli wpro wa dza my li te rę ozna cza ją cą sa mo gło skę, te ra peu -
ta uży wa do kre śle nia pal ca, aby dziec ko za pa mię ta ło, że jest
cie pła w do ty ku.

4. Na za koń cze nie dziec ko przy kła da dło nie do pły tek o róż nej
fak tu rze (dla do ty ko we go od czu cia cie pła i zim na) i uda je
„spa cer” rąk. Do zna je w ten spo sób uczu cia cie pła na czer -
wo nych płyt kach, a zim na – na płyt kach nie bie skich.

5. Dziec ko uświa da mia so bie, że np. li te ry „T, t” są zim ne w do ty -
ku.

9. Ro dzaj ak tyw no ści te ra peu tycz nej: za pa mię ty wa nie li ter
zmy słem sma ku i wę chu Uwa gi

cel:
– do star cza nie in for ma cji wę cho wych i sma ko wych do trwa -

łych sko ja rzeń z po zna wa ną li te rą

Prowadzący zajęcia do star cza dzie ciom do znań wę cho wych
i sma ko wych. Dzie ko ma  oka zję prze ko nać się, jak li te ra „pach -
nie i sma ku je” (np. li te ry „T, t” pach ną i sma ku ją jak tru skaw ka).
Sko ja rze nia wę cho we i sma ko we zo sta ją do dat ko wo wzmoc -
nio ne wzro kiem i dotykiem. Prowadzący pre zen tu je kar ty z al -
fa be tu sen so rycz ne go z opra co wy wa ną li te rą.

10. Ro dzaj ak tyw no ści te ra peu tycz nej: ru cho we za pa mię ty -
wa nie li ter Uwa gi

ce le:
– za po zna nie ze spo so bem pi sa nia li te ry
– utrwa le nie zna jo mo ści kształ tu li te ry w prze strze ni
– utrwa le nie zna jo mo ści kształ tu li te ry na du żej po wierzch ni
– utrwa le nie zna jo mo ści kształ tu li te ry na ma łej po wierzch ni

Ko lej ność w tym rodzaju aktywności jest na stę pu ją ca:
1. Kre śle nie li te ry przez te ra peu tę wraz z ko men ta rzem za wie -

ra ją cym na zwy ele men tów pi sma.
2. Pi sa nie li te ry w po wie trzu ca łą rę ką.
3. Ukła da nie kształ tu li te ry z wy bra nych przed mio tów.
4. Ukła da nie kształ tu li te ry na kart ce za po mo cą sznur ka, ta -

siem ki (sa mo gło ski – czer wo nym sznu recz kiem, a spół gło -
ski – nie bie skim); pi sa nie pal cem po róż nych ma te ria łach.



4. Re lak sa cja.
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11. Ro dzaj ak tyw no ści te ra peu tycz nej: ćwi cze nia kształ cą ce
umie jęt ność pi sa nia li ter bez li nia tu ry i w li nia tu rze Uwa gi

ce le:
– utrwa la nie umie jęt no ści pi sa nia li te r bez li nia tu ry
– utrwa la nie umie jęt no ści pi sa nia li te r w li nia tu rze

Ko lej ność jest na stę pu ją ca:
1. Pi sa nie bez li nia tu ry po wzo rze:
– na fo lii pi sa kiem,
– na kart ce róż ny mi przy bo ra mi,
– w tu ne lu z li nii o kształ cie ką ta (od naj więk szej do naj mniej -

szej lub od wrot nie),
– uzu peł nia nie frag men tu li te ry,
– ozda bia nie kon tu rów li ter kred ka mi lub wy peł nia nie ich pla -

ste li ną i ka wał ka mi ko lo ro we go pa pie ru.
2. Pi sa nie li te ry w róż nych roz mia rach li nia tu ry.
3. Za ba wa „Li te ro wa Miss” – wy bie ra nie li te ry naj pięk niej na pi -

sa nej w li nij ce.

12. Ro dzaj ak tyw no ści te ra peu tycz nej: ćwi cze nia kształ cą ce
umie jęt ność czy ta nia i pi sa nia Uwa gi

ce le:
– przy go to wa nie oczu do czy ta nia
– do sko na le nie czy ta nia wy bra ną me to dą (śli zga nia na li te rach,

sy la bo wą i glo bal nie)
– do sko na le nie umie jęt no ści czy ta nia ze zro zu mie niem
– ćwi cze nie kształt ne go pi sa nia li ter w po łą cze niach
– ćwi cze nia do sko na lą ce umie jęt ność po praw ne go pi sa nia

pod wzglę dem gra ficz nym i or to gra ficz nym

Prowadzący zajęcia pre zen tu je dzie ciom plan szę do czy ta nia
tech ni ką śli zga nia się na li te rach „Pin gwi nek na śli zgaw ce”.
Przy sto so wa niu tej me to dy nie na le ży wy dłu żać gło sek dy na -
micz nych: ę, ą, j, l, ł, c, dz, dź, cz, p, b, t, d, k, g. Z li te ra mi ozna -
cza ją cy mi te gło ski „pin gwin się nie śli zga“. Me to dę tę
prowadzący sto su je in dy wi du al nie do po trzeb dziec ka, do mo -
men tu osią gnię cia przez nie umie jęt no ści czy ta nia sy la ba mi.
Prowadzący kształ ci u dziec ka na wyk przyj mo wa nia pra wi dło -
wej po sta wy i wła ści we go trzy ma nia na rzę dzia pi sar skie go.

13. Ro dzaj ak tyw no ści te ra peu tycz nej: ćwi cze nia roz wi ja ją ce
my śle nie ma te ma tycz ne i wy obraź nię Uwa gi

ce le:
– utrwa la nie po jęć ma te ma tycz nych w prak ty ce
– do sko na le nie wy obraź ni i umie jęt no ści lo gicz ne go my śle nia

Ćwi cze nia po ma ga ją utrwa lać po ję cia ma te ma tycz ne w cie ka -
wy spo sób. Za da nia naj czę ściej są zwią za ne z tre ścią baj ki, co
po zwa la dziec ku na do sko na le nie umie jęt no ści ma te ma tycz -
nych w na tu ral ny spo sób.
Uwzględ nio no za da nia roz wi ja ją ce czyn no ści umy sło we waż -
ne dla ucze nia się ma te ma ty ki.

14. Ro dzaj ak tyw no ści te ra peu tycz nej: 
ćwi cze nia re lak sa cyj ne Uwa gi

ce le:
– za pew nie nie od po czyn ku po wy sił ku my ślo wym
– uwol nie nie na gro ma dzo ne go na pię cia emo cjo nal ne go

Prowadzący zajęcia pre zen tu je róż ne for my wy po czyn ku
przy mu zy ce. Mo że tak że ko rzy stać z re per tu aru za pro po no -
wa ne go przez dzie ci.
Za ba wy po win ny od prę żyć i wy ci szyć dziec ko po za ję ciach
oraz zre du ko wać ewen tu al ne na pię cie emo cjo nal ne.



5. Pod su mo wa nie pra cy. Oce na wy sił ku.

V. Wielozmysłowe uczenie się
W Pro gra mie do mi nu je ucze nie się wie lo zmy sło we: dziec ko przy swa ja tre ści pro gra mo we za po mo cą zmy słów: do ty ku, wę chu,

sma ku, słu chu i wzro ku. Za an ga żo wa nie wszyst kich zmy słów umoż li wia rów nież do kład ne po zna nie sa me go sie bie, wła snych po -
trzeb. Dziec ko do wia du je się, któ re do zna nia zmy sło we są dla nie go przy jem ne, któ re obo jęt ne, a któ re – przy kre. Prowadzący zajęcia
po wi nien za ob ser wo wać, któ ry zmysł jest dla dziec ka naj istot niej szy i chęt nie go wy ko rzy stu je, a z któ re go ko rzy stać nie lu bi. To bar -
dzo istot na in for ma cja, po zwa la ją ca do kład niej za pla no wać i re ali zo wać pro gram. Dziec ko, któ re uświa da mia so bie zna cze nie zmy -
słów, ko rzy sta z nich w peł ni, co po zwa la na pra wi dło wy roz wój.

Bar dzo waż ne miej sce w pro gra mie zaj mu je ruch. Do sko na le kom po nu je się z więk szo ścią ćwi czeń sty mu la cji zmy sło wej. Po -
zna wa nie i utrwa la nie no wych umie jęt no ści, kształ to wa nie okre ślo nych po jęć jest pod czas ru chu bar dziej efek tyw ne. Dzie ci chęt -
nie się uczą przy za an ga żo wa niu na tu ral nej ak tyw no ści. Ruch przy no si im też wie le ra do ści i jest świet nym spo so bem wy zby wa nia
się ne ga tyw nych emo cji oraz ich za mia ny w po zy tyw ne re ak cje. Sta no wi źró dło sty mu lu ją ce po szcze gól ne funk cje roz wo ju po znaw -
cze go, spo łecz ne go i emo cjo nal ne go, a tak że mo ty wu je dziec ko do po ko ny wa nia tru dów edu ka cyj nych. Wpro wa dze nie ru chu jest
więc ce lo wym za bie giem, umoż li wia ją cym re ali za cję za ło żeń Pro gra mu.

Na to, jak waż ny jest wpływ po szcze gól nych zmy słów na roz wój dziec ka i na by wa nie od po wied niej doj rza ło ści do pod ję cia na -
uki w szko le, wska zu je An na Je an Ay res, twór czy ni me to dy in te gra cji sen so rycz nej. We dług za ło żeń tej me to dy zmy sły: do ty ku, wę -
chu, sma ku, słu chu i wzro ku oraz trzy ukła dy sen so rycz ne: do ty ko wy, przed sion ko wy i pro prio cep tyw ny, po win ny bar dzo do brze
funk cjo no wać i ze so bą współ pra co wać. W prze ciw nym ra zie dziec ko do świad cza kło po tów w in te rak cji z oto cze niem, a tak że z roz -
po zna wa niem sy gna łów wy sy ła nych przez wła sny or ga nizm.

In for ma cje na te mat te go, jak wie dza o zmy słach zo sta ła wy ko rzy sta na do kon kret nych ro dza jów ćwi czeń, zo sta ły za miesz czo ne
w po niż szych pod roz dzia łach.

Do tyk
Do tyk jest zmy słem, któ ry naj wcze śniej roz wi ja się i doj rze wa. Dziec ko za czy na po zna wać świat od do ty ka nia. Zmysł ten jest waż -

ny dla na sze go prze trwa nia, ssa nia, prze ły ka nia, po zna wa nia oto cze nia i re ago wa nia na nie. Pod sta wy roz wo ju emo cjo nal ne go dziec -
ka za le żą od do ty ku (gła ska nia, przy tu la nia, ma so wa nia). Uspo ka ja on nie mow lę i po pra wia je go pro ce sy fi zjo lo gicz ne, od por ność,
przy rost wa gi, roz wój ru cho wy.

Naj więk szym re cep to rem jest skó ra. Od bie ra ona wra że nia lek kie go i głę bo kie go do ty ku czy na ci sku, wi bra cji, cie pła, zim na, bó -
lu i prze sy ła te in for ma cje do mó zgu. Dzię ki od czu wa niu i do ty ka niu dziec ko na wią zu je kon takt z oto cze niem. Ba da i po zna je, do ty -
ka jąc i chwy ta jąc. Ta kie do świad cza nie świa ta po prze dza two rze nie po jęć. W Pro gra mie do ty ka nie rę ka mi czy na wet od czu wa nie
ca łym cia łem po zwa la dziec ku roz po czy na ją ce mu edu ka cję szkol ną na do kład niej sze przy swo je nie tre ści.

Uwraż li wia nie do ty ku wy stę pu je wy raź nie w ak tyw no ści te ra peu tycz nej: ćwiczenia ru cho wo -zmy sło we. Przez do zo wa nie zróż -
ni co wa ne go (lek kie go, moc niej sze go) do ty ku dziec ko ma moż li wość uzy ska nia lep szej świa do mo ści wła sne go cia ła, pra wi dło we go
wska zy wa nia pra wej i le wej stro ny, orien to wa nia się w sche ma cie cia ła, osią ga nia lep szej kon tro li mię śnio wej (du żej i ma łej mo to -
ry ki). Do star cze nie od po wied niej licz by bodź ców do ty ko wych jest w Pro gra mie waż nym wspar ciem dla kształ to wa nia się pro ce su
na uki czy ta nia i pi sa nia.

W Pro gra mie uwzględ nio no wy ko rzy sta nie zmy słu do ty ku rów nież w ak tyw no ści te ra peu tycz nej: za pa mię ty wa nie li te r do ty kiem.
Ce lem te go ćwi cze nia jest osią gnię cie trwa łe go sko ja rze nia do ty ko we go do ty czą ce go po zna wa nej li te ry (od bie ra nie wra żeń do ty ko wych
ca łym cia łem, po tem na ple cach, przed ra mio nach i sto pach). Do tyk włą czo no tak że do ak tyw no ści te ra peu tycz nej: ćwiczenia re lak sa -
cyjne. Ma sa ży ki ple ców w po łą cze niu z mó wie niem wier szy ka są dla dziec ka od prę że niem po wy sił ku umy sło wym (M. Bog da no wicz 2003).
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15. Ro dzaj ak tyw no ści te ra peu tycz nej: ćwi cze nia utrwa la ją -
ce tre ści, pod su mo wa nie i na gro da Uwa gi

ce le:
– do sko na le nie pa mię ci
– usys te ma ty zo wa nie wie dzy
– kształ to wa nie wła ści wej sa mo oce ny
– mo ty wo wa nie do dal szej pra cy
– utrwa le nie opra co wa ne go ma te ria łu

Ta ak tyw ność za my ka pro ces terapeutyczny. Po po przed nim
eta pie dzie ci są wy ci szo ne, zre lak so wa ne i go to we na pod su -
mo wa nie: okre śle nie ak tyw no ści, za an ga żo wa nia, pa nu ją cej at -
mos fe ry, sa mo dziel no ści w dzia ła niu.
Dzie cko ma  moż li wość wy ra że nia wła snych od czuć i wska za -
nia, co spra wi ło mu naj więk szą trud ność.
Prowadzący zajęcia po ma ga dziec ku wy peł nić kar tę po stę pów,
je śli ocze ku je ono wspar cia.
Dziec ko za bie ra kar tę pra cy do do mu.
Za da nie do mo we na le ży za wsze spraw dzać. Waż ne jest utrzy -
my wa nie kon tak tu z ro dzi ca mi.



Smak i węch
Zmy sły sma ku i wę chu od gry wa ją bar dzo waż ną ro lę w pro ce sie ucze nia się w pierw szych la tach ży cia, kie dy dziec ko po zna je ota cza -

ją cy świat. Smak moż na roz róż nić za po mo cą za koń czeń ner wo wych, któ re są umiej sco wio ne w kub kach sma ko wych bro da wek ję zy ka.
Czło wiek roz róż nia czte ry pod sta wo we sma ki: gorz ki, sło ny, kwa śny i słod ki, a od nie daw na do da je się pią ty, zwa ny uma mi (smak „mię sny”).
Zmysł sma ku współ dzia ła ze zmy słem wę chu. Za pa chy kształ tu ją roz wój emo cjo nal ny, po nie waż wpły wa ją na na strój. Mo gą wy wo łać róż -
ne wra że nia i wspo mnie nia: od przy jem ne go – wów czas dą ży się do po wta rza nia te go do zna nia zmy sło we go, do nie przy jem ne go, któ re -
go się uni ka. Zmy sły sma ku i wę chu war to uwraż li wiać w ukie run ko wa ny spo sób. Ko rzy sta nie z nich uła twia na ukę czy ta nia i pi sa nia.

W pro gra mie sys te ma tycz nie po ja wia się ak tyw ność te ra peu tycz na: za pa mię ty wa nie li te r zmy słem sma ku i wę chu. Słu ży ona
do star cza niu in for ma cji wę cho wych i sma ko wych do trwa łych sko ja rzeń z po zna wa ną li te rą. Do ak tyw no ści te ra peu tycz nej:
ćwiczenia re lak sa cyjne za li cza my ćwi cze nia wi zu ali za cji, pod czas któ rych moż na wy obra zić so bie smak i węch w kon kret nej sy tu -
acji. Ćwi cze nia uwraż li wia ją te zmy sły.

Słuch
Zmysł słu chu od gry wa bar dzo waż ną ro lę w kształ to wa niu się umie jęt no ści czy ta nia i pi sa nia. Za pod sta wo we funk cje słu cho we

uwa ża się: od biór dźwię ku – do strze że nie bodź ca i fak tu, że prze stał dzia łać; lo ka li za cję dźwię ku w prze strze ni; za pa mię ty wa nie i roz -
po zna wa nie dźwię ku; po łą cze nie dźwię ku z in ny mi bodź ca mi; róż ni co wa nie dźwię ku.

W Pro gra mie ORTOGRAFFITI z Brat kiem, ad re so wa nym do dziec ka 6–7-let nie go, du że zna cze nie przy pi su je się roz wi ja niu zmy słu
słu chu. Za cząć na le ży od za pew nie nia od po wied nich wa run ków do od słu chi wa nia dźwię ków. Dzie ci uczą się od róż niać bodź ce
przy jem ne (np. w ćwi cze niach re lak sa cyj nych) od nie przy jem nych, draż li wych (np. od gło sy uli cy). Ta kie ćwi cze nia sprzy ja ją wy ro -
bie niu wraż li wo ści aku stycz nej i przy go to wu ją do od bio ru bar dziej skom pli ko wa nych dźwię ków.

W Pro gra mie an ga żo wa nie zmy słu słu chu od by wa się w wie lu ćwi cze niach, jed nak ty po we uwraż li wia nie słu cho we wy stę pu je
przede wszyst kim w ak tyw no ści te ra peu tycz nej: ćwiczenia kształcące wraż li wo ść, spo strze gaw czo ść i pa mię ć słu cho wą. Ce lem
jest roz po zna wa nie, róż ni co wa nie i kla sy fi ko wa nie bodź ców słu cho wych oraz umie jęt ne roz po zna wa nie okre ślo nych dźwię ków
wśród in nych.

Re ali za cja ak tyw no ści te ra peu tycz nej: ćwiczenie re lak sa cyjne po zwa la dziec ku wsłu chać się w dźwię ki prze zna czo ne do od po -
czyn ku po wy sił ku umy sło wym. Dzie ci uczą się w ten spo sób od prę ża ją ce go od bio ru mu zy ki i dźwię ków po cho dzą cych z na tu ry.

Pro gram uczy dzie ci uważ ne go słu cha nia. Umie jęt ność ta, nie zbęd na do kon ty nu owa nia na uki czy ta nia i pi sa nia, kształ to wa na
jest w ak tyw no ści te ra peu tycz nej: ćwiczenia kształcące słu cha nie ze zro zu mie niem – dziec ko po wy słu cha niu baj ki po win no od -
po wie dzieć na py ta nia zwią za ne z jej tre ścią.

Wzrok
Dla pra wi dło we go funk cjo no wa nia dziec ka w szko le nie zbęd ny jest wła ści wy po ziom roz wo ju per cep cji wzro ko wej, czy li zdol no ści

do roz po zna wa nia i róż ni co wa nia bodź ców wzro ko wych oraz ich in ter pre to wa nia przez od nie sie nie do po przed nich do świad czeń.
Naj bar dziej in ten syw ny roz wój per cep cji wzro ko wej przy pa da na okres od 3,5 do 7,5 ro ku ży cia. Dzie ciom, któ re nie osią gnę ły

wła ści we go po zio mu roz wo ju per cep cji wzro ko wej, na le ży do star czyć od po wied niej licz by do świad czeń.
Dziec ko ob ję te Pro gra mem ORTOGRAFFITI z Brat kiem ma oka zję do ob ser wa cji przed mio tów i zja wisk, roz róż nia nia przed mio tów,

ko lo rów, kształ tów, wiel ko ści. Uczy się do strze gać bar dzo sub tel ne róż ni ce i po do bień stwa. Do sko na li zmysł wzro ku, aby wy ko rzy stać
go do ce lo wych dzia łań. Pro gram prze wi du je wie le cie ka wych po mo cy, któ re są atrak cyj ne dla dziec ka i uła twia ją mu spo strze ga nie.

W Pro gra mie uwraż li wia nie te go zmy słu wy stę pu je w ak tyw no ści te ra peu tycz nej: ćwiczenia kształcące wraż li wo ść, spo strze -
gaw czo ść i pa mię ć wzro ko wą.

VI. Przy spie szo ne ucze nie się
W Pro gra mie ORTOGRAFFITI z Brat kiem wy ko rzy sta no tech ni ki przy spie szo ne go ucze nia się. Ba zu ją one na wie lo zmy sło wym

ucze niu i in dy wi du ali za cji sty lu ucze nia. Po nad to są bar dzo atrak cyj ne, dla te go ak cep tu ją je dzie ci z trud no ścia mi w ucze niu się.
Tech ni ki sku tecz nie po ma ga ją w pro ce sie przy swa ja nia wie dzy (T. Bu zan 1999).

W pro gra mie uwzględ nio no:
– wi zu ali za cję;
– dra mę, a zwłasz cza ta kie tech ni ki dra mo we jak: roz mo wy, ćwi cze nia pan to mi micz ne, po mnik – rzeź ba, stop -klat ka, scen ki im -

pro wi zo wa ne;
– re lak sa cję;
– mu zy kę;
– tech ni ki za pa mię ty wa nia: ma py my śli, pik to gra my.

Wi zu ali za cja to two rze nie ob ra zów w wy obraź ni w ce lu lep sze go ich za ko do wa nia. Waż ne, aby ob ra zy te roz bu dza ły wie le zmy -
słów jed no cze śnie. Wi zu ali za cja czy ta nych tre ści po ma ga je do kład niej za pa mię tać. W Pro gra mie tech ni kę tę wy ko rzy sta no w ak tyw -
no ści te ra peu tycz nej: ćwiczenia kształcące słu cha nie ze zro zu mie niem pod czas słu cha nia tre ści baj ki oraz w re lak sa cji pod czas
ćwi czeń od prę ża ją cych.
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Me to dy ak ty wi zu ją ce po le ga ją na ucze niu się przez do świad cza nie. Są bar dzo sku tecz ne, zwłasz cza je że li do łą czy my do nich za an -
ga żo wa nie wszyst kich zmy słów, do brą mo ty wa cję oraz spo rą do zę emo cji i ru chu. Ta ki wa ru nek speł nia dra ma, ba zu ją ca na emo cjach
i an ga żu ją ca wszyst kie zmy sły. Jest za ba wą, któ ra za wie ra w so bie du żo ru chu, za pew nia też uczest ni kom po czu cie bez pie czeń stwa. To
zna ko mi ta me to da na da ją ca się do pra cy z ucznia mi za rów no młod szy mi, jak i star szy mi, ty mi uzdol nio ny mi i ty mi z trud no ścia mi
w ucze niu się. Naj więk szą chy ba za le tą dra my jest moż li wość uak tyw nie nia dzie ci za blo ko wa nych emo cjo nal nie. U pod staw dzia łań
dra mo wych le ży wcho dze nie w ro le. Dziec ko mo że w bez piecz ny dla sie bie spo sób iden ty fi ko wać się z wy bra ną przez sie bie po sta cią,
rze czą, zwie rzę ciem, ro śli ną. Uru cha mia pe wien me cha nizm i od naj du je w so bie wie le róż nych uczuć. Isto tą dra my jest stwa rza nie ta -
kich sy tu acji, w któ rych ucznio wie mo gą w spo sób po li sen so rycz ny po znać róż no rod ne po ję cia, zro zu mieć re la cje spo łecz ne, na uczyć
się po ro zu mie wa nia z dru gim czło wie kiem. Me to da obej mu je róż no rod ne tech ni ki, na przy kład: po mnik – rzeź ba, ćwi cze nia pan to mi -
micz ne, stop -klat ka, scen ki im pro wi zo wa ne. Zo sta ły one wy ko rzy sta ne w ak tyw no ści te ra peu tycz nej: ćwiczenia kształcące
umiejętność rozpoznawania i wyrażania emocji oraz ćwiczenia integrujące grupę pod czas za baw in te gra cyj nych, do sty mu la cji sfe -
ry emo cjo nal nej i spo łecz nej. Po dob nie w ak tyw no ści te ra peu tycz nej: ćwiczenia ru cho wo -zmy sło we, w któ rej są spo so bem do star -
cza nia bodź ców dla lep szej sty mu la cji zmy sło wej. W ak tyw no ści te ra peu tycz nej: za pa mię ty wa nie li te r do ty kiem po ma ga  w trwa łym
za pa mię ta niu li ter. W efek cie sto so wa nia dra my dziec ko ma szan sę roz wi nąć świa do mość sa me go sie bie, umie jęt ność współ pra cy
w gru pie i in te gra cji z gru pą, po głę bić do zna nia es te tycz ne, uze wnętrz nić wła sne uczu cia oraz do sko na lić sfe rę in te lek tu al ną.

Re lak sa cja jest bar dzo waż nym ele men tem Pro gra mu. Ozna cza nie tyl ko od po czy nek po wy sił ku wkła da nym przez dzie ci w re -
ali za cję za dań, lecz tak że wy ci sze nie emo cji i re duk cję na pię cia. W Pro gra mie sta ra my się wy two rzyć u dzie ci na wyk do strze ga nia
po trze by pew nej rów no wa gi: po wy sił ku – na le ży dą żyć do od po czyn ku, po sil nej emo cji – zre du ko wać to na pię cie. W ak tyw no ści
te ra peu tycz nej: ćwiczenia re lak sa cyjne pro po nu je się dzie ciom za ba wy od prę ża ją ce, re lak su ją ce, rów nież ta kie, któ re za wie ra ją
ele men ty lo go pe dycz ne. Za ba wom naj czę ściej to wa rzy szy mu zy ka re lak sa cyj na.

Mu zy ka w Pro gra mie jest ce lo wym za bie giem pro fi lak tycz no -te ra peu tycz nym. Słu cha nie mu zy ki pod czas róż nych ak tyw no ści
sprzy ja roz wo jo wi wy obraź ni, sku pie niu uwa gi na za da niu, roz wo jo wi pa mię ci. Świet nie po ma ga w re lak sa cji i uwal nia niu na gro -
ma dzo nych na pięć emo cjo nal nych. W Pro gra mie pro po nu je się od twa rza nie mu zy ki kla sycz nej (np. W. A. Mo zar ta), re lak sa cyj nej, fil -
mo wej oraz ta kiej, któ ra jest lu bia na przez dzie ci. Ele men ty mu zy ki wi docz ne są w re ali za cji ak tyw no ści te ra peu tycz nych: ćwiczenia
ru cho wo -zmy sło we, ćwiczenia kształcące wraż li wo ść, spo strze gaw czo ść i pa mię ć słu cho wą, ćwiczenia ma nu al ne, ćwiczenia
gra fo mo to rycz ne, ćwiczenia re lak sa cyjne.

Tech ni ki za pa mię ty wa nia są sto so wa ne w Pro gra mie, po nie waż pod wyż sza ją efek tyw ność pra cy ucznia. Przede wszyst kim
uwzględ ni li śmy waż ne za sa dy rzą dzą ce pa mię cią:
– za in te re so wa nie po bu dza pa mięć;
– waż na jest po zy tyw na mo ty wa cja;
– emo cje wy ostrza ją pa mięć;
– od prę żo ny i zre lak so wa ny umysł szyb ciej przy swa ja in for ma cje;
– za pa mię tu je się to, co się ro zu mie (na le ży dą żyć do lo gicz ne go łą cze nia in for ma cji);
– po wta rza jąc – utrwa la my (prze nie sie nie wie dzy do pa mię ci dłu go trwa łej od by wa się przez po wta rza nie);
– za pa mię tu je się, do świad cza jąc (waż ne jest an ga żo wa nie wie lu zmy słów jed no cze śnie). Przy two rze niu Pro gra mu wzię to pod uwa -

gę moż li wość za an ga żo wa nia przez dzie ci róż nych ro dza jów pa mię ci: nie tyl ko słu cho wej i wzro ko wej, ale rów nież ru cho wej, do -
ty ko wej, sma ko wej, wę cho wej, prze strzen nej oraz emo cjo nal nej.

Za sto so wa nie w pra cy te ra peu tycz nej map my śli, czy li wi zu al ne go opra co wy wa nia pro ble mu za po mo cą ob raz ków, słów -ha seł,
sym bo li i pik to gra mów,  wy wo łu je u dzie ci wie le emo cji, jest dla nich atrak cyj ne i sprzy ja od po wied niej mo ty wa cji. Prowadzącemu
zajęcia przy da się zwłasz cza w sy tu acji ucze nia dzie ci wier sza na pa mięć, utrwa lania tre ści ba jek czy opo wia dań, ob ra zo we go uka -
zy wa nia za sad funk cjo no wa nia w gru pie te ra peu tycz nej, za pi sy wa nia ćwi czeń re lak sa cyj nych przed czy ta niem itp., a w póź niej szym
cza sie – do gro ma dze nia i utrwa la nia za sad or to gra ficz nych i in nych ele men tów waż nych do za pa mię ta nia.

Pa mięć łą czy się ści śle z kon cen tra cją. Aby coś za pa mię tać, po trzeb ne jest osią gnię cie od po wied nie go po zio mu kon cen tra cji – ta -
kie go, któ ry mo bi li zu je do pra cy. W Pro gra mie pro po nu je my wie le ćwi czeń na osią ga nie do bre go po zio mu kon cen tra cji. Od by wają
się one pod czas re ali za cji róż no rod nych aktywności.

VII. Ćwi cze nia sty mu lu ją ce i uspraw nia ją ce funk cje per cep -
cyj no -mo to rycz ne

Spraw ność i współ dzia ła nie wszyst kich ana li za to rów: słu cho we go, wzro ko we go i ru cho we go, są ko niecz ne, by na uka czy ta nia
i pi sa nia prze bie ga ła pra wi dło wo i bez za kłó ceń. Za da niem ana li za to rów (okre ślo nych struk tur ner wo wych w ko rze mó zgo wej) jest
od bie ra nie i ana li zo wa nie bodź ców ze śro do wi ska we wnętrz ne go i ze wnętrz ne go. Pod ło żem, dzię ki któ re mu moż li we jest po zna -
wa nie świa ta, są pa mięć i my śle nie. U pod staw za pa mię ty wa nia le ży pro ces two rze nia się śla du pa mię cio we go, je go prze cho wy wa -
nie oraz od twa rza nie. W prak ty ce szkol nej prze kła da się to na pro ces ucze nia się, w któ rym wy róż nia się trzy eta py: za pa mię ty wa nie,
prze cho wy wa nie w pa mię ci (pa mię ta nie) i przy po mi na nie.

U dzie ci ry zy ka dys lek sji w wie ku wcze snosz kol nym, ale tak że w przed szkol nym, moż na wy chwy cić symp to my nie har mo nij ne go
roz wo ju nie któ rych funk cji po znaw czych i ru cho wych, któ re od gry wa ją de cy du ją cą ro lę w pro ce sie na uki czy ta nia i pi sa nia.
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Funk cje słu cho wo -ję zy ko we
Roz wój mo wy dziec ka 6–7-let nie go. Po wo dze nie edu ka cyj ne dziec ka w szko le w du żym stop niu za le ży od mo wy. Do czyn ni -

ków, któ re ma ją wpływ na jej roz wój, za li cza my: ogól ny po ziom in te lek tu al ny, pra wi dło wy roz wój psy cho mo to rycz ny, zdol no ści spe -
cjal ne (uzdol nie nia ję zy ko we, np. ro zu mie nie słów i płyn ność mó wie nia), a tak że ogól ne wa run ki spo łecz no -wy cho waw cze, czy li
mię dzy in ny mi wła ści we wzor ce ję zy ko we i oto cze nie mo ty wu ją ce do mó wie nia (A. Jur kow ski 1986).

Pod ko niec wie ku przed szkol ne go od dziec ka ocze ku je się swo bo dy w po słu gi wa niu się mo wą i po praw ne go wy ma wia nia wszyst -
kich dźwię ków. Jed nak od lat za bu rze nia mo wy i wy mo wy od no to wu je się u kil ku na stu do kil ku dzie się ciu pro cent uczniów w młod -
szym wie ku szkol nym (T. Gał kow ski, G. Ja strzę bow ska 1999). Ba da nia I. Sty czek (1970) wy ka zu ją, że w gru pie sze ścio lat ków stwier -
dza się jesz cze oko ło 30% dzie ci z nie pra wi dło wo ścia mi wy mo wy.

Waż ne jest, aby w okre sie edu ka cji wcze snosz kol nej (zwłasz cza na po cząt ku) zwró cić uwa gę na do sko na le nie i uspraw nia nie na -
rzą dów mo wy. Na le ży też za dbać o bo ga ty, od po wied ni do wie ku za sób słow nic twa, o lo gicz ną, skła dnio wą i gra ma tycz ną for mę
wy po wie dzi i o wy raź ną oraz po praw ną wy mo wę.

Pro gram ORTOGRAFFITI z Brat kiem da je dziec ku moż li wość sys te ma tycz ne go do sko na le nia pre cy zyj nej ko mu ni ka cji, po zwa la
mu na wy ra ża nie swo ich my śli, opi nii i uczuć. Po nad to za war te w Pro gra mie za ba wy i ćwi cze nia sty mu lu ją ak tyw ność słow ną, tym
sa mym zwięk sza jąc moż li wo ści po praw ne go opa no wa nia ję zy ka, a tak że bo ga ce nia za so bu słow nic twa. Pro wa dze nie ćwi czeń i za -
baw opar tych na słu cha niu i po wta rza niu zdań, ry mo wa nek z pa mię ci sprzy ja pod no sze niu spraw no ści ro zu mie nia ję zy ka mó wio -
ne go i mo ty wu je dziec ko do mó wie nia. Dziec ko ob ję te Pro gra mem ma za pew nio ną sty mu la cję ję zy ko wą po przez ćwi cze nia i za -
ba wy po le ga ją ce na roz wią zy wa niu za ga dek, two rze niu ry mów, słu cha niu tre ści ba jek te ra peu tycz nych i wier szy ków. Za da nia
te ra peu tycz ne po ma ga ją w na uce mo wy, roz wi ja jąc nie zbęd ne dla jej funk cjo no wa nia aspek ty: spraw ność na rzą dów mo wy, po -
praw ną ar ty ku la cję, kom pe ten cje syn tak tycz ne i se man tycz ne oraz fo no lo gicz ne.

Po praw na ar ty ku la cja. Mó wie nia na le ży uczyć jak każ dej in nej spraw no ści. Dla osią gnię cia peł nej swo bo dy po trzeb ne są sys te -
ma tycz ne ćwi cze nia na rzą dów ar ty ku la cyj nych. Na le ży je wy ko ny wać sys te ma tycz nie (co dzien nie) w ce lu wy pra co wa nia zręcz nych
i ce lo wych ru chów ję zy ka, warg i pod nie bie nia, o czym  in for mujemy ro dzi ców. Spraw ne dzia ła nie na rzą dów mo wy bę dzie sprzy jać
pra wi dło we mu wy ma wia niu wszyst kich gło sek.

Roz wój kom pe ten cji ję zy ko wych na płasz czyź nie syn tak tycz nej. Kom pe ten cje te kształ co ne są w Pro gra mie przez sty mu la cję
świa do mo ści ję zy ko wej, mię dzy in ny mi kształ ce nie form gra ma tycz nych i pa mię ci słu cho wej. Dziec ko po win no wy ko ny wać na stę -
pu ją ce ćwi cze nia: tre ning bu do wa nia zdań z wy ra zów, oce nia nie po praw no ści zdań ze wzglę du na re gu ły gra ma tycz ne obo wią zu -
ją ce w ję zy ku pol skim, po wta rza nie zdań, wy dzie la nie zdań z tek stów, wy dzie la nie wy ra zów ze zdań. Oto przy kład ćwi cze nia, do -
sko na lą ce go kom pe ten cje syn tak tycz ne: dziec ko wy słu chu je tre ści zda nia, na stęp nie po wta rza je z pa mię ci, li czy sło wa na pal cach,
a na koń cu ko lo ru je ty le okie nek, ile jest wyrazów w zda niu.

Roz wój kom pe ten cji ję zy ko wych na płasz czyź nie se man tycz nej. Kom pe ten cje se man tycz ne obej mu ją ro zu mie nie i umie jęt -
ność bu do wa nia wy po wie dzi, traf ność ko mu ni ka cyj ną, czy li do bór słow nic twa, od po wied nie uży cie słów. Są istot ne ze wzglę du
na pra wi dło we kształ to wa nie umie jęt no ści ko mu ni ka cji wer bal nej. Bo ga ce nie słow nic twa i po sze rza nie zdol no ści ko mu ni ka cyj nych
na le żą do waż niej szych za mie rzeń w ogól nie po ję tej edu ka cji, a tak że w te ra pii pe da go gicz nej. W póź niej szym eta pie, kie dy dzie ci
bę dą się uczy ły czy ta nia ze zro zu mie niem, nie zbęd na okaże się zna jo mość zna cze nia słów uży tych w kon kret nym wy po wie dze niu
(M. Bog da no wicz 1985, A. Mau rer 2006, G. Kra so wicz -Ku pis 2001). Do sko na le nie tej kom pe ten cji w Pro gra mie od by wa się przez po -
sze rza nie za so bu słow nic twa dziec ka, kształ ce nie umie jęt no ści wy ko rzy sta nia no wo po zna ne go słow nic twa oraz wdra ża nie do ro -
zu mie nia i róż ni co wa nia zna cze nia wy ra zów, wy ra żeń i po jęć. Pod czas wy ko rzy sty wa nia za dań przez dziec ko zwra ca my je go uwa -
gę na wie lo znacz ność słów i na ich zna cze nie za leż nie od kon tek stu.

Oto przy kład ćwi cze nia, któ re go ce lem jest kształ to wa nie kom pe ten cji se man tycz nej: dziec ko słu cha tre ści zda nia (za gad ki), a na -
stęp nie ko lo ru je (wska zu je) ob ra zek, bę dą cy ilu stra cją wy ra zu uży te go w zda niu.

Roz wój kom pe ten cji ję zy ko wych na płasz czyź nie fo no lo gicz nej. Mię dzy 5. a 7. ro kiem ży cia koń czy się roz wój sys te mu fo no -
lo gicz ne go. Do pod sta wo wych umie jęt no ści fo no lo gicz nych G. Kra so wicz -Ku pis (2003) za li cza po słu gi wa nie się sy la ba mi, fo ne ma -
mi i cząst ka mi śród sy la bo wy mi. Kom pe ten cje ję zy ko we z za kre su fono lo gii po le ga ją na:
– do ko ny wa niu ana li zy struk tur śród sy la bo wych, ana li zy sy la bo wej i fo ne mo wej wy ra zów (wy dzie la niu czą stek wy ra zów, sy lab, gło -

sek, wska zy wa niu ali te ra cji na po cząt ku słowa, ry mów);
– róż ni co wa niu i iden ty fi ko wa niu dźwię ków mo wy – słuch fo ne mo wy na przy kład przy po rów ny wa niu pa ro ni mów, czy li par słów

róż nią cych się jed ną gło ską (np. To mek – do mek);
– do ko ny wa niu syn te zy struk tur śród sy la bo wych, syn te zy sy la bo wej i fo ne mo wej – łą cze niu izo lo wa nych czą stek słów, sy lab i gło -

sek w sło wa.
Roz wój świa do mo ści fo no lo gicz nej prze bie ga od umie jęt no ści roz po zna wa nia i wy od ręb nia nia sy lab i ele men tów śród sy la bo wych

po świa do mość fo ne mo wą, od któ rej za le żą po stę py w na uce czy ta nia i pi sa nia. Dziec ko kształ tu je tak zwa ną świa do mość sy la bo wą
przez ćwi cze nia w dzie le niu sło wa na sy la by i w ten spo sób na by wa umie jęt ność ma ni pu lo wa nia sy la ba mi (np. po rów ny wa nia ich, do -
da wa nia, usu wa nia). Świa do mość ele men tów śród sy la bo wych (ry my i ali te ra cje) roz wi ja się do oko ło 5. ro ku ży cia. Obej mu je ona umie -
jęt ność roz po zna wa nia i two rze nia słów ma ją cych wspól ne cząst ki śród sy la bo we. Umie jęt ność wy od ręb nia nia ry mów (koń có wek słów)

w w w. o r t o g r a f f i t i . p l

17



i ali te ra cji (czą stek na gło so wych) po ja wia się po ugrun to wa niu umie jęt no ści dzie le nia sło wa na sy la by, lecz przed seg men ta cją fo ne mo -
wą (G. Kra so wicz -Ku pis 1999).

Ćwi cze nia po le ga ją ce na ope ro wa niu ry ma mi i ali te ra cja mi do star cza ją dziec ku wia do mo ści na te mat aku stycz ne go aspek tu słów
oraz pod no szą sku tecz ność na uki czy ta nia i pi sa nia. Jed nak ba da nia M. Bog da no wicz i G. Kra so wicz (1996) wy ka zu ją, że ali te ra cje są
ła twiej sze do roz po zna wa nia i two rze nia niż ry my. Umie jęt ność ma ni pu lo wa nia ry ma mi, czy li świa do mość ry mów, jest w fa zie
kształ to wa nia jesz cze u dzie ci sze ścio let nich.

Ana li za i syn te za fo ne mo wa cha rak te ry zu ją się du żym stop niem trud no ści. Mię dzy in ny mi dla te go, że przy wy po wia da niu słów
bę dą cych se kwen cją gło sek na rzą dy ar ty ku la cyj ne przyj mu ją nie co od mien ne uło że nie niż pod czas wy po wia da nia po je dyn czych,
izo lo wa nych gło sek. Mo że to sta no wić prze szko dę w przy swa ja niu wzor ców słu cho wych i ar ty ku la cyj nych po szcze gól nych dźwię -
ków mo wy i utrud niać do ko ny wa nie ana li zy fo ne mo wej słów. Pod czas syn te zy dziec ko mu si od two rzyć złą cze nia mię dzy gło ska mi,
uwzględ nia jąc zja wi sko ko ar ty ku la cji. Ba da nia G. Kra so wicz -Ku pis (1999) po twier dza ją, że prze pro wa dze nie ana li zy i syn te zy fo ne -
mo wej mo że być trud ne dla dzie ci sze ścio let nich. Zda niem A. Mau rer (2006) du ży wpływ na po stę py w po cząt ko wej fa zie na uki
czy ta nia ma opa no wa nie umie jęt no ści wy od ręb nia nia gło ski koń co wej w słowach. Au tor ka stwier dza, że świad czy to o osią gnię ciu
umie jęt no ści kon cen tro wa nia się na fo ne mach, istot nej dla szyb kie go na by wa nia trwa łych sko ja rzeń gło ska –li te ra.

W Pro gra mie pro po nu je my wie le róż no rod nych ćwi czeń kształ cą cych kom pe ten cje fo no lo gicz ne od po wied nio do po trzeb dziec -
ka 6–7-let nie go: po dział słów na sy la by, wy od ręb nia nie sy la by na po cząt ku słowa, wy od ręb nia nie sy la by na koń cu słowa, wy od ręb -
nia nie sy la by w środ ku słowa, wy od ręb nia nie gło ski w na gło sie, śród gło sie, wy gło sie, li cze nie gło sek w słowie, two rze nie słowa z sy -
lab i z fo ne mów, two rze nie słowa z pierw szych i ostat nich sy lab, gło sek, nazw ob raz ków, po rów ny wa nie słu cho we słów. W trak cie
wy ko ny wa nia ko lej nych za dań Pro gra mu dzie ci mo gą ak tyw nie uczest ni czyć w za ba wach ję zy ko wych, roz wi ja ją cych umie jęt ność
two rze nia ry mów i ich roz po zna wa nia w kon tek ście sy tu acyj nym. Ćwi cze nia po le ga ją ce na ope ro wa niu ry ma mi do star cza ją dziec -
ku wia do mo ści na te mat aku stycz nej po sta ci słowa.

Wpro wa dze nie dziec ka do ana li zy i syn te zy fo ne mo wej na stę pu je po ana li zie i syn te zie sy la bo wej słów. W wy ni ku tre nin gu po -
zna je ono też spo sób za stę po wa nia dźwię ków mo wy li te ra mi.

Za war te w Pro gra mie za ba wy i ćwi cze nia nie tyl ko uspraw nia ją funk cje słu cho wo -ję zy ko we, ale mo gą też do po móc w dia gno -
zie. Prowadzący zajęcia, ana li zu jąc trud no ści dziec ka i po peł nia ne przez nie błę dy, do strze że za ist nia łe opóź nie nia w roz wo ju oma -
wia nych funk cji, okre śli ich za kres i oce ni po stę py czy nio ne przez dziec ko dzię ki udzia ło wi w ćwi cze niach.

Przed sta wia my po ni żej kil ka prak tycz nych uwag do ty czą cych pro wa dze nia ćwi czeń słu cho wo -ję zy ko wych:
• Dzie le nie słów na sy la by uzna je się za pierw szą i naj szyb ciej do sko na lą cą się zdol ność seg men ta cji. Ana li za i syn te za sy la bo wa

kształ tu ją się spon ta nicz nie przed roz po czę ciem na uki szkol nej.
• Ćwi cze nia w syn te zie sy la bo wej, skła da nie słowa z fo ne mu i lo go to mu oraz ćwi cze nia w ana li zie sy la bo wej na le ży trak to wać ja ko

ćwi cze nia przy go to wu ją ce do syn te zy i ana li zy fo ne mo wej.
• Pa mięć fo ne tycz ną, czy li umie jęt ność pa mię ta nia cią gu gło sek, sy lab, lo ga to mów, na le ży roz wi jać u dziec ka już od okre su przed -

szkol ne go.
• W trak cie za baw słu cho wych do sko na li my umie jęt ność po wta rza nia po śla dach po je dyn czych gło sek oraz ćwi czy my od czy ty wa -

nie gło sek z ukła du ust.
• Syn te zę fo ne mo wą roz po czy na my od naj prost szych słów, li czą cych 2–3 gło ski. Je śli nie sta no wią trud no ści, pro wa dzi my ćwi cze -

nia na trud niej szym ma te ria le słownym.
• Naj trud niej szą umie jęt no ścią jest ana li za fo ne mo wa. Dziec ko opa nu je ją, je śli wcze śniej po zna ło i po ćwi czy ło po dział na sy la by,

a na stęp nie na cząst ki we wnątrz sy la bo we. Ana li zę fo ne mo wą na le ży roz po cząć od sy lab o bu do wie CV (C – spół gło ska, V – sa mo -
gło ska) i słów o pro stej bu do wie fo ne mo wej.

• Po rów ny wa nia słu cho we go słów nie wy ko na ją dzie ci z za bu rzo nym słu chem fo ne mo wym, na przy kład nie roz róż nią pa ro ni mów
(ko sa : ko za).

Funk cje wzro ko we
Trud no ści w na uce czy ta nia i pi sa nia mo gą być prze ja wem za bu rzeń funk cji wzro ko wych (np. spo strze ga nia wzro ko we go, pa -

mię ci i uwagi wzro ko wej). Jak już wspo mnia no, do bry po ziom roz wo ju per cep cji wzro ko wej jest uwa ża ny za je den z waż niej szych
ele men tów wa run ku ją cych po wo dze nie dziec ka w na uce szkol nej.

Za bu rze nia per cep cji wzro ko wej moż na za ob ser wo wać już na po cząt ku na uki szkol nej. Są przy czy ną wie lu trud no ści, na przykład
w od wzo ro wy wa niu fi gur geo me trycz nych, kształ tów li te ro po dob nych, a po tem w od róż nia niu li ter.

Je że li dziec ko nie pra wi dło wo róż ni cu je, z tru dem za pa mię tu je i ma pro blem z roz po zna wa niem i od twa rza niem kształ tów fi gur,
li ter, cyfr czy roz róż nia niem ich pod wzglę dem wiel ko ści, to ozna cza nie pra wi dło wo funk cjo nu ją cy ana li za tor wzro ku. Wraz z za bu -
rze nia mi per cep cji wzro ko wej czę sto współ wy stę pu je słab sza pa mięć wzro ko wa, co w kon se kwen cji unie moż li wia dziec ku spraw -
ne i nie za kłó co ne za pa mię ta nie ob ra zu. Za bu rze nia pa mię ci wzro ko wej mo gą prze szka dzać w utrwa le niu po praw nej pi sow ni wy -
ra zów za wie ra ją cych trud ność or to gra ficz ną, na przy kład „ó -u”, „rz -ż”, „ch -h”.

Szcze gól nie upo rczy we dla dziec ka są pro ble my w za pa mię ta niu li ter po dob nych pod wzglę dem kształ tu (b -d -g -p, m -n, n -u, l -ł -
-t, E -3), co pro wa dzi do ich my le nia. Jest to sku tek wy stę po wa nia trud no ści spo strze ga nia aspek tu kie run ko we go.

Opóź nie nie roz wo ju per cep cji wzro ko wej prze ja wia się mię dzy in ny mi w kło po tach z uło że niem mo zai ki i bu do wa niem kon struk -
cji z kloc ków we dług wzo ru, w nie po rad no ści w ry so wa niu, a tak że przy wy szu ki wa niu róż nic i po do bieństw mię dzy ob raz ka mi. 
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Trud no ści prze ja wia ją się rów nież ja ko za po mi na nie kształ tu rza dziej wy stę pu ją cych li ter (np. Ł, H, Y, F), co utrud nia ich za pi sy wa nie
i ele men tar ne czy ta nie, zwa ne de ko do wa niem (T. Gą sow ska, Z. Pie trzak -Stęp kow ska 1994, M. Bog da no wicz 2003).

Pra ca z Pro gra mem umoż li wia sty mu la cję i uspraw nia nie funk cji wzro ko wych przez sto so wa nie róż no rod nych ćwi czeń na pod -
sta wie ob raz ków, fi gur geo me trycz nych, zna ków li te ro po dob nych i li ter. Dziec ko wy ra bia w ten spo sób spo strze gaw czość wzro ko -
wą, ana li zę i syn te zę wzro ko wą, a tak że do sko na li pa mięć wzro ko wą oraz ko or dy na cję wzro ko wo -ru cho wą.

Szcze gól nie du żo uwa gi po świę ca się w Pro gra mie ćwi cze niom wspo ma ga ją cym utrwa la nie ob ra zu gra ficz ne go li ter – kształ co -
ne są umie jęt no ści ich roz po zna wa nia, po rów ny wa nia i iden ty fi ko wa nia. Do sko na le nie funk cji wzro ko wych na stę pu je mię dzy in ny -
mi pod czas re ali za cji ak tyw no ści te ra peu tycz nych: ćwiczenia kształcące wraż li wo ść, spo strze gaw czo ść i pa mię ć wzro ko wą,
ćwiczenia kształcące za stę po wa nie dźwię ków mo wy li te rą dru ko wa ną i pi sa ną oraz w in nych ćwi cze niach pi sa nia i czy ta nia. Za -
ba wo wa for ma i róż no rod ność za dań z wy ko rzy sta niem nie kon wen cjo nal nych po mo cy te ra peu tycz nych spra wią, że dziec ko chęt -
nie za an ga żu je się w do sko na le nie mniej spraw nych funk cji. W re zul ta cie spe cja li stycz ne ćwi cze nia pomogą mu w na uce czy ta nia
i pi sa nia.

Funk cje mo to rycz ne
Mo to ry ka ozna cza spraw ność ru cho wą. Mó wiąc o mo to ry ce du żej, ma my na my śli spraw ność ru cho wą ca łe go cia ła (w tym np.

zdol ność utrzy my wa nia rów no wa gi cia ła i ko or dy na cję ru chów koń czyn pod czas cho dze nia, bie ga nia, ska ka nia, jaz dy na ro we rze,
hu laj no dze). Mo to ry ką ma łą na zy wa my zaś spraw ność ru cho wą rąk w za kre sie szyb ko ści ru chów i ich pre cy zji oraz czyn no ści ma -
nu al nych nie zbęd nych pod czas sa mo ob słu gi, ry so wa nia i pi sa nia (M. Bog da no wicz, A. Ad ry ja nek 2005). Ćwi cze nia gra fo mo to rycz -
ne to ta kie ćwi cze nia, któ rych ce lem jest uspraw nia nie mo to rycz ne rę ki oraz roz wi ja nie współ pra cy rę ki i oka (czy li ko or dy na cji wzro -
ko wo -ru cho wej). Ter mi nem prak sja okre śla my umie jęt ność pla no wa nia ru chu przy wy ko ny wa niu no wej czyn no ści, a ter mi nem
dys prak sja – pro blem z pla no wa niem mo to rycz nym, czy li pla no wa niem ru chu (w mó zgu da nej oso by nie po wsta ły wy star cza ją co
pre cy zyj ne i zauto ma ty zo wa ne pla ny mo to rycz ne – pla ny se kwen cji ru chów; V. F. Ma as 1998).

Mo to rycz ny roz wój czło wie ka prze bie ga eta pa mi, któ re są od sie bie za leż ne. Za wsze przej ście na wyż szy etap na stę pu je pod wa -
run kiem za ist nie nia i utrwa le nia eta pu niż sze go, na przy kład je że li dziec ko nie trzy ma sztyw no gło wy, nie za cznie sie dzieć, a tym sa -
mym nie bę dzie rów nież cho dzi ło (J. Cie szyń ska, M. Ko ren do 2008). Umie jęt no ści ru cho we, kon tro la mię śni, po szcze gól ne zdol no -
ści i spraw no ści roz wi ja ją się na po szcze gól nych eta pach roz wo ju. Wy star czy prze śle dzić ko lej ne mie sią ce roz wo ju ru cho we go
dziec ka, aby się prze ko nać, że jest to pro ces dy na micz ny (E. Hur lock 1985, J. Cie szyń ska, M. Ko ren do 2008). U dziec ka w wie ku przed -
szkol nym mó wi my o po zio mie roz wo ju du żej i ma łej mo to ry ki.

Umie jęt no ści 6–7-lat ka, a za tem dziec ka wkra cza ją ce go w okres wcze snosz kol ny, są im po nu ją ce w za kre sie roz wo ju mo to ry ki
du żej i ma łej. Dziec ko umie jeź dzić na ro we rze, nar tach, łyż wach, po ko nu je w pod sko kach na jed nej no dze od ci nek kil ku me trów
w róż nych kie run kach, stoi na jed nej no dze z za mknię ty mi ocza mi, utrzy mu jąc rów no wa gę, ska cze przez ska kan kę, prze ska ku je
przez li nę bę dą cą w ru chu, pla nu je dzia ła nia, mó wiąc, co zro bi, po wta rza okre ślo ne se kwen cje ru cho we, ła pie ma łą pił kę, ko złu je
du żą pił kę, bar dzo do brze ra dzi so bie w za kre sie sa mo ob słu gi, se pa ru je ru chy pal ców. Two rzy ry sun ki te ma tycz ne, ry su je czło wie ka
przy uży ciu pro ste go sche ma tu (M. Dę biń ska 2008), a nie któ re dzie ci osią ga ją sta dium sche ma tu udo sko na lo ne go. For my pla stycz -
ne sta ją się bar dziej gięt kie i płyn ne (M. Prze tacz nik -Gie row ska, M. Tysz ko wa 2006). Dziec ko za czy na ry so wać kwa drat, li nie uko śne,
sto su je chwyt trzy punk to wy, tnie no życz ka mi wzdłuż li nii i wy ci na bar dziej skom pli ko wa ne wzo ry, do sko na li pre cy zyj ne ru chy dło -
ni. Jest zdol ne do po wta rza nia se kwen cji ru cho wych. Wa run ku ją one roz wój se kwen cji dźwię ko wych i wzro ko wych, któ re są istot -
ne dla roz wo ju ję zy ka mó wio ne go i pi sa ne go (M. Dę biń ska 2008; J. Cie szyń ska, M. Ko ren do 2008).

Czyn no ści ru cho we, choć wy da ją się u więk szo ści dzie ci płyn ne i ce lo we, na dal wy ma ga ją do sko na le nia. War to wie dzieć, że dziec -
ko z dys prak sją (V. F. Ma as 1998) na po tka wie le trud no ści w ucze niu się pi sa nia. Wi docz na jest rów nież słab sza pre cy zja ru chów w za -
kre sie ma łej i du żej mo to ry ki. Dys prak sja wpły wa na ko or dy na cję wzro ko wo -ru cho wą i zdol ność do ma ni pu lo wa nia przed mio ta mi,
co moż na za uwa żyć pod czas wy ci na nia lub ko lo ro wa nia. Dzie ci z dys prak sją trud niej uczą się ska ka nia czy gry w pił kę, a ich ru chy
są nie zgrab ne. Ma to zna cze nie dla pra wi dło wych re la cji z ró wie śni ka mi, po nie waż w wie ku 6 – 7 lat dzieci, szcze gól nie chłop cy, lu -
bią im po no wać spraw no ścią fi zycz ną. Pra ca z Pro gra mem umoż li wia sty mu lo wa nie funk cji mo to rycz nych przez świa do me i ce lo we
wy ko rzy sta nie ćwi czeń. W Pro gra mie jest to ak tyw ność te ra peu tycz na: ćwiczenia ru cho wo -zmy sło we, bę dą ca pro po zy cją za dań
ru cho wo -zmy sło wych, oraz ak tyw ność te ra peu tycz na: ćwiczenia kształcące sferę ma nu al ną i gra fo mo to rycz ną, za po mo cą któ -
rej przy go to wu je my rę kę do pi sa nia przez ćwi cze nie ru cho mo ści przed ra mie nia, nad garst ka i pal ców oraz przez kształ to wa nie od -
po wied nie go chwy tu.

Roz wój umie jęt no ści gra fo mo to rycz nych, nie zbęd nych do na uki pi sa nia, roz po czy na się przed pój ściem dziec ka do szko ły. Jest
to dłu go trwa ły pro ces, w trak cie któ re go na le ży zapewnić dziec ku wy star cza ją cą ilość do świad czeń róż ne go ty pu. Bodź ców ta kich
do star cza na tu ral ne śro do wi sko do mo we, na stęp nie przed szkol ne. To ro dzi ce, a po tem rów nież na uczy ciel przed szko la, przy glą da -
ją się bacz nie roz wo jo wi ma łe go dziec ka i na tej pod sta wie or ga ni zu ją mu oto cze nie cie ka we sen so rycz nie i em pi rycz nie. Do ro śli
opie ku no wie po win ni po zwo lić dziec ku na od czu wa nie ra do ści z wy ko ny wa nia wszel kich form ru chu. Po sta wa nad mier ne go lę ku
o dziec ko (by się nie prze wró ci ło, nie ude rzy ło, nie spa dło, nie spo ci ło) wpły wa ha mu ją co na je go roz wój. Jest ono wów czas po zba -
wio ne oka zji do swo bod ne go eks plo ro wa nia, a lęk do ro słe go prze kła da się na po sta wę wy co fa nia u dziec ka. Zbyt ostroż ne dziec ko
nie sko rzy sta z wie lu waż nych ćwi czeń, któ rych do star cza co dzien ne ży cie. Tym sa mym po zba wio ne bę dzie oka zji do roz wo ju mo -
to ry ki du żej, ma łej oraz bar dzo pre cy zyj nych ru chów.

U nie mow ląt i dzie ci w wie ku po nie mow lę cym, a po tem przed szkol nym nie po win no się krę po wać ru chów ca łe go cia ła. Trze ba umoż -
li wić dziec ku cho dze nie bez bu tów dla gro ma dze nia wy star cza ją cej licz by wra żeń do ty ko wych i kształ to wa nia od po wied niej po sta wy

w w w. o r t o g r a f f i t i . p l

19



cia ła. Ubiór nie mo że krę po wać ru chu. W tym cza sie na le ży za chę cać dziec ko do po dej mo wa nia roz ma itych do świad czeń zwią za nych
z czyn no ścia mi sa mo ob słu go wy mi. Wie le ćwi czeń, jak za pi na nie gu zi ków, wkła da nie i zdej mo wa nie ubra nia, za wią zy wa nie sznu ro wa -
deł, po słu gi wa nie się sztuć ca mi, sa mo dziel ne je dze nie, przy go to wy wa nie po sił ków z ro dzi ca mi (le pie nie pie ro gów, wał ko wa nie cia sta,
wy kra wa nie cia ste czek, na kry wa nie do sto łu), dba nie o po rzą dek, my cie się, da je pod sta wę do kształ ce nia umie jęt no ści pi sa nia.

Bar dzo istot ne dla roz wo ju umie jęt no ści gra fo mo to rycz nych są: od po wied nia sta bi li za cja na pię cia mię śnio we go, umie jęt ność
za cho wa nia rów no wa gi, pra wi dło wa ko or dy na cja ru chów ca łe go cia ła oraz ko or dy na cja ru cho wa mię dzy mię śnia mi i sta wa mi ra -
mie nia, przed ra mie nia, nad garst ka, dło ni i pal ców, ko or dy na cja wzro ko wo -ru cho wa, umie jęt ność prze kra cza nia li nii środ ko wej cia -
ła, prak sja oraz do brze zin te gro wa ne od ru chy. Wię cej in for ma cji na ten te mat moż na zna leźć w opra co wa niach do ty czą cych in te -
gra cji sen so rycz nej (V. F. Ma as 1998, S. God dard 2004; J. Cie szyń ska, M. Ko ren do 2008).

Do świad cze nia mo to rycz ne dziec ka wzbo ga ci my za po mo cą za dań z ak tyw no ści te ra peu tycz nej: ćwiczenia ru cho wo -zmy sło -
we. Wie le róż no rod nych ćwi czeń ma nu al nych i gra fo mo to rycz nych za wie ra się w ak tyw no ści te ra peu tycz nej: ćwiczenia kształcące
sferę ma nu al ną i gra fo mo to rycz ną, mię dzy in ny mi za da nia przy go to wu ją ce do pi sa nia: „ma sa żyk ca łej rę ki” i „gim na sty ka spraw -
nych rą czek”. W ten pro sty i cie ka wy dla dziec ka spo sób przy go to wu je my rę kę do co raz trud niej szych za dań. Spraw no ści ma nu al -
nych i gra fo mo to rycz nych dziec ko na by wa tak że pod czas wy ko ny wa nia in nych ćwi czeń, któ re pro po nu je my w Pro gra mie, na przy -
kład dzię ki le pie niu, wy ci na niu, ry so wa niu, ma lo wa niu czy pi sa niu.

VIII. Wspo ma ga nie roz wo ju w za kre sie edu ka cji ma te ma -
tycz nej

Wspo ma ga nie roz wo ju dziec ka 6–7-let nie go w za kre sie umie jęt no ści ma te ma tycz nych opar to w Pro gra mie ORTOGRAFFITI z Brat -
kiem na wy ma ga niach okre ślo nych w ak tu al nie obo wią zu ją cej pod sta wie pro gra mo wej w za kre sie edu ka cji ma te ma tycz nej. Dla
pro wa dze nia te ra pii waż na jest zna jo mość fak tu, że my śle nie dzie ci sze ścio let nich od by wa się na po zio mie ope ra cji kon kret nych.
Sze ścio la tek umie wy ko nać ciąg ope ra cji, wy ko rzy stu jąc praw dzi we przed mio ty. Po tra fi je sze re go wać we dług po da nych cech róż -
nią cych i kla sy fi ko wać we dług cech po dob nych oraz two rzy zbio ry i po rów nu je przed mio ty przez wska za nie róż nic i po do bieństw.

W Pro gra mie uwzględ nio no za da nia i ćwi cze nia roz wi ja ją ce czyn no ści umy sło we waż ne dla ucze nia się ma te ma ty ki. Na le żą
do nich mię dzy in ny mi: usta la nie rów no licz no ści zbio rów, ukła da nie obiek tów w se rie ro sną ce i ma le ją ce oraz ich nu me ro wa nie,
kla sy fi ko wa nie obiek tów (two rze nie ko lek cji). Dziec ko ma oka zję utrwa lać kie run ki, okre ślać po ło że nie obiek tów, do sko na lić orien -
ta cję na kart ce pa pie ru. Wie le ćwi czeń po ma ga dziec ku do strze gać sy me trię i do sko na lić spo strze że nia, na przy kład za uwa żać, że
jed na fi gu ra jest po więk sze niem lub po mniej sze niem dru giej. Dziec ko utrwa la rów nież na zwy fi gur geo me trycz nych oraz ma moż -
li wość kon ty nu owa nia re gu lar ne go wzo ru (ry so wa nie szlacz ków, ukła da nie fi gur w rzę dzie itp.).

Dziec ko sze ścio let nie prze li cza przed mio ty w za kre sie 10. W Pro gra mie za war to rów nież za da nia w za kre sie li cze nia i spraw no -
ści ra chun ko wych. Dziec ko mo że do sko na lić umie jęt ność li cze nia obiek tów i za pi sy wa nia liczb cy fra mi.

Pod czas re ali za cji dru giej czę ści Pro gra mu dziec ko ma oka zję wy zna czać su my (do da je) i róż ni ce (odej mu je), ma ni pu lu jąc obiek -
ta mi lub ra chu jąc na zbio rach za stęp czych, na przy kład na pal cach. Bę dzie rów nież do sko na li ło za pi sy wa nie roz wią zań za dań z tre -
ścią przed sta wio nych słow nie w kon kret nej sy tu acji (za pis cy fro wy i zna ki dzia łań).

W Pro gra mie za war li śmy też za da nia i ćwi cze nia do ty czą ce po mia ru. Dziec ko po rów nu je dłu go ści obiek tów, róż ni cu je przed -
mio ty na cięż sze i lżej sze oraz do sko na li orien ta cję cza so wą.

U dziec ka sze ścio let nie go po ja wia się pa mięć do wol na i wzra sta po jem ność pa mię ci. Jest ono zdol ne do za pa mię ta nia sze re -
gów zda rzeń, sy tu acji, se kwen cji wy ra zów, liczb zło żo nych z 6 cyfr, dla te go w Pro gra mie są ćwi cze nia utrwa la ją ce na zwy pór ro ku,
dni ty go dnia i mie się cy.

W dru giej czę ści Pro gra mu po ja wia ją się też za da nia w za kre sie ob li czeń pie nięż nych z uży ciem mo net i bank no tu o war to -
ści 10 zł. Dziec ko ma moż li wość uczest nic twa w sy tu acji kup na i sprze da ży, mię dzy in ny mi przez za ba wę „Han de lek li te rek”.

Na tym eta pie roz wo ju dziec ka waż ne jest umoż li wie nie mu swo bod ne go ope ro wa nia kon kre ta mi, a na stęp nie – po ję cia mi abs -
trak cyj ny mi. Przede wszyst kim or ga ni zu je my jak naj więk szą licz bę kon kret nych sy tu acji prak tycz nych, ma ni pu la cyj nych, któ re w kon -
se kwen cji bę dą wpły wać na kształ to wa nie umie jęt no ści ma te ma tycz nych. Za ba wy i ćwi cze nia za war te w Pro gra mie prze wi du ją
wie le ta kich mo men tów. Dziec ko gro ma dzi do świad cze nia i do sko na li kom pe ten cje ma te ma tycz ne pod czas wy ko ny wa nia za dań
ru cho wo -zmy sło wych (ćwi czą cych m.in. ko or dy na cję, pla no wa nie mo to rycz ne), ćwi cze nie wraż li wo ści i pa mię ci wzro ko wej, ma nu -
al nych i gra fo mo to rycz nych, za pa mię ty wa nia sze re gu do świad czeń do ty ko wych, przed sion ko wo -pro prio cep tyw nych oraz roz wią -
zy wa nie ty po wych za dań ma te ma tycz nych z wy ko rzy sta niem róż no rod nych po mo cy.

Ele men ty edu ka cji ma te ma tycz nej wpro wa dzo ne w Pro gra mie są opar te na po li sen so rycz nym po zna wa niu.
Na le ży pa mię tać, by w pra cy z dziec kiem uwzględ niać je go stre fę naj bliż sze go roz wo ju, któ ra po zwa la okre ślić dy na mi kę zmian

roz wo jo wych. Miesz czą się w niej za cho wa nia spraw dzo ne, spon ta nicz ne oraz te, któ re się do pie ro two rzą i moż na je już wy wo łać
z uwa gi na od po wied nią go to wość funk cjo nal ną ukła du ner wo we go (L. S. Wy got ski 1989).

IX. Ćwi cze nia wspie ra ją ce za pa mię ta nie i utrwa le nie li ter
W Pro gra mie ORTOGRAFFITI z Brat kiem za pro po no wa no wie le róż no rod nych ćwi czeń po ma ga ją cych dziec ku za pa mię tać i utrwa -

lić li te ry po przez sko ja rze nia zmy sło we. Dziec ko ma oka zję utrwa lać li te ry wi zu al nie, po zna wać ko lor, kształt, wiel kość. W ćwi cze niach
uwzględ nio no wi zu ali zo wa nie li te ry po le ga ją ce na two rze niu w wy obraź ni jej kształ tu i róż nych ele men tów skła do wych.
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Dziec ko ma moż li wość utrwa la nia li ter przez od bie ra nie wra żeń ca łym cia łem (ćwi cze nia dra mo we) oraz po strze ga nie wra żeń
do ty ko wych na ple cach, rę kach (przed ra mio na, dło nie, pal ce) i no gach (sto py). Wra że nia do ty ko we do star cza ne są rów nież przez
czu cie fak tu ry (róż ne go ro dza ju ma te ria łów) i tem pe ra tu ry (cie pło – li te ra na pi sa na przez pro wa dzą ce go pal cem w weł nia nej rę ka -
wicz ce na przed ra mie niu dziec ka, zim no – li te ra na pi sa na me ta lo wą rur ką lub długopisem).

W Pro gra mie przy ję to, że li te ry ozna cza ją ce sa mo gło ski są cie płe ze wzglę du na za pis ko lo rem czer wo nym, do ty czy to rów nież
pły tek z li te ra mi sa mo gło sko wy mi. Li te ry ozna cza ją ce spół gło ski są zim ne, po nie waż ko lor nie bie ski jest zim ny.

Płyt ki sen so rycz ne ko lo ru czer wo ne go są wy ko na ne z ma te ria łu cie płe go w do ty ku, by ko ja rzyć je z sa mo gło ska mi. Płyt ki sen so -
rycz ne ko lo ru nie bie skie go po win ny być zim ne, by ko ja rzyć je ze spół gło ska mi.

Do ćwi czeń uspraw nia ją cych prak sję na le ży pro jek to wa nie liter i ich ukła da nie w prze strze ni (dziec ko pla nu je bu do wę li te ry
przy po mo cy prowadzącego zajęcia, a na stęp nie ją kon stru uje z do wol nych ma te ria łów). Są to ćwi cze nia po le ga ją ce na ukła da niu
prze strzen nym li ter, na przy kład z kloc ków, ukła da niu na du żej po wierzch ni, na przy kład na pod ło dze, li ter ze wstąż ki, sznur ka, ma -
te ria łów przy rod ni czych, a na stęp nie ukła da niu na ma łej po wierzch ni, na przy kład na kart ce A4, li ter z ko lo ro we go sznur ka (sa mo -
gło sek czer wo nym sznur kiem, a spół gło sek – nie bie skim). Dziec ko ma rów nież moż li wość po zna nia i utrwa le nia li te ry z kon kret nym
za pa chem i sma kiem. Wszyst kim li te rom przy po rząd ko wa no sko ja rze nia sma ko wo -wę cho we. Są one do dat ko wym bodź cem po -
ma ga ją cym za pa mię tać i wy róż nić li te rę spo śród in nych przede wszyst kim w sen sie emo cjo nal nym.

Do pie ro na koń co wym eta pie dziec ko pi sze li te ry w po wie trzu ca łą rę ką, pal cem na róż nych po wierzch niach, mię dzy in ny mi
na płyt kach sen so rycz nych (pa trząc na wzór i z pa mię ci).

Oto kil ka za baw, któ re po mo gą dziec ku w za pa mię ta niu li ter (tzw. bier na zna jo mość).
1. „Li ter ko wy kra mik”. Pro wa dzą cy wspól nie z dzieć mi bu du je „li ter ko wy kra mik”: skle pik, w któ rym bę dą wy sta wio ne li te ry. Mo -

gą one le żeć, stać, wi sieć lub pły wać. Le żą ce li te ry wy ci na my ze sta rych ga zet lub cza so pism i kła dzie my na la dzie skle po wej.
Sto ją ce li te ry to na przy kład kloc ki li te ro we. Wi szą ce li te ry wy ko nu je my z dru ci ka al bo pla ste li ny. A mo że bę dą sa mo lo ci ka mi,
któ re po lek kim dmuch nię ciu za czy na ją wi ro wać? Pły wa ją ce li te ry przy go to wu je my w na stę pu ją cy spo sób: pi sze my li te ry wo -
do od por nym pi sa kiem na pla sti ko wych kloc kach i wrzu ca my je do prze zro czy stego naczynia wy peł nio nego wo dą. Moż na
rów nież wy ko nać ma łe ryb ki z ma sy sol nej. Kie dy wy schną – za pi su je my na każ dej ryb ce po jed nej li te rze i ca łość la kie ru je my.

2. „Han de lek kra mo wych li te rek”. Dzie ci wy bie ra ją spo śród sie bie sprze daw cę, po zo sta łe są ku pu ją cy mi. Pro wa dzą cy pil nu je, by
pa mię ta ły o właściwym zachowaniu, zwłasz cza mó wie niu: dzień do bry, pro szę, dzię ku ję, do wi dze nia. Jak pła ci my za to war?
Oczy wi ście uśmie chem.

Dziec ko pod cho dzi do kra mi ku i mó wi: „Dzień do bry, pro szę li ter kę, któ ra mi się po do ba, tę z dwo ma brzusz ka mi”. Prowadzący
in for mu je: „To jest B”. Dziec ko po wta rza: „Po pro szę B”. Dziec ko sprze daw ca mó wi: „Za B pła cisz dwa uśmie chy”. Dziec ko klient uśmie -
cha się dwa ra zy i mó wi: „Dzię ku ję i do wi dze nia”.

3. „Ugo tuj li te ro wą zu pę”. Dziec ko wy bie ra do zu py kloc ki li te ro we zgod nie z„prze pi sem” i opo wia da o ich wa lo rach sma ko wych.
W„prze pi sie” każ da li te ra mo że ozna czać ja kieś wa rzy wo lub przy pra wę.

4. „Ułóż po ciąg z kloc ków”. Dziec ko wy bie ra kloc ki z okre ślo ny mi li te ra mi, na przykład ozna cza ją cy mi sa mo gło ski.
5. „Zbu duj dom z kloc ków”. Dziec ko wy bie ra kloc ki z okre ślo ny mi li te ra mi, na przy kład tyl ko wiel kie li te ry.
6. „Po lo wa nie na li te ry”. Dziec ko szu ka w cza so pi smach okre ślo nej li te ry, na przy kład ma łe go i du że go M. Zna le zio ną li te rę ota cza

nie bie ską pę tlą lub wy ci na.
7. Lu pa By stre Oczko jest po mo cą atrak cyj ną dla dziec ka. Przy no si ko rzyść pod czas ćwi czeń wy szu ki wa nia drob nych przed mio -

tów, ob raz ków, li ter, a tak że sy lab i wy ra zów. Uła twia kon cen tra cję i wzro ko we za pa mię ty wa nie.

X. Kształ to wa nie go to wo ści do na uki czy ta nia
Zda niem G. Kra so wicz -Ku pis (2006) na doj rza łość do na uki czy ta nia ma ją wpływ na stę pu ją ce czyn ni -

ki: mo ty wa cja, na sta wie nie, roz wój my śle nia na po zio mie ope ra cyj nym, roz wój mo wy i ję zy ka, świa do -
mość ję zy ko wa, roz wój spraw no ści per cep cyj no -mo to rycz nych i ich in te gra cja. Przy do ko ny wa niu oce ny
roz wo ju mo wy i ję zy ka na le ży zwró cić uwa gę na po ziom umie jęt no ści ko mu ni ka cyj nych i przy swo je -
nie sys te mu ję zy ko we go w na stę pu ją cych aspek tach:

– spraw no ści fo no lo gicz nej (zdol ność syn te zy sy la bo wej i fo ne mo wej, po słu gi wa nie się fo ne ma mi),
– spraw no ści mor fo lo gicz no -skła dnio wej (bu do wa i od mia na wy ra zów, bu do wa i sto so wa nie zdań),
– spraw no ści se man tycz nej (do bór słow nic twa, kon stru owa nie wy po wie dzi).
Dzię ki świa do mo ści ję zy ko wej dziec ko zda je so bie spra wę z ist nie nia re guł ję zy ka i sym bo li ję zy ko wych. W efek cie mo że kon -

tro lo wać po praw ność wy ko na nia ope ra cji (np. na wy ra zach i zda niach).
Zna czą cą ro lę w go to wo ści psy cho mo to rycz nej, któ ra jest wa run kiem opa no wa nia tech ni ki czy ta nia, od gry wa spraw ne funk cjo no -

wa nie ana li za to rów wzro ko we go, słu cho we go i ki ne ste tycz no -ru cho we go oraz ich in te gra cja (H. Spio nek 1985, M. Bog da no wicz 2001,
A. Brze ziń ska 1987).
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U dzie ci ry zy ka dys lek sji na by wa nie umie jęt no ści czy ta nia prze bie ga po wo li i z tru dem. Waż ne jest, by przede wszyst kim opa no -
wa ły umie jęt ność do ko ny wa nia syn te zy gło sko wej oraz spraw nie roz po zna wa ły li te ry (wią za nie li te ry z wła ści wą gło ską). Punk tem
wyj ścio wym po win na być zna jo mość sa mo gło sek. Jed nak od po cząt ku na le ży za dbać o pra wi dło we na zy wa nie wszyst kich li ter. Na -
zwą li te ry jest gło ska zwią za na z fo ne mem, któ ry ta li te ra ozna cza. Wy ma wia my na zwę li te ry w spo sób jak naj bar dziej wy izo lo wa ny,
na przy kład: s, t, k, nie uży wa jąc nazw: es, te, ka itp., ani nie do da je my do spół gło sek sa mo gło ski „y”, nie wol no za tem wy ma wiać: sy,
ty, ky itp.

Już od sa me go po cząt ku na uki czy ta nia na le ży za po bie gać li te ro wa niu (gło sko wa niu).
Na po zio mie ele men tar nym czy ta nie mo że być wy ko ny wa ne tech ni ką śli zga nia się na li te rach
(B. Ro cław ski, 1993). W Pro gra mie ORTOGRAFFITI z Brat kiem za pro po no wa no po moc dy dak -
tycz ną, słu żą cą na uce czy ta nia me to dą śli zga nia. Jest to su wak „Pin gwi nek na śli zgaw ce”.
Przy sto so wa niu tej me to dy nie na le ży wy dłu żać gło sek dy na micz nych: ę, ą, j, l, ł, c, ć, dz, dź,
cz, p, b, t, d, k, g, ń.

Ob ra zek na su wa ku przed sta wia pin gwi na śli zga ją ce go się na brzusz ku. Przy kła do wa li te ra
o (li te ry są wy mien ne) jest wy dłu ża na w wy mo wie do mo men tu zbli że nia się z dru gą li te rą (tu -
taj t) sto ją cą na koń cu śli zgaw ki i wy ma wia ną krót ko. Czy ta my: „ooot”.

W mia rę na by wa nia przez dziec ko spraw no ści czas śli zga nia na le ży skra cać i prze cho dzić do czy ta nia ca ło ścio we go (glo bal ne -
go). Na po czą tek do bie ra my krót kie, jed no sy la bo we wy ra zy lub po je dyn cze sy la by.

Me to dę sy la bo wą po le ca my do na uki czy ta nia wy ra zów dwu - i wie lo sy la bo wych. Jest ona bar dzo sku tecz na, rów nież u dzie ci
z dys lek sją (K. Gra ba łow ska, J. Ja strząb, J. Mic kie wicz, M. Wo jak 1995). Do sko na le nie umie jęt no ści czy ta nia opar te na tej me to dzie
prze bie ga eta pa mi – od sy lab pro stych (dwu li te ro wych) i naj prost szych wy ra zów (dwu - i trzy li te ro wych) do sylab co raz dłuż szych
i bar dziej zło żo nych pod wzglę dem bu do wy gło sko wo -li te ro wej. Przy do bie ra niu ma te ria łu do ćwi czeń pa mię taj my, by sy la by da -
wa ły się ła two wy od ręb nić słu cho wo ze struk tu ry wy ra zu. Na ko niec wdra ża my dzie ci do czy ta nia wy ra zów róż nej dłu go ści, za wie -
ra ją cych gru py spół gło sko we w ob rę bie sy la by, a tak że o róż nym ty pie i ukła dzie sy lab. W wy pad ku zbie gu dwu spół gło sek ule ga ją
one roz dzie le niu przy po dzia le na sy la by (np. lam -pa). Sprzy ja to stop nio wa niu trud no ści przy opa no wy wa niu tech ni ki czy ta nia, co
bar dzo uła twia dziec ku z dys lek sją na by wa nie fun da men tal nych umie jęt no ści szkol nych.

W ce lu uroz ma ice nia i utrzy ma nia uwa gi przy czy ta niu za sto so wa no wa riant li te ry wiel kiej i ma łej. Dla wzbu dze nia więk szej mo -
ty wa cji i cie ka wo ści dziec ka w ze sta wach do czy ta nia za miesz czo no tak że ilu stra cje od no szą ce się do zna cze nia wy ra zów, tre ści za -
dań i tek stów. Peł nią one rów nież funk cję spraw dza ją cą ro zu mie nie czy ta nych wy ra zów i zdań oraz spra wia ją, że czy ta nie ma cha -
rak ter czyn ny, a nie „tech nicz ny”. W ma te ria le wy ra zo wym wy róż nio no sy la by ko lo ra mi, by uła twić dziec ku ana li zę i syn te zę wy ra zów.
Wy dzie le nie ze struk tu ry wy ra zu czą stek (sy lab) uła twia ich syn te zę – od biór słu cho wy ca łe go wy ra zu, czy li czy ta nie. Umoż li wia to
do ko na nie ana li zy i syn te zy wy ra zów w spo sób naj bar dziej na tu ral ny. Cho dzi rów nież o to, by dziec ko nie sto so wa ło przy czy ta niu
stra te gii li te ro wa nia (gło sko wa nia) i obej mo wa ło wzro kiem więk sze cząst ki wy ra zu, a na stęp nie sca la ło ca łe wy ra zy. Gdy dziec ko
opa nu je tech ni kę czy ta nia wy ra zu sy la ba mi, uczy my je czy ta nia ca ło ścio we go (glo bal ne go) aż do osią gnię cia płyn no ści.

Na ukę czy ta nia uła twia ją atrak cyj ne dla dziec ka po mo ce. Po ni żej opi su je my kil ka z nich.
„Słu chaw ki” sto su je my dla wzmoc nie nia od bio ru ka na łem słu cho wym. Dziec ko czy ta ją ce ze słu chaw ka mi le piej sły szy swój głos

i bar dziej sku pia się na czyn no ści czy ta nia. Po moc moż na wy ko nać w do mu i wy star czy wy ciąć je den po dłuż ny otwór (na ucho
i usta) w pla sti ko wej bu tel ce.

„Wskaź nik” do czy ta nia po ma ga dziec ku utrzy mać wzrok na czy ta nym tek ście i uła twia orien ta cję na kart ce, a tym sa mym po ma -
ga w je go zro zu mie niu. Ko rzy sta nie z tej pro stej po mo cy sku tecz nie wspo ma ga pa mięć i wzmac nia kon cen tra cję, co sprzy ja ro zu -
mie niu tek stu. Dziec ko mo że sa mo dziel nie wy ko nać po moc.

„Pod kład ka” umoż li wia dziec ku śle dze nie tek stu pod pew nym ką tem, co za pew nia lep szy kom fort pod czas czy ta nia. Wie lu uczniów
chęt nie ko rzy sta z tej po mo cy. Pod kład kę drew nia ną o re gu lo wa nym ką cie usta wie nia książ ki mo że wy ko nać dziec ku ro dzic.

„Okien ko” uła twia ją ce czy ta nie po zwa la na ob ję cie wzro kiem róż nej ilo ści tek stu w za leż no ści od ro dza ju ćwi czeń w czy ta niu
i moż li wo ści per cep cyj nych dziec ka. Dziec ko czy ta ją ce z okien kiem le piej kon cen tru je się na tej czyn no ści i nie my li wer sów. Kar to -
no we okien ka dziec ko mo że wy ko nać sa mo dziel nie.

Przy korzystaniu z  ze sta wów do czy ta nia za miesz czo ny ch w ze szy tach ćwi czeń warto uwzględ nić na stę pu ją ce wska zów ki:
1. Prowadzący zajęcia prze pro wa dza ćwi cze nia słu cho we pod czas ana li zy i syn te zy sy la bo wej wy ra zów (nazw ob raz ków, przed mio tów).
2. Od czy tu je gło śno tekst, a dziec ko w tym cza sie uważ nie śle dzi go wzro kiem i słu cha ze zro zu mie niem.
3. Za da je dziecku py ta nia spraw dza ją ce zro zu mie nie tre ści od czy ta ne go tek stu.
4. In stru uje dziec ko, w ja ki spo sób tekst jest przy go to wa ny do czy ta nia; wska zu je mu uła twie nia w po sta ci sy lab wy róż nio nych ko -

lo rem.
5. Dziec ko czy ta ra zem z prowadzącym zajęcia – tak zwa ne czy ta nie po śla dzie.
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6. Dziec ko ćwi czy gło śne czy ta nie:
a) w pierw szej ko lej no ści czy ta tekst sa mo dziel nie w do wol ny spo sób;
b) po tem co naj mniej dwu krot nie czy ta gło śno tekst.

7. Prowadzący zajęcia na gra dza dziec ko za wy si łek i po stę py w czy ta niu.
8. Do ko nu je oce ny po zio mu czy ta nia i tem pa na by wa nia tej umie jęt no ści. Oma wia z dziec kiem po praw ność or to fo nicz ną, rytm oraz

płyn ność, a tak że re gu la cję od de chu i gło śność.
Sto so wa nie po wyż szych re guł uspraw nia na by wa nie przez dziec ko umie jęt no ści czy ta nia. W spo sób na tu ral ny prze cho dzi ono

od se kwen cyj ne go czy ta nia sy la ba mi do ca ło ścio we go uj mo wa nia wy ra zów i tek stu.

XI. Ćwi cze nia przy go to wu ją ce do czy ta nia, pi sa nia i mó wie -
nia

Ćwi cze nia przy go to wu ją ce rę kę do pi sa nia
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Ćwi cze nie Uwa gi do spo so bu wy ko na nia

1. Zde cy do wa ne ma so wa nie wzdłuż ra mie nia:
– od ra mie nia w kie run ku dło ni, po stro nie ze wnętrz nej ra -

mie nia;
– od dło ni w kie run ku ra mie nia, po stro nie we wnętrz nej ra -

mie nia.

Każ da rę ka od dziel nie jest ma so wa na prze z pro wa dzą ce go lub
przez sa mo dziec ko.
Ma so wa nie po le ga na dłu gich i dość moc nych po cią gnię ciach
wy ko ny wa nych we wnętrz ną stro ną dło ni.

2. Zde cy do wa ne uci ska nie ca łe go ra mie nia:
– od nad garst ka w kie run ku ra mie nia.

Każ da rę ka od dziel nie jest ma so wa na przez pro wa dzą ce go lub
przez sa mo dziec ko.
Uci ska nie po le ga na obej mo wa niu ko lej nych frag men tów ra -
mie nia ca łą dło nią z jed no cze snym dość moc nym naci skiem
rę ki.

3. Zde cy do wa ne uci ska nie sta wów:
– nad gar stek, ło kieć, ra mię.

Każ da rę ka od dziel nie jest ma so wa na przez prowadzącego lub
przez sa mo dziec ko.
Uci ska nie po le ga na obej mo wa niu nad garst ka, po tem łok cia,
a na koń cu ra mie nia ca łą dło nią z jed no cze snym dość moc -
nym uci skiem sta wu.

4. Ćwi cze nia izo me trycz ne w for mie za baw pal ca mi: Dziec ko sa mo wy ko nu je ćwi cze nie po uprzed niej pre zen ta cji
prowadzącego.

– „ko szy czek” – spla ta nie pal ców rąk;

Za ba wa po le ga na na pi na niu dło ni ze sple cio ny mi pal ca mi
w kie run ku spo tka nia się obu nad garst ków (na wy de chu) oraz
uwal nia niu na pię cia i roz luź nie niu (na wde chu).

– „ha ki” – spi na nie pal ców dło ni;

Za ba wa po le ga na na pi na niu spię tych „ha kiem” pal ców (na wy -
de chu) oraz uwal nia niu na pię cia i roz luź nie niu pal ców
(na wde chu).
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Ćwiczenie Uwagi do sposobu wykonania

– „haczyki” – spinanie kolejnych palców dłoni;

Zabawa polega na napinaniu spiętych „haczykiem” kolejnych
palców (na wydechu) oraz uwalnianiu napięcia i rozluźnieniu
palców (na wdechu).

– witanie kolejnych palców z kciukiem – wykonują obie dłonie
jednocześnie;

Zabawa polega na napinaniu kolejnych palców dotykanych
przez kciuk (na wydechu) oraz uwalnianiu napięcia
i rozluźnieniu palców (na wdechu).

– zaciskanie i rozwieranie palców dłoni.

Zabawa polega na napinaniu piąstek (na wydechu) oraz
uwalnianiu napięcia i swobodnym rozłożeniu palców
(na wdechu).

5. Masowanie kolejnych palców: Dziecko samo wykonuje ćwiczenie po uprzedniej prezentacji
prowadzącego.

– zabawa „włóż rękawiczki”.

Zabawa polega na naśladowaniu ruchu włożenia rękawiczki
oraz dokładnym wpychaniu jej na kolejne palce, począwszy
od małego palca. Ruchy masowania: ślizg, potem wkręcanie
i uciskanie od czubka palca do nasady.



„Gim na sty ka spraw nych rą czek”. Ćwi cze nia przy go to wu ją ce pra wi dło wy chwyt na rzę dzia do pi sa nia na pod sta wie baj ki te ra -
peu tycz nej nr 3.

Dzie ci po wta rza ją za te ra peu tą ru chy i od gło sy opi sa ne w ta be li.
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Zwie rząt ko Co ro bi zwie rząt ko? Co ro bią obie dło nie i pal ce? Od głos

1. • śli mak wy cho dzi ze
sko rup ki i prze cią ga
się po śnie

• śli mak cho wa się
do dom ku

• kciuk wy su wa się z za mknię tej dło ni
• kciuk cho wa się w dłoń (do dom ku)

Śśśśśśśśśśśś…

ci sza

2. • śli mak wy cho dzi ze
sko rup ki i roz glą da
się, wy cią ga jąc moc -
no „szy ję”

• śli mak cho wa się
do dom ku

• kciuk wy su wa się z za mknię tej dło ni, kła dzie się na pal cach 
• kciuk cho wa się w dłoń (do dom ku)

Uuuuuuuu…

ci sza

3. • śli mak wy cho dzi ze
sko rup ki i idzie
na spa cer, gło śno sa -
pie

• kciuk wy su wa się z za mknię tej dło ni i ru sza się na bo -
ki – na śla du je śli ma ka, jak by szedł po su wi stym, śli zgo wym
ru chem

Pśśś, pśśś…

4. • pa jąk idzie po pa ję -
czy nie

• dło nie w ukła dzie tzw. mał pie go chwy tu na zmia nę za my -
ka ją się i roz wie ra ją

Tip -top, tip -
-top…

5. • wro na otwie ra i za -
my ka dziób

• dziób two rzą 2 pal ce: wska zu ją cy jest wy su nię ty po zio mo,
a kciuk na śla du je ruch otwie ra nia i za my ka nia dzio ba

Kra, kra…
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Zwierzątko Co robi zwierzątko? Co robią obie dłonie i palce? Odgłos

6. • za ją czek we so ło
strzy że uszka mi i się
śmie je

• pal ce uda ją uszka za ją ca: wska zu ją cy i środ ko wy są wy pro -
sto wa ne, a po zo sta łe 3 pal ce się po ru sza ją: sty ka ją się i roz -
wie ra ją

Hi -hi, ha -ha

7. • sa ren ka gry zie traw -
kę

• pal ce uda ją uszka sar ny: ma ły i ser decz ny są wy pro sto wa -
ne, a po zo sta łe 3 pal ce się po ru sza ją: sty ka ją się i roz wie ra -
ją

Mniam, mniam

8. • mysz ki szyb ko bie -
ga ją, nóż ka mi prze -
bie ra ją

• 4 pal ce (wska zu ją cy, środ ko wy, ser decz ny i ma ły) na zmia -
nę do ty ka ją kciu ka w co raz szyb szym tem pie

Pi, pi, pi…

9. • rak otwie ra i za my ka
szczyp ce

• 4 pal ce (wska zu ją cy, środ ko wy, ser decz ny i ma ły) sty ka ją
się czub ka mi z kciu kiem i otwie ra ją 

Ciach, ciach!

10. • mo ty lek wa chlu je
skrzy deł ka mi

• dło nie, pła sko złą czo ne pal ca mi, okrę ca ją się na zmia -
nę – raz wi dać je od we wnątrz, a raz od ze wnątrz – w co -
raz szyb szym tem pie

Szu -szu -szu…



Ćwi cze nia oczu przed czy ta niem
Ze sta wy ćwi czeń oczu przed czy ta niem
Ze staw 1.
1. Usiądź na krze śle al bo po łóż się wy god nie na dy wa nie.
2. Od dy chaj spo koj nie, słu cha jąc mu zy ki, któ rą lu bisz.
3. Za mknij oczy.
4. Ko lej no na pi naj rę ce, no gi, po ślad ki i brzuch. Na chwi lę za ci śnij zę by i po wie ki, a po tem roz luź nij mię śnie ca łe go cia ła.
5. Przy za mknię tych po wie kach na ry suj ocza mi ko lo ro we ry sun ki: zie lo ne ko ło, nie bie ski kwa drat i czer wo ne ser dusz ko.
6. Po mru gaj po wie ka mi i otwórz oczy.
7. Weź do rę ki przed miot do ćwi czeń oczu (np. ołó wek lub ma łą ma skot kę), trzy maj go na wy so ko ści wzro ku w ugię tej rę ce, a na -

stęp nie „ry suj” nim: li nię po zio mą, pio no wą, kó łecz ko. Zbliż przed miot do no sa, od suń go nie co da lej, „na ry suj” nim do mek. Ca -
ły czas po dą żaj za przed mio tem tyl ko wzro kiem, gło wa i szy ja po zo sta ją nie ru cho me.

Ze staw 2.
Prowadzący zajęcia mó wi:
Po łóż się na ple cach i roz luź nij ca łe cia ło. Wy obraź so bie, że le żysz w mi łym miej scu. Wsłu chaj się w mu zy kę. Za mknij oczy. Od dy chaj

spo koj nie. Po sta raj się na pi nać tyl ko tę część cia ła, któ rą na zwę. Resz tę cia ła po zo staw roz luź nio ną. Za ci śnij obie dło nie… i roz luź nij. Na -
pnij sto py… i roz luź nij. Na pnij mię śnie po ślad ków… i roz luź nij. Na bierz po wie trza w płu ca i na pnij mię śnie brzu cha…, po tem roz luź nij je.
Zmarszcz moc no czo ło… i roz luź nij. Na peł nij po licz ki po wie trzem… i po wo li wy puść je usta mi. Za ci śnij zę by…, a te raz roz luź nij, uśmie -
cha jąc się. Za ci śnij po wie ki… i roz luź nij. Przy za mknię tych po wie kach po patrz w le wo, a po tem w pra wo. Na ry suj to, co chcesz: zie lo ne ko -
ło lub nie bie ski trój kąt, czer wo ne ser dusz ko… Te raz spo koj nie od dy chaj i słu chaj mu zy ki. Po mru gaj po wie ka mi i po wo li otwórz oczy.

Ćwi cze nia roz wi ja ją ce spraw ność na rzą dów mo wy
Ze staw ćwi czeń roz wi ja ją cych spraw ność na rzą dów mo wy (M. Bog da no wicz, A. Ad ry ja nek, M. Ro żyń ska 2007), po da ny ni żej,

na le ży po wta rzać po kil ka lub kil ka na ście ra zy, w za leż no ści od moż li wo ści dziec ka. Pod czas ćwi czeń to wa rzy szy dziec ku bo ha ter
prze wod ni Bra tek, któ ry chwa li je i za chę ca do do kład ne go wy ko ny wa nia po le ceń.
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Zwierzątko Co robi zwierzątko? Co robią obie dłonie i palce? Odgłos

11. • bie dron ka przy go to -
wu je się do lo tu:
otwie ra i za my ka
skrzy deł ka, a po tem
od la tu je

• dło nie zło żo ne w łu secz ki, pal ce złą czo ne, na stęp nie pal ce
po wo li się roz wie ra ją kil ka ra zy, a na ko niec dło nie uno szą
się w gó rę, po ru sza jąc pa lusz ka mi

Fiu -fiu -fiu uu...

12. • wie wiór ka ko ły sze
pa ty czek po mię dzy
pa lusz ka mi

• pa tyk lub ołó wek jest trzy ma ny w 1/4 dłu go ści i ko ły sa ny
po mię dzy pal ca mi – środ ko wym i wska zu ją cym (tej dło ni,
któ ra ry su je), na stęp nie kciuk za rzu ca ołó wek na dłoń

Dy lu, dy lu
na ba dy -
lu – hop!

Ćwiczenia warg i policzków

• pusz cza nie ba niek my dla nych;
• dmu cha nie na przed mio ty (piór ko, wat kę, wia tra czek);
• dmu cha nie przez war gi usta wio ne w róż ny spo sób: „dzió bek”, na bro dę, na grzyw kę, na bok; 
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Ćwiczenia warg i policzków

• „ba lon pękł” – na dy ma nie po licz ków i uwal nianie na gro ma dzo ne go po wie trza z ja my ust nej (po wsta ją cy dźwięk przy po mi na
gło skę „p”);

• „ba lon sy czy” – na dy ma nie po licz ków i po wol ne wy pusz cza nie po wie trza z ja my ust nej z jed no cze sną ar ty ku la cją gło ski „s”;
• cmo ka nie;
• par ska nie;
• wy ra zi sta, prze sad na ar ty ku la cja sa mo gło sek w ukła dach po 2–3 sa mo gło ski: u -o, u -a, i -u, i -o, i -u -i, o -u -o, a -o -a;
• na zmia nę: wy su wa nie warg do przo du i roz cią ga nie warg.

Ćwiczenia żuchwy

• opusz cza nie i uno sze nie żu chwy przy na pię tych mię śniach (szpa ra ust za mknię ta);
• ru chy żu chwy w pra wo i le wo;
• przy otwar tych war gach: wy su wa nie żu chwy ku przo do wi i co fa nie.

Ćwiczenia języka

• wy su wa nie i co fa nie ję zy ka;
• wy su nię ty da le ko na ze wnątrz ja my ust nej ję zyk wy ko nu je ruch ko li sty w le wo i w pra wo;
• po wol ne wy su wa nie ję zy ka na bro dę i szyb kie cho wa nie w ja mie ust nej;
• uno sze nie ję zy ka do no sa;
• wy py cha nie ję zy kiem po licz ków;
• „ję zyk rur ka” – zwi ja nie ję zy ka przez pod no sze nie je go bo ków ku gó rze;
• „ję zyk łyż ka” – wy su nię cie sze ro kie go ję zy ka na war gi i za okrą gla nie bo ków do gó ry;
• klą ska nie ję zy kiem (klik -klok);
• dra pa nie pod nie bie nia czub kiem ję zy ka;
• do ty ka nie zę bów czub kiem ję zy ka.

Ćwiczenia podniebienia miękkiego

• „so wa” – na śla do wa nie od gło sów: „uhu -hu”;
• „ku kuł ka” – na śla do wa nie: „ku -ku”;
• śmie chy – śmiech ol brzy ma: „ho -ho -ho”, śmiech dziew czy nek: „hi -hi -hi”, śmiech chło pa ków: „he -he -he”;
• chu cha nie na zmar z nię te rę ce – „chu -chu”.

Czyn no ści kot ki 
(w ro lę wcie la się prowadzący):

Ko men tarz, co ro bią ję zyk
i bu zia dziec ka: Zdję cia po ka zu ją ce układ ar ty ku la to rów

Kot ka roz glą da się do oko ła.
Mi na jej jest nie we so ła!

Po każ nie za do wo lo ną mi nę.
Otwórz sze ro ko usta. Prze su -
waj ję zyk od jed ne go ką ci ka
ust do dru gie go. (Po wtórz 10
ra zy).

– Oooo! Ja ki ba ła gan tu pa nu je! 
Kurz i du cho ta kró lu je! 
Uuuu! W ką cie wi si pa ję czy na!
Wi dać, że się zbli ża sro ga zi ma!

Wy ko naj ru chy usta mi jak
przy wy mo wie gło sek: o – u,
o – u, lecz bez udzia łu gło su
(po wtórz 10 ra zy).
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Czyn no ści kot ki 
(w ro lę wcie la się prowadzący):

Ko men tarz, co ro bią ję zyk
i bu zia dziec ka: Zdję cia po ka zu ją ce układ ar ty ku la to rów

So lid ne po rząd ki za raz tu zro bię.
Mio tłą od ku rzę su fit, ścia ny
i pod ło gę.

Prze su waj czu bek ję zy ka
po pod nie bie niu gór nym, dol -
nym i po we wnętrz nych ścia -
nach po licz ków. 

Brud ne fi ran ki w oknach wi szą,
po zdej mu ję je z kar ni szy.

Do ty kaj czub kiem ję zy ka każ -
dy zą bek po ko lei – u gó ry
i na do le ja my ust nej. 

Za raz pral ka je wy pie rze,
aby by ły bia łe jak śnie żek! 

Wy ko naj war ga mi „mo to rek”.
Prze py chaj po wie trze w ja mie
ust nej z jed ne go po licz ka
do dru gie go (po wtórz 5 ra zy
na zmia nę).

Te raz z okie nek zmy ję kurz,
by się błysz cza ły już!

Wy ko naj ję zy kiem ru chy na śla -
du jące po le ro wa nie ząb ków.

Wie szam w oknach fi ra ny – 
ich za pach jest nie zrów na ny!

Do ty kaj czub kiem ję zy ka każ -
de go zę ba po ko lei u gó ry
i na do le ja my ust nej.

Jesz cze trze ba wy trze pać dy wa nik,
bo strasz nie za dep ta ny!

Wy suń ję zyk z ja my ust nej
i scho waj go (po wtórz 10 ra -
zy). 



XII. Wspo ma ga nie roz wo ju emo cjo nal no -spo łecz ne go
Po czą tek na uki w szko le jest bar dzo trud ny dla każ de go dziec ka, gdyż mu si ono od na leźć swo je miej sce w gru pie oraz do sto so -

wać się do norm obo wią zu ją cych w kla sie i w szko le. W Pro gra mie za war li śmy wie le ćwi czeń i ak tyw no ści kształ cą cych roz wój emo -
cjo nal ny i spo łecz ny. Umie jęt no ści dotyczące tej sfery ma ją wpływ na spo sób po stę po wa nia wo bec sie bie i in nych, a tak że na suk -
ce sy edu ka cyj ne.

Za cho wa nia spo łecz ne i emo cje dziec ka sze ścio let nie go
Ba da nia wy ka za ły, że roz wój emo cjo nal ny i spo łecz ny dziec ka prze bie ga opty mal nie, je śli prze by wa ono czę sto w to wa rzy stwie

ró wie śni ków, współ dzia ła jąc z ni mi pod czas za baw i gier gru po wych. Wów czas ma ono spo sob ność do świad czać róż nych sy tu acji,
szu kać roz wią zań i wy stę po wać w wie lu ro lach. Po nad to mo że do zna wać i prze ży wać emo cje, a tak że uczyć się je od po wied nio wy -
ra żać. Uczest ni cząc w za ję ciach ma łej gru py, dziec ko czu je się bez piecz niej, co wpły wa na to, że uważ niej kon tro lu je swo je emo cje.
Szyb ciej uświa da mia so bie po trze bę mo dy fi ka cji swo je go za cho wa nia do sy tu acji spo łecz nych. Pod czas wspól ne go prze by wa nia
w gru pie kształ tu je się u dziec ka em pa tia. Do dat ko wo roz wi ja się je go po my sło wość, go to wość do dzia ła nia, a tym sa mym wzra sta
mo ty wa cja do na uki.

Pod czas pra cy z Pro gra mem ORTOGRAFFITI z Brat kiem ogrom ne za da nie spo czy wa na te ra peu cie, na uczy cie lu lub ro dzi cu, któ -
rzy to wa rzy szyć bę dą dziec ku w osią ga niu no wych umie jęt no ści emo cjo nal nych i spo łecz nych. Waż ne jest stwo rze nie at mos fe ry
za ufa nia, ak cep ta cji – wte dy od po wie my na po trze by dzie ci i ich za in te re so wa nia. W Pro gra mie ogrom ną wa gę przy kła da my
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Czyn no ści kot ki 
(w ro lę wcie la się prowadzący):

Ko men tarz, co ro bią ję zyk
i bu zia dziec ka: Zdję cia po ka zu ją ce układ ar ty ku la to rów

A te raz po ko ik do brze wy wie trzę! 
Na peł nię go le śnym po wie trzem!

Wcią gnij moc no po wie trze
no sem i na peł nij po licz ki jak
ba lon. Wy puść po wo li po wie -
trze usta mi (po wtórz 3 ra zy).

Ja ki czy sty jest mój po kój!
Bę dę ra do sna przez pół ro ku!

Usta ścią gnij w„ciup”
i uśmiech nij się od ucha
do ucha (po wtórz 10 ra zy na
zmia nę).

Ugo tu ję bu dy niu ma li no we go
ko cio łek
dla mych bliź nia czek na pod wie -
czo rek!

Wy ko nuj ję zy kiem ru chy
okręż ne wo kół ust (po -
wtórz 10 ra zy).

A wie czo rem wspól ne czy ta nie,
od cze go ma my hu mo ry wspa -
nia łe.

Na bierz po wie trze no sem,
pod nieś czu bek ję zy ka
do pod nie bie nia, za okrą glij
usta i wy puść po wo li po wie -
trze usta mi, wy ma wia jąc gło -
skę „sz…” (po wtórz 3 ra zy).



do stwo rze nia po czu cia bez pie czeń stwa. Dziec ko po win no wie dzieć, że do ro sły da rzy je sym pa tią i za ufa niem, że mo że z otwar -
to ścią opo wia dać o swo ich uczu ciach – ra do ści, za do wo le niu, sa tys fak cji i przy jaź ni, czy też o zmar twie niach, za kło po ta niu, stra -
chu. Prze ko naj my je, że zo sta nie wy słu cha ne, zro zu mia ne i mo że li czyć na wspar cie. Za dbaj my, by uzy ski wa ło do wo dy apro ba ty
i uzna nia, mia ło po czu cie przy na leż no ści do gru py i na wią zy wa ło szcze re re la cje z ró wie śni ka mi. Prze ko naj my, że jest w gru pie po -
trzeb ne. Pro gram stwa rza dziec ku wa run ki do swo bod ne go od kry wa nia sie bie, bu do wa nia po czu cia wła snej war to ści, sprzy ja doj -
rze wa niu spo łecz no -emo cjo nal ne mu i od czu wa niu ra do ści z uczest nic twa w Pro gra mie.

Pod czas re ali za cji Pro gra mu wspo ma ga nie roz wo ju emo cjo nal no -spo łecz ne go od by wa się przy każ dej oka zji, jed nak naj wy raź -
niej wy stę pu je w ak tyw no ściach te ra peu tycz nych: ćwi cze nia kształ cą ce umie jęt ność roz po zna wa nia i wy ra ża nia emo cji oraz
ćwiczenia in te gru ją ce gru pę. Do te go ro dza ju ak tyw no ści z du żą tro ską do bra no od po wied nie ćwi cze nia in te gra cji gru py oraz wy -
pra co wa nia go to wo ści emo cjo nal nej. Ćwi cze nia in te grujące gru pę uła twia ją wza jem ne po zna nie się. W przy ja znej at mos fe rze dzie -
ci uczą się roz wią zy wać róż ne pro ble my spo łecz ne oraz po dej mo wać od po wie dzial ność za sie bie i in nych. Dzię ki in for ma cjom zwrot -
nym otrzy mu ją cen ne in for ma cje na wła sny te mat i w ten spo sób mo gą mo de lo wać za cho wa nia. To ogrom na szan sa
na po ko ny wa nie nie śmia ło ści i wy two rze nie po czu cia, że w gru pie moż na po ko nać wie le pro ble mów.

Świet nym przy kła dem roz wi ja nia umie jęt no ści emo cjo nal no -spo łecz nych jest tak że re ali za cja w ak tyw no ści te ra peu tycz nej:
ćwi cze nia utrwa la ją ce, pod su mo wa nie i na gro da. Prowadzący zajęcia pod su mo wu je pra cę dzie ci i pod kre śla wów czas ich ak tyw -
ność, za an ga żo wa nie, mi łą at mos fe rę, sa mo dziel ność, do bre wy ni ki. Za chę ca do wy po wie dzi na te mat za jęć. Dzie ci ma ją oka zję po -
wie dzieć, ja kie są ich od czu cia, jak po do ba ły im się za da nia, któ re z nich spra wi ły trud ność, a któ re by ły ła twe do wy ko na nia.

Pod czas za jęć te ra peu tycz nych du ży na cisk jest po ło żo ny na za spo ka ja nie u dziec ka po trze by do strze że nia je go osią gnięć przez
in nych, a tak że sa mo oce ny. Re ali za cji te go za da nia sprzy ja wy mie nio na po wy żej ak tyw ność te ra peu tycz na. Na kar cie po stę pów
dziec ko oce nia wła sne sta ra nia, wło żo ny wy si łek, mo że też na gro dzić sie bie, co sprzy ja dal szej mo ty wa cji do pra cy. War to pod kre -
ślić, że w od dzia ły wa niu te ra peu tycz nym dą ży się do te go, aby każ de dziec ko by ło dum ne ze swo ich suk ce sów.

Ro la baj ki te ra peu tycz nej w Pro gra mie
Emo cje po ja wia ją ce się u dziec ka są no śni kiem in for ma cji, któ ry na le ży wy ko rzy stać w ko mu ni ka cji z nim. War to ob ser wo wać

dziec ko, po nie waż prze ka zu je ono swo je uczu cia w spo sób na tu ral ny. Od po wied nia re ak cja do ro słe go, je go za in te re so wa nie otwie -
ra ją dro gę do po ro zu mie nia. Brak re ak cji pro wa dzi do za my ka nia się dziec ka w so bie, zwięk sza je go dy stans wo bec oto cze nia i chłód
emo cjo nal ny. Psy cho lo go wie zwra ca ją uwa gę, że tłu mie nie emo cji po ja wia ją cych się w od po wie dzi na fru stra cje wy wo łu je po czu -
cie wi ny, wsty du czy krzyw dy, a w kon se kwen cji po tę gu je lęk i bu du je po czu cie mniej szej war to ści. Pa mię taj my, że dziec ko na po ty -
ka ją ce trud no ści w na uce zwy kle sta le od czu wa lęk i po szu ku je spo so bów re duk cji te go na pię cia. Je śli do ro sły mu nie po mo że,
wów czas bę dzie sto so wa ło me cha ni zmy obron ne, na przy kład: za prze cza nie, uza leż nie nie od te le wi zji lub kom pu te ra, kon fa bu la -
cje. Są to for my uciecz ki w lep szy świat. Efek tem dłu go trwa łe go na pię cia lę ko we go mo gą być za bu rze nia ner wi co we lub cho ro by
psy cho so ma tycz ne. Ro lą ro dzi ców, terapeuty i nauczyciela jest po móc dziec ku zro zu mieć po ja wia ją ce się emo cje, na uczyć je pa no -
wać nad ni mi i po ka zać właściwe spo so by ich wy ra ża nia. Naj prost szym spo so bem na to, by dziec ko zro zu mia ło i ak cep to wa ło swo -
je emo cje, jest roz ma wia nie o nich. W szko le trud no jest na ten te mat mówić wprost, zwłasz cza z ma łym dziec kiem, dla te go war to
za sto so wać baj kę. Opi sa ne w niej prze ży cia bo ha te rów ilu stru ją do zna nia dziec ka, a przy tym baj ka uspo ka ja je, re du ku je je go pro -
ble my emo cjo nal ne, wspie ra w in dy wi du al nym roz wo ju emo cjo nal nym. Baj ka jest bli ska dzie cię ce mu my śle niu. Nie tyl ko usu wa
ba rie ry do ty czą ce kon tak tu z dziec kiem, ale też spra wia, że po ro zu mie nie jest bar dziej sku tecz ne.

Baj ka te ra peu tycz na po ma ga zmniej szyć po ziom lę ku dziec ka, zmie nić je go my śle nie o sa mym so bie, od na leźć wła sne od czu cia
i po wią zać je z wy da rze niem. Po nad to dziec ko ma spo sob ność do strzec, że in ni ma ją po dob ne pro ble my, i za ob ser wo wać re ak cje.
Dziec ko za uwa ża, że bo ha ter jest na gra dza ny za od po wied nie za cho wa nie, i sa mo za czy na po zy tyw nie my śleć oraz na śla du je sku -
tecz ne spo so by dzia ła nia. W ten spo sób na by wa no we kom pe ten cje i wzmac nia po czu cie wła snej war to ści. Baj ka po ka zu je dziec -
ku naj bliż szą rze czy wi stość, uka zu je mu wzo ry za cho wań, po bu dza je do my śle nia i roz bu dza we wnętrz nie. Prze ży wa ono po raż ki
i od no si suk ce sy wraz z bo ha te ra mi z opo wie ści (M. Mo lic ka 1999). War tość po znaw cza baj ki opie ra się na stwier dze niu, że świat nie -
re al ny po ma ga zro zu mieć świat re al ny. Wpły wa ona na roz wój i kształ to wa nie oso bo wo ści dziec ka – jej ro lą jest uka za nie pro ble mu,
uwol nie nie od przy krych do świad czeń i oswo je nie z za gro że niem. Uczy po zy tyw nych wzo rów po stę po wa nia: za cho wań ocze ki wa -
nych i na gra dza nych. Po pew nym cza sie dziec ko jest w sta nie two rzyć wła sne hi sto ryj ki. Wie rzy w swo je moż li wo ści. Po przez baj kę
kreu je sie bie, upo dab nia się do bo ha te ra, przyj mu je je go wzor ce mo ral ne, spo so by my śle nia i dzia ła nia. Po dzi wia bo ha te ra baj ko -
we go, chce być ta kie jak on – od waż ne, do bre, sku tecz ne, pięk ne (M. Mo lic ka 1999).

W Pro gra mie ORTOGRAFFITI z Brat kiem baj ka sta no wi bo ga te źró dło in for ma cji dla dziec ka. Głów ny bo ha ter Bra tek jest nie za stą -
pio nym przy ja cie lem, znaw cą dzie cię cych po trzeb, ma rzeń. Uczy, a za ra zem ba wi. Za chę ca do my śle nia, re flek sji lub po da je go to -
we roz wią za nie. W ak tyw no ści te ra peu tycz nej: ćwi cze nia kształ cące umiejętność słu cha nia ze zro zu mie niem prowadzący zajęcia
czy ta dzie ciom baj kę, stwo rzyw szy uprzed nio at mos fe rę za in te re so wa nia. Na stęp nie pro wa dzi roz mo wę na te mat prze żyć dzie ci
zwią za nych z prze czy ta ną baj ką, a po tem za da je py ta nia spraw dza ją ce ro zu mie nie tek stu.

Dzię ki uka za niu uczuć wy bra nych bo ha te rów dzie ci ma ją szan sę po znać na zwy kon kret nych uczuć, sta nów emo cjo nal nych, ko -
ja rzyć je z kon kret ny mi sy tu acja mi zwią za ny mi z prze ży cia mi bo ha te rów ba jek, a na stęp nie na zwać na ko lej nych ob raz kach w ze -
szy cie ćwi czeń.
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„Do mek uczuć”
Wy ko na nie ćwi cze nia „Do mek uczuć” uświa da mia dziec ku i prowadzącemu zajęcia, w ja kiej dys po zy cji się

znaj du je – i ja ki w związ ku z tym ma po ziom mo ty wa cji. Zwy kle ćwi cze nie to dziec ko wy ko nu je na po cząt ku
za jęć, ale war to dla po rów na nia po wtó rzyć je na za koń cze nie.

Opis ćwi cze nia: Dzie ci sie dzą w krę gu. Roz ma wia ją o swo im sa mo po czu ciu. Na stęp nie po ka zu ją na dom -
ku uczuć ilu stra cje, któ re naj le piej ob ra zu ją ich emo cje.

Spo so by mo ty wo wa nia dziec ka
Wie lu psy cho lo gów uwa ża mo ty wa cję za naj waż niej szy czyn nik efek tyw ne go ucze nia się. Ter min „mo ty wa cja” jest nie ro ze rwal -

nie zwią za ny z dzia łal no ścią czło wie ka i ozna cza pew ną ce lo wość w dzia ła niu, po bu dze nie do dzia ła nia. Mo ty wa cja mo że być:
– we wnętrz na – po bu dza do dzia ła nia, któ re ma war to ść sa mo w so bie, a jej przy kła dem jest ak tyw ność opar ta na za in te re so wa niu

czymś lub za mi ło wa niu do cze goś;
– ze wnętrz na – stwa rza za chę tę do dzia ła nia przez sys tem na gród i kar, wo bec te go jest wy ni kiem na gra dza nia lub uni ka nia ka ry.

Dla cze go za tem jed no dziec ko ma mo ty wa cję do na uki, a in ne nie? Mo ty wy ucze nia się wy ni ka ją z uświa do mio ne go ce lu, ja ki
pra gnie się osią gnąć. Cha rak ter mo ty wów zmie nia się u dziec ka z wie kiem i kie ru je je go dzia ła niem w za leż no ści od czyn ni ków, któ -
re ma ją na nie go bez po śred ni wpływ (śro do wi sko, w któ rym się wy cho wu je, po sia da ne do świad cze nia edu ka cyj ne).

Dzia ła nia sprzy ja ją ce zwięk sza niu mo ty wa cji dziec ka:
– roz wi ja nie za in te re so wań;
– mo bi li zo wa nie do ak tyw no ści, suk ce syw ne oce nia nie i na gra dza nie (zgod nie z przy ję ty mi usta le nia mi, np. wpi sy na dy plo mie, że -

to ny itp.);
– po bu dza nie do wy sił ku umy sło we go tak, by je go re zul ta tem by ło zro zu mie nie i po czu cie spraw czo ści;
– po zy tyw na oce na (sa mo oce na) re zul ta tów wła snej pra cy;
– or ga ni za cja śro do wi ska dy dak tycz ne go – wy po sa że nie i es te ty ka ga bi ne tu te ra peu tycz ne go, or ga ni za cja pra cy te ra peu ty, wy ko -

rzy sta nie róż no rod nych, in te re su ją cych i no wo cze snych po mo cy dy dak tycz nych, atrak cyj ność me tod pra cy;
– za spo ko je nie po trzeb dziec ka (w tym po czu cia bez pie czeń stwa);
– wy ja śnie nie ce lo wo ści ucze nia się.

Szcze gól nie waż na dla roz wo ju za in te re so wań jest at mos fe ra życz li wo ści, sza cun ku, bez po śred nio ści oraz umie jęt ność cie sze -
nia się czy imiś osią gnię cia mi. Po nad to, sto su jąc me to dy ak ty wi zu ją ce, mo że my or ga ni zo wać róż no rod ne sy tu acje kształ ce nia te ra -
peu tycz ne go, aby przez wła sną ak tyw ność dziec ka po bu dzić je go oso bi ste za an ga żo wa nie i za in te re so wa nie. Znacz nie bar dziej za -
an ga żu je je na przy kład udział w dra mie niż wy ko ny wa nie za dań opar tych na od bio rze jed no rod ne go ty pu bodź ców.

Na mo ty wa cję dziec ka sil nie wpły wa świa do mość, że jest kom pe tent ne i zdol ne do wy ko na nia za da nia, dla te go lu bi ono ro bić
to, z czym so bie do brze ra dzi. Na kształ to wa nie po czu cia kom pe ten cji wpły wa ją za da nia o po zio mie trud no ści „aku rat – w sam raz”,
czy li ani nie za trud ne, ani też zbyt ła twe. Ina czej po wo du ją w pierw szym przy pad ku znie chę ce nie, a w dru gim pro wa dzą do bra ku
sa tys fak cji. Dziec ko, któ re na rze ka na„nud ne” lub „głu pie” za da nia, zwy kle ma sku je w ten spo sób swój brak kom pe ten cji, a tak że bez -
rad ność, że nie wie, jak wy ko nać za da nie. W tej sy tu acji na le ży za py tać dziec ko, co ma do kład nie zro bić i czy ro zu mie, na czym po -
le ga za da nie. Mo że się bo wiem oka zać, że nie chęć do pra cy wy ni ka nie ty le z bra ku umie jęt no ści, ile z niewiedzy. Pa mię taj my o for -
mu ło wa niu pro stych, zro zu mia łych po le ceń, naj le piej ogra ni czo nych do jed ne go zda nia. Zbyt wie le in for ma cji na raz po wo du je, że
dziec ko się gu bi, nie pa mię ta ko lej no ści.

Zda rza się, że dziec ko ro zu mie za da nie, ale uzna je, że nie po tra fi go wy ko nać. War to wów czas na kło nić je do roz po czę cia pra cy,
aby zo rien to wać się, co umie zro bić, a cze go nie. Za da je my wte dy kon kret ne py ta nia, na przy kład: „Cze go po trze bu jesz, by wy ko nać
to za da nie?”. Gdy dziec ko oka zu je nie chęć z po wo du zbyt trud ne go, zło żo ne go za da nia, za pro po nuj my po dzie le nie go na krótsze
etapy.

Cza sa mi dziec ko sta le od ma wia wy ko na nia za dań, po da jąc ta kie po wo dy jak: zmę cze nie, nie chęć, ból gło wy lub brzu cha, a za -
raz po tem ba wi się z oży wie niem, bez oznak złe go sa mo po czu cia. W tej sy tu acji moż na po dej rze wać, że ma my do czy nie nia z dziec -
kiem sła bo wdro żo nym do na uki, któ re wcho dzi w ro lę młod sze go, by unik nąć wy sił ku szkol ne go. Dziec ko sto su je tę stra te gię w wy -
ni ku nie kon se kwen cji ro dzi ców, któ rzy ule ga li dziec ku i nie sta wia li mu wy ma gań. W tej sy tu acji tyl ko przy sta łej współ pra cy po mię dzy
te ra peu tą, ro dzi ca mi i na uczy cie la mi moż na kształ to wać w dziec ku od po wied nią mo ty wa cję do dzia ła nia i chęć do prze zwy cię ża -
nia na po ty ka nych trud no ści i nie po wo dzeń.

Na po czu cie kom pe ten cji i zdol no ści do wy ko na nia za da nia istot nie wpły wa wia ra dziec ka we wła sne si ły. Na le ży po móc mu
uwie rzyć, że mo że od nieść suk ces w szko le, przez sys tem wzmoc nień i po chwał. Sku tecz na po chwa ła za wie ra kon kret ne i do kład -
ne in for ma cje, któ re opi su ją, co dziec ko osią gnę ło i w czym się po pra wi ło. Waż ne jest przy tym do ce nie nie rów nież wy sił ku i wy -
trwa ło ści, ja kie dziec ko wy ka za ło pod czas wy ko ny wa nia za da nia.

Wia rę we wła sne si ły wzmac nia się w dziec ku przez:
– od wo ły wa nie się do wcze śniej szych, po zy tyw nych do świad czeń dziec ka i sy tu acji, w któ rych po ra dzi ło so bie z za da niem;
– przy po mi na nie o tym, co już wie i po tra fi;
– szcze re wspar cie emo cjo nal ne, po le ga ją ce na prze ka zy wa niu ko mu ni ka tów, że wie rzy my w dziec ko i w je go suk ces;
– wy ra ża nie po chwał.
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Przy for mu ło wa niu po chwał na le ży się wy strze gać:
– zbyt czę ste go chwa le nia;
– nie szcze rych po chwał wy ra ża nych po to, by dziec ko po czu ło się le piej;
– wy ra ża nia zbyt ogól ni ko wych in for ma cji ty pu: „Do brze ci idzie!”.

Do sys te mu wzmoc nień za li czyć na le ży tak że na gro dy. Choć wią żą się one z po zy tyw ny mi in ten cja mi, jed nak nad uży wa nie tej
for my mo że pro wa dzić do za ni ku u dziec ka na tu ral nej chę ci zdo by wa nia wie dzy i umie jęt no ści, a wy kształ ci ono w so bie go to wość
zdo by wa nia na gro dy. Skut kiem by wa osła bie nie sa mo dziel no ści dziec ka, po nie waż ste ro wa ne sys te mem na gród bę dzie dzia ła ło
tyl ko pod wpły wem oso by na gra dza ją cej. Dla te go psy cho lo go wie pod kre śla ją, by na gro dy sto so wać z umia rem, w sy tu acjach, gdy
wy czer pią się po my sły na za chę ca nie dziec ka do na uki. Uwa ga: nie na gra dza my dziec ka za to, że wy ko nu je coś, co je za cie ka wia
i pa sjo nu je.

Do na gród o du żej war to ści za li cza my na gro dy pod kre śla ją ce kom pe ten cje dziec ka, a więc dy plo my, od zna ki, lub przed mio ty,
któ re po ma ga ją wzbu dzać za in te re so wa nie na uką, na przy kład edu ka cyj ny pro gram kom pu te ro wy.

Mo ty wa cji do na uki sprzy ja ją w znacz nym stop niu tak że od po wied nie wa run ki do mo we. Wpły wa ją one na chęć do ucze nia się,
a tak że kon cen tra cję dziec ka. Istot ne jest:
– za pew nie nie miej sca do od ra bia nia za dań do mo wych;
– usta le nie po ry i za sad od ra bia nia lek cji;
– usu nię cie czyn ni ków za kłó ca ją cych sku pie nie: ha ła su, nie po rząd ku na miej scu pra cy;
– wcze śniej sze przy go to wa nie po trzeb nych ma te ria łów i przy bo rów (uni ka my w ten spo sób od ry wa nia się od pra cy);
– po dzie le nie cza su na uki na kil ku na sto mi nu to we od cin ki, prze dzie lo ne krót ki mi, 5–6-mi nu to wy mi prze rwa mi ru cho wy mi, re lak sa -

cyj ny mi.

Sil nej mo ty wa cji dziec ka do na uki sprzy ja ją bli skie i po zy tyw ne re la cje z ro dzi ca mi, opar te na ak cep ta cji, zro zu mie niu po trzeb
i uczuć, a tak że za in te re so wa niu pro ble ma mi. Ro dzi ce po win ni mieć na uwa dze, że emo cjo nal ne wspar cie jest szcze gól nie waż ne
w sy tu acji nie po wo dzeń i fru stra cji. Oka zy wa nie za in te re so wa nia i zro zu mie nia przez wspól ne roz mo wy i spę dza nie wol ne go cza -
su, życz li we re ago wa nie na po trze by oraz uczu cia dziec ka spo wo du je, że bę dzie się ono czu ło zro zu mia ne. Po czu cie emo cjo nal ne -
go bez pie czeń stwa ko rzyst nie wpły nie na je go zdol no ści i chęć po zna wa nia ota cza ją ce go świa ta.

Wska zów ka dla ro dzi ców:
Dziec ko ze stro ny ro dzi ców po trze bu je zro zu mie nia, wspar cia i wia ry, że so bie po ra dzi.
Brak mo ty wa cji do na uki jest skut kiem nie wy kształ ce nia u dziec ka na wy ków ucze nia się lub efek tem do zna nych przez nie po ra żek

i nie po wo dzeń. Aby być ro dzi cem świa do mym i le piej zro zu mieć swo je dziec ko, war to prze czy tać książ ki: A. Fa ber i E. Ma zlish: Jak mó -
wić, że by dzie ci się uczy ły – w do mu i w szko le oraz Jak mó wić, że by dzie ci nas słu cha ły. Jak słu chać, że by dzie ci do nas mó wi ły.

XIII. Oce na i sa mo oce na dziec ka
Dziec ko po win no otrzy my wać pre cy zyj ne in for ma cje, z któ rych ja sno wy ni ka, co zro bi ło do brze, a co mu si po pra wić, że by by ło

le piej – na tej pod sta wie bu du je mo ty wa cję do dal sze go wy sił ku. Za tem nie zwy kle waż ne są wszel kie go ro dza ju ko men ta rze i oce -
ny sfor mu ło wa ne wer bal nie lub ge stem bądź mi mi ką, a tak że re cen zje umiesz cza ne pod pra ca mi w ze szy cie ćwi czeń. Po win ny one
do ty czyć po zio mu wy ko na nia za dań i prze ka zy wać in for ma cje ukie run ko wu ją ce pra cę, na przy kład: Li te ry „t” na pi sa łeś kształt nie, ale
pa mię taj, by kre ski sta wiać w po lu gór nym, od ra zu przy pi sa niu li te ry. Ta ki ko men tarz nie dys kwa li fi ku je pra cy dziec ka i umoż li wia mu
ucze nie się na wła snych błę dach.

W Pro gra mie uwzględ nio no za gad nie nie oce ny po stę pów dziec ka i sa mo oce ny. Prowadzący na ko niec za jęć pod su mo wu je pra -
cę dzie ci: pod kre śla ich ak tyw ność, za an ga żo wa nie, mi łą at mos fe rę, sa mo dziel ność, do bre wy ni ki. Za chę ca do wy po wie dzi na te -
mat spo tka nia.

Py ta:
• Ja kie ma cie od czu cia?
• Jak po do ba ły się wam za da nia?
• Któ re za da nia spra wi ły wam trud ność, a któ re by ły ła twe do wy ko na nia?
Prowadzący po ma ga dzie ciom od po wie dzieć na py ta nie za miesz czo ne w ze szy cie ćwi czeń, na przy kład:
• Czy wszyst kie za da nia w pi sa niu zo sta ły wy ko na ne sta ran nie?
Dzie ci za zna cza ją wła ści wą od po wiedź.
Du żym uła twie niem w re je stro wa niu spo strze żeń na te mat umie jęt no ści i po stę pów dziec ka jest Kar ta po stę pów dziec ka. Oce na

bie żą cych umie jęt no ści i spraw no ści od by wa się na pod sta wie ob ser wa cji uczest ni czą cej. Prowadzący mo że wraz z dziec kiem od -
no to wać na Kar cie do strze żo ne osią gnię cia edu ka cyj ne. Po win no się je za zna czyć pod ko niec za jęć te ra peu tycz nych – sta no wią in -
dy wi du al ne pod su mo wa nie. Umie jęt ność sa mo dziel ne go uświa do mie nia so bie po czy nio nych po stę pów i ana li za wła snych osią -
gnięć wpły wa na wzmoc nie nie we wnętrz nej mo ty wa cji ucze nia się.

Kar ta po win na być pro wa dzo na sys te ma tycz nie przez ca ły okres kształ ce nia te ra peu tycz ne go, po nie waż jest cen nym źró dłem in for -
ma cji dla ro dzi ców i na uczy cie li. Obej mu je oce nę umie jęt no ści ty po wo dy dak tycz nych: słu cha nie (ze zro zu mie niem, z za cie ka wie niem),
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czy ta nie, pi sa nie, li cze nie, na zy wa nie uczuć prze ży wa nych przez bo ha te rów ba jek, oraz in nych umiejętności, ta kich jak: ak tyw ność pod -
czas za jęć, współ dzia ła nie w gru pie, prze strze ga nie norm, or ga ni zo wa nie wła snej pra cy. Na tej pod sta wie prowadzący zajęcia mo że tak
zor ga ni zo wać pra cę, by by ła zgod na z in dy wi du al nym tem pem roz wo ju i po trze ba mi dziecka.

Pro po no wa na w Pro gra mie Kar ta po stę pów dziec ka jest pro sta w uży ciu i zro zu mia ła dla dziec ka. Po cząt ko wo opis zdo by tych
umie jęt no ści wy peł nia sam prowadzący, na stęp nie włą cza w to dziec ko. Pod czas oce ny wy ko ny wa nych przez sie bie za dań wdra ża
się ono do sa mo oce ny. Oce nia nie swo jej pra cy wy ra bia kry ty cyzm wo bec sie bie, wła snych dzia łań, za cho wań i mo ty wu je do dal -
szej na uki. Prowadzący od po cząt ku za chę ca dziec ko do współ two rze nia Kar ty przez to, że ko lo ru je po la ko lo ro wan ki zgod nie ze
zdo by ty mi przez nie umie jęt no ścia mi.

Kie dy prowadzący do strze ga, że dziec ko na by ło już da ną umie jęt ność, od no to wu je ten fakt na Kar cie. W przy pad ku ta kich umie -
jęt no ści jak czy ta nie, pi sa nie czy li cze nie po wi nien uwzględ niać rów nież wy si łek wło żo ny przez dziec ko w ich wy ko na nie czy opa -
no wa nie. Z da nych od no to wa nych na Kar cie uzy sku je się in for ma cje o tem pie i cza sie zdo by wa nia umie jęt no ści. Wie dza ta po zwo li
do kład niej po znać dziec ko i wni kli wiej do ko nać oce ny je go umie jęt no ści, a tak że opra co wać stra te gię dal sze go kształ ce nia te ra peu -
tycz ne go (in dy wi du al ny pro gram te ra peu tycz ny).

Przy kła do wa Kar ta po stę pów dziec ka

Kar ta po stę pów dziec ka ma for mę ko lo ro wan ki. Jest to ry su nek po dzie lo ny na sześć czę ści zgod nie z tym, ile jest ka te go rii do oce -
ny. Każ dej czę ści przy pi sa no sym bol gra ficz ny. Dziec ko mo że po ko lo ro wać czę ści za zna czo ne przez pro wa dzą ce go za ję cia.
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Karta postępów 4

Po dzisiejszych zajęciach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  potrafi:
(imię dziecka)

słuchać z zaciekawieniem bajki i nazywać uczucia przeżywane przez bohaterów

wykonywać ćwiczenia usprawniające język, wargi i policzki

chętnie i odważnie mówić na forum grupy

dostrzec rymujące się słowa

rozpoznać i nazwać figury geometryczne

starannie rysować wzory po śladzie

Podpis ucznia

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podpis rodzica

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podpis nauczyciela

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pokoloruj odpowiednie pola.1



Nie zwy kle waż nym dzia ła niem te ra peu tycz nym jest wzmac nia nie w dziec ku wia ry we wła sne si ły przez przy po mi na nie o tym,
co już wie i po tra fi, wy ra ża nie po chwał, od wo ły wa nie się do je go wcze śniej szych po zy tyw nych do świad czeń, a tak że do sy tu acji,
w któ rych po ra dzi ło so bie z za da niem. Po le ca my spo rzą dza nie „spi sów” wiel kich osią gnięć dziec ka. Moż na to zro bić w bar dzo pro -
sty spo sób. Na ar ku szu bry sto lu na le ży przy go to wać na pis: WIELKIE OSIĄGNIĘCIA I SUKCESY DZIECI Z KLUBU PRZYJACIÓŁ BRATKA.
Ko lej nym kro kiem jest sys te ma tycz ne wpi sy wa nie tych suk ce sów. Moż na to ro bić raz w mie sią cu, po roz mo wie w krę gu prze pro wa -
dzo nej z dzieć mi. One same z chę cią wy naj du ją i for mu łu ją waż ną umie jęt ność czy spraw ność, któ rą chcia ły by od no to wać na pla -
ka cie. Oczy wi ście pla kat eks po no wa ny jest w ga bi ne cie. Na pew no oka że się po moc ny w sy tu acji, gdy u dziec ka do strze że my spa -
dek po zio mu mo ty wa cji. Moż na wów czas po wie dzieć: Spójrz na pla kat. Czy pa mię tasz, kto ule pił kie dyś naj pięk niej sze ja błusz ko
z pla ste li ny? Oczy wi ście ty. Te raz bę dzie po dob nie.
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WIELKIE OSIĄGNIĘCIA I SUKCESY DZIECI
Z KLUBU PRZYJACIÓŁ BRATKA

Hip, hip, hur ra! Każ de dziec ko suk ce sy już ma!

• Ka ro li na pi sze pra wi dło wo li te ry „O, o”.
• Zu za już wy ma wia gło skę [sz] w sło wach.
• Grześ pod czas pi sa nia po praw nie trzy ma ołó wek.
• Ma te usz zro bił naj więk szą bań kę my dla ną.
• Mar le na przed sta wi ła swo im cia łem naj cie kaw szy kształt drze wa.
• To mek na ry so wał naj ład niej szy szla czek z kó łek i trój ką tów.
• Bar tek ule pił pięk ne ja błusz ko z pla ste li ny.
• Do mi ni ka po wie dzia ła nam pięk nie i gło śno ry mo wan kę.

XIV. Wska zów ki i za le ce nia do re ali za cji Pro gra mu
1. War to po zwo lić dziec ku na sa mo dziel ne do świad cza nie.

Pod czas za jęć wy ko rzy stujmy na tu ral ne sy tu acje do kształ to wa nia po jęć o świe cie i do sko na le nia pro ce su ucze nia się. Uwraż -
li wia nie i do sko na le nie zmy słów po zwo li na za sto so wa nie ich do efek tyw ne go ucze nia się.

2. Co na le ży wie dzieć o prze ciw wska za niach?
Prze pro wa dze nie nie któ rych ćwi czeń wy ma ga do brej zna jo mo ści dziec ka, mu si my wie dzieć o prze wle kłych cho ro bach lub
scho rze niach neu ro lo gicz nych (np. ast mie, pa dacz ce, aler giach). Prze ciw wska za niem do sty mu la cji przed sion ko wej jest pa -
dacz ka (sty mu la cji przed sion ko wej do star cza my m.in. przez huś ta nie, tur la nie, ob ro ty itp.), z ko lei dzie ci aler gicz ne nie to le ru -
ją pew nych za pa chów, sma ków, dzie ci z ast mą zaś nie powinny wą cha ć olej ków.
Nie na le ży dziec ka zmu szać do za dań, któ re spra wia ją mu nie przy jem ne do zna nia (np. nie wszyst kie dzie ci lu bią ma saż po ple -
cach).

3. Za pew nia my od po wied nie pomieszczenie, cie ka we sen so rycz nie oraz po mo ce do sty mu la cji prze wi dzia nych w Pro gra mie.
4. Do kład nie ob ser wu je my re ak cję dziec ka na da ne ćwi cze nie w ce lu mo dy fi ko wa nia dzia łań te ra peu tycz nych.
5. Pa mię ta my o waż nej za leż no ści – im le piej dziec ko współ pra cu je i im bar dziej jest zmo ty wo wa ne, tym lep sze osią ga wy ni ki.
6. Im wię cej po le ceń dziec ko wy ko na sa mo dziel nie, tym bar dziej sko rzy sta z Pro gra mu.
7. Pil nu je my za sa dy stop nio wa nia trud no ści. Za czy na my od ła twiej szych ćwi czeń i sys te ma tycz nie zwięk sza my sto pień trud no -

ści. Na po ziom trud no ści skła da się tak że czas wy ko na nia ćwi cze nia i spo sób eks po no wa nia ma te ria łu ćwi cze nio we go.
8. Re ali za cję po szcze gól nych ćwi czeń do sto so wu je my do moż li wo ści psy cho mo to rycz nych dziec ka. Na le ży mieć świa do mość,

że nie wszyst kie dzie ci wy ko nu ją ca łość ćwi czeń.



9. Po zwa la my dziec ku wy my ślać wła sne od mia ny ćwi czeń ru cho wych i pla no wać prze strzeń do ich wy ko na nia. Zwięk sza to je -
go kon cen tra cję i mo że po pra wić prak sję.

10. Wy twa rza my od po wied nią at mos fe rę podczas za jęć i je ste śmy otwar ci na pro po zy cje dziec ka, a jed no cze śnie dba my, aby
by ło ono sku pio ne pod czas ćwi czeń.

11. Nie kon cen tru je my się nad mier nie na trud no ściach dziec ka. Eks po nu je my ra czej je go umie jęt no ści, moc ne stro ny i po stę py,
któ re uczy ni ło. Za pew nia my dziec ku po czu cie bez pie czeń stwa, spraw czo ści i ra do ści z osią ga nych suk ce sów.

12. Pa mię ta my o tym, aby włą czać do pra cy ro dzi ców.
13. Jed nost ka te ra peu tycz na za wie ra wie le ćwi czeń róż ne go ty pu o róż nym po zio mie trud no ści, ale to prowadzący de cy du je,

któ re ćwi cze nia na le ży po wtó rzyć, a któ re moż na po mi nąć w pra cy z da nym dziec kiem.
14. Ćwi cze nia kon ty nu uje my aż do mo men tu opa no wa nia przez dziec ko da nej umie jęt no ści. Je że li nie ra dzi so bie ono z no wym

za da niem, na le ży in dy wi du al nie prze ćwi czyć kwe stie, któ re spra wia ją mu trud ność. Moż na też zmniej szyć sto pień trud no ści,
aby nie znie chę ci ło się do za jęć.

15. Pra cę dziec ka na gra dza my po chwa łą i oce nia my, ko rzy sta jąc z kart po stę pów dziec ka.
16. W trak cie za jęć prowadzący, ob ser wu jąc dziec ko, do ko nu je dia gno zy uczest ni czą cej. War to gro ma dzić pra ce wy ko na ne przez

dzie ci ce lem po rów na nia i oce ny do ko na nych przez nie po stę pów.
17. Dziecko wykonuje ćwi cze nia w obec no ści oso by do ro słej.
18. Uni ka my prze ła do wa nia za jęć ćwi cze nia mi jed ne go ty pu. W trak cie pra cy z dziec kiem ob ser wu je my je go za cho wa nie i re ak -

cje. De kon cen tra cja uwa gi, zie wa nie czy wzmo żo na ru chli wość po win ny być sy gna łem do zmia ny ro dza ju ak tyw no ści bądź
cza su wy ko ny wa nia ćwi czeń. Ćwi cze nia słu cho we na le ży łą czyć z ćwi cze nia mi roz wi ja ją cy mi ana li za tor wzro ko wy. Czyn no -
ści ru cho we wspo ma ga ją za pa mię ta nie ma te ria łu.

19. Pa mię ta my o kon tro lo wa niu na pię cia mię śnio we go. Waż ne, aby dziec ko umia ło przy jąć pra wi dło wą po sta wę cia ła, szcze -
gól nie pod czas pi sa nia.

20. Przed roz po czę ciem za dań pi sem nych wy ko ny wa nych w ze szy tach ćwi czeń pro wa dzą cy za ję cia oma wia lub przy po mi na za -
sa dy po moc ne w kształt nym pi sa niu (M. Bog da no wicz, M. Ro żyń ska 2003–2004):

Za sa dy po moc ne w kształt nym pi sa niu

Po sta wa cia ła przy pi sa niu:
• sto py opar te na pod ło dze,
• wy pro sto wa ne ple cy,
• świa tło pa da na ze szyt z gó ry lub z le wej stro ny – u dzie ci pra wo ręcz nych, a u dzie ci le wo ręcz nych – z gó ry lub z pra wej stro ny,
• dziec ko le wo ręcz ne ma są sia da z ław ki po swo jej pra wej stro nie,
• gło wa znaj du je się oko ło 30 cm nad ze szy tem.

Przy go to wa nie przy bo rów do pi sa nia:
• ołó wek po wi nien być dość mięk ki, dłu gi i do brze za tem pe ro wa ny,
• dłu go pis lub pió ro po win ny być do pa so wa ne do dło ni, nie mo gą być ani zbyt cięż kie, ani zbyt gru be,
• należy dobrać przy bo ry z ła two ścią po zo sta wiające cien ki ślad na kart ce pa pie ru (sta lów ka nie mo że roz le wać atra men tu).

Uło że nie ze szy tu:
• u dziec ka pra wo ręcz ne go ze szyt le ży pro sto, przy trzy my wa ny le wą rę ką,
• u dziec ka le wo ręcz ne go ze szyt le ży prze su nię ty nie co w le wą stro nę i jest uło żo ny uko śnie, gór nym le wym ro giem skie ro wa -

nym do gó ry; ze szyt przy trzy mywany jest pra wą rę ką.

Spo sób trzy ma nia przy bo ru do pi sa nia:
• dziec ko pra wo ręcz ne: trzy ma przy bór oko ło 1,5–2 cm od kart ki pa pie ru, w trzech pal cach – mię dzy kciu kiem i pal cem środ ko -

wym, zaś pal cem wska zu ją cym na ci ska od gó ry,
• dziec ko le wo ręcz ne: trzy ma przy bór oko ło 2 cm od kart ki pa pie ru, w trzech pal cach – mię dzy kciu kiem i pal cem środ ko wym,

zaś pal cem wska zu ją cym na ci ska od gó ry, przy czym dru gi ko niec przy bo ru jest skie ro wa ny do ra mie nia,
• dziec ko nie po win no przy bo ru ści skać zbyt moc no.

Pi sa nie:
• dziec ko pra wo ręcz ne: prze su wa dłoń z przy bo rem do pi sa nia po kart ce rów no i nie zbyt szyb ko, w kie run ku od le wej do pra wej

kra wę dzi kart ki,
• dziec ko le wo ręcz ne: dłoń z przy bo rem do pi sa nia opie ra lek ko na ze szy cie, pal ce ukła da po ni żej li nia tu ry, tak by nie za sła nia ły

za pi sy wa ne go tek stu, dłoń po dą ża za na rzę dziem do pi sa nia.
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Uży cie na sad ki ko ry gu ją cej chwyt jest wska za ne, gdy:
• dziec ko trzy ma na rzę dzie do pi sa nia nie pra wi dło wo.

Gdy rę ka dziec ka jest zmę czo na:
• na le ży wy ko nać ćwi cze nia od prę ża ją ce rę kę: ugnia ta nie pił ki, na wi ja nie sznur ka na rę kę, „spa ce ro wa nie” ze Spa ce ru chem, wy ci -

ska nie po wie trza z fo lio wej „pę kaw ki”, ma so wa nie pal ców pi łecz ka mi sen so rycz ny mi,
• moż na przeprowadzić za ba wy po le ga ją ce na im pro wi zo wa niu ru chu: „otrzą sa nie rąk z wo dy” (dziec ko za nu rza dło nie w wo dzie,

na stęp nie otrzą sa je lek ko z wo dy, po czym już moc niej – otrząsa przed ra mio na i ra mio na), „po wietrz ne ry sun ki” (dzie ci ry su ją
w po wie trzu obu rącz ob szer ne, sy me trycz ne kształ ty: grzybów, owa dów – mo ty la, bie dron ki, waż ki, ro ślin – drzewa, li ścia itp.).

Długopisy Yoropen® służą ułatwianiu pisania.
Uży cie dłu go pi su Yoro pen® jest wska za ne, gdy:
• dziec ko nie pra wi dło wo ukła da na rzę dzie do pi sa nia w pal cach (Yoro pen® do pa so wu je uchwyt do pra wi dło wej po zy cji pi sa nia),
• dziec ko pi sze le wą rę ką i nie wi dzi za pi sa ne go tek stu (Yoro pen® zwięk sza po le wi dze nia i po zwa la obej rzeć pi sa ny tekst),
• rę ka zbyt szyb ko się mę czy i po ci pod czas pi sa nia (Yoro pen® ma sys tem pod par cia pal ców ni we lu ją cy zmę cze nie dło ni).

XV. Wy kaz i opis po mo cy za sto so wa nych w Pro gra mie
Pa kiet dla ucznia

1. Księ ga ba jek te ra peu tycz nych.
2. Ze szyt ćwi czeń, część 1, 2.
3. Kar ty oce ny po stę pów ucznia i pra cy do mo wej.
4. Kar ty pra cy.
5. Su wak „Pin gwi nek na śli zgaw ce” z ru cho mym al fa be tem.
6. Na kład ka do czy ta nia.
7. Lu pa By stre Oczko.
8. Na kład ka na pal ce Spa ce ruch.
9. Trój kąt ny ołó wek.

10. Pły ta CD z na gra ny mi baj ka mi, za gad ka mi dźwię ko wy mi i mu zy ką re lak sa cyj ną.
Pro wa dzą cy za ję cia do ze sta wu dla ucznia otrzy ma rów nież:
1. Al fa bet sen so rycz ny.
2. Pla kat „Do mek uczuć“.
3. Na klej kę „Klub Przy ja ciół Brat ka”.
4. Pły tę CD z ma te ria ła mi nie zbęd ny mi do re ali za cji Pro gra mu.

Pro wa dzą cy za ję cia mu si pa mię tać o tym, jak waż ną ro lę w te ra pii od gry wa ją po mo ce. Przy re ali za cji Pro gra mu pro po nu je my
wy po sa żyć ga bi net w na stę pu ją ce po mo ce:

1. Pi łecz ki, wa łecz ki sen so rycz ne i pił ki gąb cza ste do ugnia ta nia.
2. Płyt ki sen so rycz ne.
3. Pił ki du że (mo gą być z wy pust ka mi) do ćwi czeń rów no waż nych, sty mu lu ją cych funk cje móżdż ka.
4. Kil ka wzo rów tek tu ro wych prze wle ka nek z dziur ka mi.
5. Ko ra li ki do na wle ka nia.
6. Fi gu ry geo me trycz ne.
7. Grub sze sznur ki dłu go ści oko ło 2 m do na wi ja nia na nad gar stek.
8. Sznu recz ki lub sznu rów ki dłu go ści oko ło 30–40 cm w kil ku ko lo rach do prze wle ka nia i ukła da nia wzo rów li ter.
9. Puz zle, ukła dan ki, mo zai ki.

10. Chu s ty, ko cy ki, ma ty, po dusz ki.
11. Ma skot ki, pa cyn ki, ku kieł ki.
12. Ma te ria ły przy rod ni cze (kasz ta ny).
13. Fo lia bą bel ko wa.
14. „Słu chaw ki” (wy ko na ne z bu tel ki) do czy ta nia.
15. Wskaź ni ki do czy ta nia.
16. Pod kład ki na książ kę.
17. Szar fy, wo recz ki z gro chem.
18. Ska kan ki.
19. Kla mer ki do bie li zny.
20. Przy bo ry do ćwi czeń lo go pe dycz nych (rur ki, wat ki, lu ster ka).
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21. Czer wo ne ser ca z fil cu na rzep lub na gum ce na rę kę (lub gum ki frot ki).
22. Na kład ki z okien kiem do czy ta nia.
23. Li te ry prze strzen ne z wy kła dzi ny, fil cu lub gu my.
24. Kloc ki, na przy kład do ukła da nia li ter w prze strze ni.
25. Mul ti me dial ne pro gra my i gry edu ka cyj ne z za kre su utrwa la nych tre ści, do sto so wa ne do wie ku dzie ci.
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