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Wstęp
Program wsparcia uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce ORTOGRAFFITI z Bratkiem został przygotowany z myślą o dzieciach ryzyka dysleksji. Można go również wykorzystać w udzielaniu pomocy terapeutycznej wszystkim dzieciom z trudnościami
w nauce czytania i pisania. Nowatorski model terapii pedagogicznej, opracowany specjalnie do Programu, zapewnia kompleksowe kształcenie terapeutyczne.
Program powstał na podstawie literatury dotyczącej terapii specyficznych trudności w uczeniu się, przy czym uwzględniono
w nim także wieloletnie doświadczenia terapeutów. Wieloaspektowość ujęcia problematyki sprawia, że publikację naszą można
uznać za pierwszą tego typu na rynku wydawniczym. Program jest w pełni dostosowany do polskiego systemu edukacyjnego i przeznaczony do wdrożenia przez specjalistów terapii pedagogicznej podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi ryzyka
dysleksji w wieku 6–7 lat.
Ryzyko dysleksji dotyczy dziecka, u którego zespół specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania występuje w nasilonym stopniu od początku nauki szkolnej. Przyczyną tych trudności jest nieharmonijny rozwój psychomotoryczny dziecka, przebiegający dla pewnych funkcji prawidłowo lub ponadprzeciętnie, dla innych zaś – z opóźnieniem. Odnosi się to do zaburzeń rozwoju
niektórych funkcji poznawczych i ruchowych oraz ich współdziałania, czyli integracji percepcyjno-motorycznej (M. Bogdanowicz 2003, T. Gałkowski, G. Jastrzębowska 1999).

Symptomy ryzyka dysleksji charakterystyczne dla wieku 6–7 lat (M. Bogdanowicz 2003)
Lp.

Obszar diagnozy

Objawy

1.

motoryka duża

– obniżona sprawność ruchowa m.in. dziecko słabo biega i skacze, ma trudności z wykonywaniem ćwiczeń równoważnych, uczeniem się jazdy na rowerze, hulajnodze czy
nartach

2.

motoryka mała

– trudności z wykonywaniem precyzyjnych ruchów samoobsługowych, np. z zawiązywaniem sznurowadeł na kokardę, używaniem widelca, nożyczek

3.

koordynacja wzrokowo-ruchowa

– trudności z rzucaniem i chwytaniem piłki
– nieprawidłowe układanie w palcach narzędzia do pisania
– trudności z rysowaniem szlaczków, odtwarzaniem złożonych figur geometrycznych
(np. z rysowaniem rombu)

4.

funkcje słuchowo-językowe

– trudności z poprawnym używaniem wyrazów opisujących stosunki przestrzenne:
nad – pod, za – przed, wewnątrz – na zewnątrz
– wadliwa wymowa trudnych wyrazów, ich częste przekręcanie (przestawianie głosek
i sylab, asymilacje głosek, np. sosa lub szosza), popełnianie błędów gramatycznych
– trudności z zapamiętaniem wiersza, piosenki, więcej niż jednego polecenia w tym samym czasie; trudności z zapamiętaniem nazw, mylenie nazw zbliżonych fonetycznie;
trudności z zapamiętaniem materiału uszeregowanego w serie i sekwencje, jak nazwy
dni tygodnia, pór roku, kolejnych posiłków i szeregi 4-cyfrowe
– trudności w różnicowaniu głosek podobnych (np. z–s, b–p, k–g, czyli zaburzenia słuchu fonemowego); trudności z wydzielaniem sylab i głosek ze słów oraz ich syntetyzowaniem (zaburzenia analizy i syntezy głoskowej i sylabowej), a także manipulowaniem
ze strukturą fonologiczną słów (np. trudności z wykonaniem poleceń typu: odszukaj
słowa ukryte w nazwie lewkonia, wymyśl rym do słowa kotek, o czym myślę: Baba. aga)

5.

funkcje wzrokowe

– trudności z wyróżnianiem elementów z całości, a także z ich syntetyzowaniem w całość, np. podczas budowania konstrukcji z klocków lego, układania mozaiki według
wzoru; trudności z wyodrębnianiem szczegółów różniących dwa obrazki, z odróżnianiem kształtów podobnych (np. figur geometrycznych, liter m–n, l–t–ł) lub identycznych, lecz inaczej położonych w przestrzeni (np. liter p–b–d)

6.

lateralizacja

– opóźnienie rozwoju lateralizacji: mimo prób ustalenia ręki dominującej dziecko pozostaje oburęczne

7.

orientacja w schemacie ciała
i przestrzeni

– opóźnienie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni: dziecko ma trudności z określeniem swoich części ciała, gdy określa je terminami: prawe – lewe (np. prawa i lewa ręka, noga itp.), nie umie wskazać kierunku na prawo i na lewo od siebie (np. droga
na prawo)
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Symptomy ryzyka dysleksji charakterystyczne dla wieku 6–7 lat (M. Bogdanowicz 2003)
Lp.

Obszar diagnozy

Objawy

8.

orientacja w czasie

– trudności w orientacji w czasie, np. z określaniem pory roku, dnia, godziny na zegarze

9.

czytanie

– trudności w nauce czytania (np. dziecko czyta bardzo wolno; najczęściej głoskuje i nie
zawsze dokonuje poprawnej wtórnej syntezy, przekręca wyrazy; nie rozumie przeczytanego tekstu)

10.

pierwsze próby pisania

– częste pisanie liter i cyfr zwierciadlanie oraz odwzorowywanie wyrazów przez zapisywanie ich od strony prawej do lewej

Program ORTOGRAFFITI z Bratkiem może być również wykorzystany przez:
• terapeutów podczas zajęć rewalidacyjnych,
• nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w grupowych zajęciach wyrównawczych i w pracy indywidualnej,
• rodziców do pracy indywidualnej z dzieckiem w domu,
• pedagogów specjalnych, pedagogów w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych nauczycieli, którzy pragną pomóc dzieciom w nauce czytania i pisania oraz doskonaleniu dojrzałości emocjonalnej i społecznej.
Do zadań szkoły należy zorganizowanie – odpowiednio do potrzeb – zajęć zwiększających szanse edukacyjne uczniów mających trudności w nauce. Edukacyjno-terapeutyczny charakter Programu pozwala na zastosowanie go podczas zajęć wyrównawczych w małej grupie oraz w terapii indywidualnej, prowadzonej w celu stymulowania funkcji percepcyjno-motorycznych, koncentracji uwagi oraz rozwijania różnych form komunikacji. Może być wykorzystany w pracy z dziećmi nadpobudliwymi i dziećmi
z obniżoną koncentracją uwagi. Program sprawdzi się także u dzieci, które na początku edukacji szkolnej wykazują trudne zachowania: nie radzą sobie w sytuacjach społecznych i emocjonalnych, wchodząc w częste konflikty; są pobudzone i agresywne; na trudności reagują płaczem; przeżywają niepowodzenia; wycofują się z aktywności szkolnych, przyjmując postawę bierności, nieprzystępności, izolacji. Zaproponowane w Programie ćwiczenia i metody mogą stosować również nauczyciele terapeuci pracujący
z dziećmi niedostymulowanymi dydaktycznie (środowiskowo), u których występują – podobnie jak u dzieci ryzyka dysleksji – trudności w początkowej nauce czytania i pisania. Rodzice korzystający z przewodnika i zaproponowanych materiałów do ćwiczeń zapewnią swoim dzieciom efektywną stymulację ważnych obszarów rozwojowych.
Różnorodne, bogato ilustrowane typy zadań są dostosowane do wieku odbiorcy, dzięki czemu skutecznie wprowadzają dziecko w świat liter, wyrazów, zdań oraz tekstów. Zaproponowane w Programie metody systematycznej stymulacji funkcji percepcyjno-motorycznych i wspomagania rozwoju emocjonalno-motywacyjnego pomagają zapobiegać występowaniu trudności w nauce
i pojawianiu się zaburzeń wtórnych. W publikacji opisano zabawy i ćwiczenia uwrażliwiające i stymulujące zmysły, ćwiczenia stabilizujące napięcie mięśniowe oraz ćwiczenia kształtujące równowagę: przekraczanie linii środka, planowanie ruchu (praksję), orientację czasowo-przestrzenną, koordynację ruchową i wzrokowo-ruchową, słuchowo-ruchową, wzrokowo-słuchowo-ruchową, sprawność manualną i grafomotoryczną, rozwój mowy, logicznego i twórczego myślenia, umiejętności matematyczne. Zgromadzone
przez dziecko doświadczenia wyrównują jego szanse edukacyjne i pomagają w osiągnięciu właściwego poziomu dojrzałości.
W Programie uwzględniono terapię specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu, a także diagnozę pedagogiczną. Terapeuta
znajdzie w publikacji narzędzia do dokumentacji (dokumentacji diagnostycznej, dokumentacji przebiegu zajęć oraz indywidualnych
umiejętności i postępów uczestnika zajęć oraz ramowy program terapeutyczny). Prowadzący zajęcia na podstawie Programu
ORTOGRAFFITI z Bratkiem ma możliwość:
• rozpoznania trudności dziecka poprzez wykonanie na początku roku szkolnego badania przesiewowego za pomocą Kwestionariusza rozpoznawania specyficznych trudności w nauce, opracowanego specjalnie dla Programu przez Martę Bogdanowicz;
• dokonania oceny efektywności udzielonej pomocy przez zastosowanie testów czytania i pisania, opracowanych przez Renatę Czabaj.
Praca z Programem jest atrakcyjna dla dziecka, ponieważ opiera się na bajce terapeutycznej, w której występuje sympatyczna
postać o imieniu Bratek. Pomaga on w odkrywaniu i nazywaniu uczuć, w rozumieniu relacji społecznych. Bratek wprowadza dzieci
w atmosferę poszczególnych zajęć i zachęca do pokonywania kolejnych, coraz trudniejszych zadań. Imię „Bratek” zostało wybrane
nieprzypadkowo. Kojarzy się z kwiatem bratkiem, ale jest też słowem pochodzącym od„brata”. Dlatego każde dziecko znajdzie w tej
postaci cechy kogoś bliskiego, komu może zaufać i powierzyć swoje sprawy – i te trudne, i te radosne.
Mamy nadzieję, że ta publikacja zainspiruje nauczycieli, terapeutów oraz rodziców, a dzieciom pomoże uczyć się z przyjemnością i radością.
Izabela Mańkowska
Małgorzata Rożyńska
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I. Opis modelu terapii
Do realizacji Programu ORTOGRAFFITI z Bratkiem został opracowany innowacyjny model terapii pedagogicznej. Integruje on wiele działań, które aktywizują wszystkie sfery rozwoju, funkcje i procesy, biorące udział w kształceniu terapeutycznym. Zadania terapeutyczne dostosowano do możliwości psychofizycznych 6–7-letniego dziecka i wymagań programowych szkoły. Są też zgodne
z metodyką pracy korekcyjno-kompensacyjnej.
Angażowanie w pracy z dzieckiem wielu funkcji percepcyjno-motorycznych zwiększa efektywność prowadzonej terapii. Dlatego zadania terapeutyczne Programu nawiązują do założeń Metody Dobrego Startu (M. Bogdanowicz), której celem jest jednoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowo-językowych, dotykowo-kinestetycznych i motorycznych oraz ich korelacja (nazywana również integracją sensoryczno-motoryczną), a także kształtowanie lateralizacji oraz orientacji w schemacie ciała i przestrzeni.
Metoda ta umożliwia skorelowanie ćwiczeń funkcji uczestniczących w złożonych czynnościach nauki czytania i pisania.
W naszym Programie ORTOGRAFFITI z Bratkiem kładziemy nacisk na rozwijanie elementarnych i podstawowych umiejętności
czytania i pisania, uwzględniając umiejętności dziecka, jego doświadczenia i charakter specyficznych trudności w uczeniu się. Odpowiednie zestawy ćwiczeń stymulujących i usprawniających funkcje percepcyjno-motoryczne oraz integrację między nimi będą stopniowo wprowadzać dziecko w świat liter, wyrazów, zdań oraz tekstów (tzw. jednostek językowych), tak by przyczynić się
do odpowiedniego poziomu czytania i pisania. Proponowane rodzaje ćwiczeń działają stymulująco i usprawniająco, rozwijają: funkcje słuchowo-językowe i wzrokowe, koordynację wzrokowo-ruchową i słuchowo-ruchową, orientację przestrzenną i w schemacie
ciała. Ponadto rozwijają funkcje ruchowe: motorykę dużą oraz ogólną koordynację ruchową, sprawność manualną i grafomotorykę,
a także angażują: rozumowanie, mowę, uwagę, pamięć, wyobraźnię.
Zastosowanie ćwiczeń ruchowych i muzyczno-ruchowych wpływa na sferę ruchową, ruchowo-słuchową oraz na sferę słuchową dziecka, usprawnia orientację w schemacie ciała i przestrzeni. Jednocześnie ćwiczenia wspomagają ciało w uwolnieniu z napięcia emocjonalnego, pełnią więc funkcję odprężająco-relaksującą (M. Bogdanowicz 2000). Ćwiczenia wspomagają również umiejętność poprawnego mówienia i artykułowania pojedynczych głosek, czytania na etapie litery/głoski, sylaby, wyrazu, zdania, a także
doskonalą technikę czytania, czytanie ze zrozumieniem oraz sprawność poprawnego pisania. Zamieszczone w Programie ćwiczenia oddechowe i słuchu fonemowego doskonalą sprawności leżące u podstaw mowy (I. Styczek 1981). Następuje bogacenie słownictwa czynnego i biernego dziecka. Od początku jest ono wprowadzane w zagadnienia ortografii poprzez zadania kształtujące
u niego świadomość i wrażliwość ortograficzną, co stanowi jeden z najważniejszych elementów terapii pedagogicznej. W praktyce oznacza to między innymi, że zwracamy uwagę dziecka na głoski, które można zapisać więcej niż jedną literą (np. głoskę [u] można zapisać literami u lub ó). Ponadto uczymy zasady „Nie zawsze piszę, co słyszę”, ponieważ przyczyną wielu błędów ortograficznych jest możliwość zapisania tej samej głoski kilkoma różnymi literami. Zatem uświadamiamy dziecku, że przed zapisaniem wyrazu
zawierającego na przykład głoskę [u] zawsze powinno się zastanowić.
W Programie uwzględniono zadania i ćwiczenia rozwijające czynności umysłowe ważne dla uczenia się matematyki. Na tym
etapie rozwoju dziecka istotne jest umożliwianie mu swobodnego operowania konkretami (rozumienie pojęć abstrakcyjnych nastąpi później, po osiągnięciu odpowiedniej dojrzałości umysłowej). Istotne jest, by zorganizować jak najwięcej konkretnych sytuacji
praktycznych, manipulacyjnych, które w konsekwencji będą kształtować umiejętności matematyczne. Wprowadzane elementy edukacji matematycznej opierają się na poznawaniu polisensorycznym. Dziecko gromadzi doświadczenia i doskonali kompetencje matematyczne, wykonując zadania ruchowo-zmysłowe, ćwiczenia wrażliwości i pamięci wzrokowej, manualne i grafomotoryczne, zapamiętywania szeregu doświadczeń dotykowych, przedsionkowo-proprioceptywne oraz typowe zadania matematyczne
z wykorzystaniem różnorodnych pomocy. Kompetencje te są doskonalone także poprzez zabawy z regułami i gry logiczne, w których dziecko dodatkowo poznaje i przyswaja reguły językowe, a także świadomie przystosowuje do nich swoje reakcje.
Program kształtuje właściwe zachowania i postawy społeczne dzięki ćwiczeniom opartym w większości na naśladownictwie
(m.in. drama i zabawa tematyczna, w których elementy naśladownicze zespalają się z czynnością wyobraźni twórczej), oraz na modelowaniu (w fazie przyswojenia i wykonania), a także na identyfikacji. Przez identyfikację dziecko może dążyć do bycia takim samym, jak obiekt dodatnich uczuć. W Programie jest nim Bratek. Ten wzorzec postaw pełni rolę przewodnika w działaniu, pokazuje,
jak należy się zachowywać i traktować innych. Bajki terapeutyczne, opisujące jego życiowe historie, ułatwiają proces utożsamiania
się z nim. Dziecko czuje się związane z Bratkiem poprzez wspólne problemy, sytuacje zadaniowe, zabawy, a nawet zainteresowania
czy cechy osobowościowe. Wczuwanie się w losy i przeżycia postaci literackiej uczy tym samym współodczuwania jej stanów emocjonalnych. Dokonuje się przy tym projekcja: rzutowanie własnych stanów emocjonalnych i przeżyć na płaszczyznę przeżyć bohatera. Przez obserwację, zabawy, ćwiczenia i rozmowy dziecko przyswaja wiele wzorców: zachowań, rozwiązywania problemów, porozumiewania się, przekonań, wartości i postaw moralnych.
W Programie uwzględnia się zarówno stawianie zadań i wymagań, jak i stosowanie systemu wzmocnień i zabiegów wspierających dziecko w procesie edukacyjnym. Duży nacisk kładzie się na kształtowanie odpowiednio silnej motywacji. Służą temu zadania, które ją podnoszą i wzmacniają. W terapeutycznym oddziaływaniu należy wziąć pod uwagę również samoocenę dziecka, co
pomoże kształtować jego świadomy udział w zajęciach. Metody i techniki szczególnie zalecane w Programie to wielozmysłowe
uczenie się (m.in. do utrwalania liter) oraz przyspieszone uczenie się. Ważne jest uwrażliwianie i doskonalenie funkcjonowania
zmysłów, ponieważ w konsekwencji zostaną one wykorzystane do efektywnego uczenia się. Do istotnych założeń Programu należy prowadzenie zajęć w sposób atrakcyjny dla dziecka, przy zachowaniu jego naturalnej aktywności i pełnego zaangażowania. Do terapeutycznego kształcenia dobieramy treści dostosowane do zainteresowań dziecka, jego możliwości psychofizycznych i wieku.
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Skuteczność terapii w ogromnym stopniu zależy od współdziałania wszystkich zainteresowanych. Dlatego Program daje możliwość
wypracowania jednolitej płaszczyzny porozumienia i podjęcia współpracy w relacjach: terapeuta – rodzice – nauczyciel – dziecko.
W przedstawionym modelu terapii pedagogicznej nie koncentrujemy się na przyczynach niepowodzeń w nauce, lecz kładziemy nacisk na usuwanie objawów trudności w uczeniu się. Pomagamy rozwinąć u dziecka jego potencjalne możliwości,
rozbudzamy w nim gotowość do uczenia się, a także umożliwiamy doskonalenie sposobów kompensowania trudności.

II. Założenia i cele Programu wsparcia uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce ORTOGRAFFITI z Bratkiem
Głównym celem Programu przeznaczonego do wdrożenia na pierwszym etapie edukacyjnym, zwanym też wstępnym lub przygotowawczym, jest kształtowanie gotowości do rozpoczęcia nauki czytania i pisania. Ponadto Program umożliwia osiągnięcie
następujących celów terapeutycznych:
• wytworzenie odpowiedniego poziomu umiejętności emocjonalnych przez: dostrzeganie stanów emocjonalnych bohaterów bajek, rozpoznawanie i nazywanie własnych uczuć, kontrolowanie ich i wyrażanie we właściwy sposób;
• wytworzenie odpowiedniego poziomu umiejętności społecznych przez: analizowanie sytuacji prezentowanych w bajkach, integrowanie zespołu, systematyczne tworzenie nawyków konstruktywnych zachowań, dążenie do akceptacji innych i tolerancji, budowanie poczucia bezpieczeństwa i zaufania oraz właściwych relacji w grupie;
• stymulowanie i usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych;
• kształtowanie wrażliwości i świadomości fonologicznej;
• doskonalenie umiejętności poprawnego mówienia;
• kształtowanie wrażliwości i świadomości ortograficznej;
• rozwijanie twórczego myślenia i wyobraźni;
• wspomaganie w zakresie edukacji matematycznej;
• uzupełnianie wiadomości i umiejętności wynikających z niedostymulowania środowiskowego, deficytów rozwojowych, słabszej
predyspozycji psychofizycznej i intelektualnej;
• stymulowanie motywacyjnej sfery rozwoju;
• budowanie wiary we własne siły i możliwości;
• aktywizowanie do pokonywania trudności;
• rozwijanie zainteresowań;
• wspieranie mocnych stron.

III. Zasady pracy terapeutycznej na pierwszym etapie terapii
W Programie ORTOGRAFFITI z Bratkiem uwzględnione zostały podstawowe zasady dydaktyki: stopniowanie trudności, indywidualizacja, aktywizowanie ucznia podczas zajęć edukacyjnych (C. Kupisiewicz 1973, 2002). Wzięto również pod uwagę zasady
prowadzenia zajęć terapeutycznych, w tym indywidualizację pracy z każdym dzieckiem i stawianie przed nim zadań dostosowanych do jego możliwości, tak by w sposób systematyczny mogło ono przechodzić od zadań łatwiejszych do trudniejszych, od prostszych do bardziej złożonych. Wśród zasad, na których oparto Program, jest zapewnienie dziecku warunków do poprawnego wykonywania ćwiczeń oraz do utrwalania prawidłowych umiejętności i sprawności. Podczas terapii nie można też zapomnieć
o likwidowaniu niekorzystnych nawyków w czytaniu i pisaniu oraz dostosowywaniu czasu trwania poszczególnych ćwiczeń do wydolności dziecka, a także o mobilizowaniu go do wykonywania zadań przez stosowanie różnorodnych form ćwiczeń (T. Gąsowska,
Z. Pietrzak-Stępkowska 1984).
Inne ważne zasady ujęte w Programie to: dostosowanie metod oraz organizacji nauczania i uczenia się do indywidualnego stylu uczenia się, uwzględnianie wielozmysłowego uczenia się, wspomaganie motywacji do pracy nad sobą, w tym aktywności, samodzielności, samokontroli, oraz wspomaganie rozwoju osobowości przez kształtowanie właściwej samooceny, poczucie własnej wartości, sukcesu od początku zajęć. Szczególnie ważna w terapii jest zasada kompleksowości, czyli wszechstronnego oddziaływania
na ucznia oraz wszechstronnego rozwijania jego potencjalnych możliwości (T. Gąsowska, Z. Pietrzak-Stępkowska 1984, B. Zakrzewska 1996).
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IV. Organizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych podczas realizacji Programu
Założenia organizacyjno-programowe
Do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych kwalifikowani są uczniowie ryzyka dysleksji na podstawie Kwestionariusza rozpoznawania specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu – klasa I opracowanego przez Martę Bogdanowicz. W rozpoznaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się są pomocne: wywiad z rodzicem i nauczycielem, a także prowadzona przez nauczyciela i terapeutę obserwacja dziecka, która obejmuje: jego zachowanie, zdolność skupienia uwagi, poziom rozwoju mowy (sposób
mówienia i konstruowania wypowiedzi), umiejętność syntezy i analizy słuchowej, poziom koordynacji ruchowej, poziom umiejętności manualnych i grafomotoryki na podstawie wykonanych prac i wytworów. Do zajęć włącza się również uczniów diagnozowanych w poradni na podstawie zaleceń opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Kwalifikacji uczniów do zajęć dokonuje się
w porozumieniu z wychowawcą oraz rodzicami. Badaniu skuteczności pomocy udzielonej dziecku i jego postępów służy komplet
materiałów diagnostycznych, opracowanych przez Renatę Czabaj.
Podczas realizacji Programu w klasie pierwszej należy uwzględniać następujące założenia:
– zajęcia korekcyjno-kompensacyjne odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu w zależności od możliwości warunków organizacyjnych szkoły;
– jednostka terapeutyczna trwa:
• 60 minut (2 razy po 30 minut z przerwą wyznaczoną przez terapeutę), gdy zajęcia prowadzone są raz w tygodniu,
• 45 minut, gdy zajęcia prowadzone są dwa razy lub raz w tygodniu;
– dziecko powinno pracować systematycznie w domu, gdzie kontynuuje pracę rozpoczętą w szkole, aby spełnić kryterium integralności oddziaływań; najlepiej, aby wykonywało zadania terapeutyczne codziennie przez 15–30 minut;
– grupa powinna liczyć do pięciu osób;
– należy zadbać o adaptację dzieci do warunków szkolnych i ich poczucie bezpieczeństwa;
– zajęcia powinny się odbywać w gabinecie terapii pedagogicznej lub pomieszczeniu wyposażonym w odpowiednie pomoce
dydaktyczne i przedmioty potrzebne do zajęć (np. gry, zabawki dydaktyczne, miejsce do relaksacji i ćwiczeń ruchowych oraz
stoliki);
– należy dzieciom umożliwić pozostawianie przyborów szkolnych i zeszytów ćwiczeń;
– specjalistyczne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzi nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej;
– w klasie pierwszej zaleca się, by mniej więcej przez połowę czasu zajęć uczniowie zajmowali się rysowaniem i pisaniem, siedząc przy stolikach;
– zadaniem prowadzącego zajęcia jest odkrycie w dziecku mocnych stron i uzdolnień oraz ich rozwijanie.
Konstrukcja jednostki terapeutycznej na podstawie scenariuszy zajęć
Terapeuta lub nauczyciel, realizujący program w klasie pierwszej, skorzystają z dwóch rodzajów scenariuszy: bezliterowego (pięć
pierwszych zajęć) i literowego (kolejne zajęcia).
A. Struktura scenariusza bezliterowego
1. Czynności organizacyjno-mobilizujące.
1. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące
umiejętność rozpoznawania i wyrażania emocji oraz
ćwiczenia integrujące grupę
cele:
– ukształtowanie emocjonalnej gotowości do odbioru treści
programowych
– integrowanie zespołu
– uświadomienie potrzeby rozładowywania napięć emocjonalnych w kontrolowany sposób
– kształtowanie pozytywnego myślenia o sobie

Uwagi
W trakcie ćwiczeń należy stopniowo budować pozytywną atmosferę pełną poczucia bezpieczeństwa, zaufania i zrozumienia.
W przyjaznym otoczeniu dzieci zaczynają poznawać świat
emocji i uczą się, jak sobie z nimi radzić.
Należy pamiętać o wspólnym ustaleniu norm obowiązujących
w grupie, zaakceptowaniu ich przez wszystkich uczestników
i rzetelnym przestrzeganiu.
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2. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące
słuchanie ze zrozumieniem
cele:
– stworzenie odpowiedniego nastroju do słuchania bajek
– zaciekawienie bajką będącą nośnikiem najistotniejszych treści edukacyjnych, terapeutycznych i emocjonalno-społecznych
– wywołanie odpowiedniej motywacji przez emocjonalne zbliżenie się do bohatera Programu
– kształcenie umiejętności skupienia uwagi podczas słuchania
bajki
– poznanie różnych stanów emocjonalnych przez nazywanie
uczuć bohaterów przedstawionych na trzech obrazkach

Uwagi
Bajka jest środkiem przekazu głównych treści programu.
Są w niej przedstawione różne stany emocjonalne bohaterów.
Dziecko poznaje treść bajki i wyróżnia pojawiające się w niej
nazwy uczuć.
Słuchając, dziecko może ściskać piłeczkę sensoryczną w dłoniach. To dobry sposób na zwiększenie koncentracji.
Nazywanie uczuć bohaterów przedstawionych na trzech obrazkach jest trudnym zadaniem dla dziecka, dlatego pomaga
mu w tym prowadzący zajęcia. W ten sposób zapoznaje się
ono z nazwami poszczególnych uczuć.

2. Wypracowanie gotowości do pracy.
3. Rodzaj aktywności terapeutycznej:
ćwiczenia ruchowo-zmysłowe
cele:
– stymulacja ruchowa podstawowych układów zmysłowych
(dotykowa, przedsionkowa i proprioceptywna) w trzech pozycjach: pełzania, czworakowania, chodzenia
– utrwalenie schematu ciała, nazywanie części ciała
– odczuwanie całym ciałem kierunków w przestrzeni
– przygotowanie do precyzyjnych ruchów dłoni (motoryka duża i mała)

Uwagi
Proponuje się wiele ćwiczeń ruchowych niezbędnych do rozwoju późniejszej nauki czytania i pisania. Dziecko powinno wykonywać ćwiczenia dokładnie.
Do realizacji ćwiczeń ruchowych często wykorzystuje się muzykę, która jest ważnym elementem wzbogacającym i urozmaicającym.

3. Praca właściwa.
4. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące
wrażliwość, spostrzegawczość i pamięć słuchową

Uwagi

cele:
– rozpoznawanie, różnicowanie i klasyfikowanie bodźców słuchowych
– kształcenie umiejętności rozpoznawania określonych dźwięków spośród innych
– kształcenie poczucia rytmu

W wyniku ćwiczeń zwiększa się wrażliwość słuchowa, np.
dziecko rozwiązuje zagadki dźwiękowe i muzyczne nagrane
na płycie.
Podczas ćwiczeń dziecko doznaje wielu nowych doświadczeń
słuchowych i przygotowuje się do odbioru coraz bardziej
skomplikowanych dźwięków.

5. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące
wrażliwość dotykową i wzrokową

Uwagi

cele:
– różnicowanie temperatury: ciepło i zimno
– zapamiętywanie faktur, kolorów i kształtów
– kształcenie prawidłowej reakcji ciała na bodźce zmysłowe
– stymulacja podstawowych układów sensorycznych w pozycji niskiej i wysokiej

Ćwiczenia uwrażliwiają zmysły. Dziecko gromadzi w ten sposób niezbędne doświadczenia.
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6. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia manualne
cele:
– przygotowanie ręki do czynności pisania
– ćwiczenie planowania ruchu – praksji
– uwrażliwienie rąk przez masaż
– wypracowanie nawyku ćwiczeń dłoni w celu zapewnienia
lepszej jakości ruchów nadgarstka, dłoni i palców
– nauka prawidłowego chwytu narzędzia pisania

7. Rodzaj aktywności terapeutycznej:
ćwiczenia grafomotoryczne
cele:
– rozwijanie koordynacji obu rąk
– kształtowanie orientacji na płaszczyźnie kartki, rozumienia
pojęć: nad, pod, lewy górny róg, pośrodku, na dole
– rozwijanie umiejętności grafomotorycznych podczas różnych
ćwiczeń w rysowaniu

8. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia słuchowo-językowe i manualne
cele:
– zachęcanie do wypowiedzi ustnych na określony temat
– dokonywanie analizy i syntezy słuchowej
– kształtowanie świadomości fonologicznej
– rozwijanie pamięci słuchowej
– bogacenie słownictwa czynnego

9. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia wzrokowe,
ćwiczenia rozwijające orientację przestrzenną i kierunkową
cele:
– ćwiczenie pamięci wzrokowej i wzrokowo-ruchowej na materiale obrazowym, geometrycznym i literopodobnym
– ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej
– utrwalanie orientacji na płaszczyźnie kartki, rozumienie pojęć: na środku, na górze, na dole, po prawej stronie, po lewej
stronie
– wyodrębnianie elementów z tła

Uwagi
Wiele podstawowych ćwiczeń będzie pomocnych w późniejszej nauce pisania.
Ćwiczenia mają usprawnić ruchomość przedramienia, nadgarstka, palców, a także doskonalić prawidłowy chwyt, który
pozwoli dziecku na odpowiednie utrzymanie narzędzia pisarskiego i sprawne pisanie.
Ćwiczenia doskonalą również koordynację wzrokowo-ruchową.
Czasami ćwiczenie jest połączone z elementami edukacji matematycznej.

Uwagi
Ćwiczenia doskonalą również spostrzegawczość wzrokową.
Czasami ćwiczenie połączone jest z elementami edukacji matematycznej.
Ćwiczenia obejmują też kształtowanie orientacji w schemacie
ciała.

Uwagi
Bardzo ważne jest zachęcanie dziecka do swobodnego wypowiadania się.
Czasami ćwiczenia słuchowe połączone są z grafomotorycznymi.
Dziecko wykonuje analizę i syntezę słuchową o różnym poziomie trudności (operuje sylabą, głoską).
Ćwiczenia kształtują świadomość fonologiczną – dziecko uczy
się rozpoznawania w słowach głosek początkowych (aliteracji)
i dostrzegania rymujących się par słów.
W Programie ujęto wiele sytuacji odpowiednich do tego, by
wdrażać dziecko do formułowania zdań i bogacić słownictwo
czynne.

Uwagi
Różnorodne ćwiczenia umożliwiają dzieciom doskonalenie
funkcji wzrokowych.
W treści ćwiczeń zawarto elementy edukacji matematycznej.

8

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

10. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia rozwijające
myślenie matematyczne i wyobraźnię
cele:
– wprowadzenie pojęć matematycznych w praktyce
– doskonalenie wyobraźni i logicznego myślenia

Uwagi
Ćwiczenia pozwalają utrwalać pojęcia matematyczne w ciekawy sposób.
Pojęcia matematyczne należy rozwijać przede wszystkim za
pomocą doświadczeń praktycznych.
Dziecko doskonali myślenie przyczynowo-skutkowe na podstawie historyjek obrazkowych, a myślenie logiczne m.in. przez
rozwiązywanie zagadek.

4. Relaksacja.
11. Rodzaj aktywności terapeutycznej:
ćwiczenia relaksacyjne
cele:
– uwolnienie nagromadzonego napięcia emocjonalnego
– zapewnienie odpoczynku po wysiłku myślowym
– wyciszenie organizmu
– nauka świadomego oddychania

Uwagi
Prowadzący zajęcia proponuje różne formy wypoczynku
przy muzyce. Może także korzystać z repertuaru zaproponowanego przez dzieci.
Zabawy powinny odprężyć i wyciszyć dziecko po zajęciach.

5. Podsumowanie pracy. Ocena wysiłku.
12. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia
utrwalające, podsumowanie i nagroda
cele:
– doskonalenie pamięci
– usystematyzowanie wiedzy
– kształtowanie właściwej samooceny
– motywowanie do dalszej pracy
– utrwalenie opracowanego materiału

Uwagi
Ćwiczenie zamyka pewien proces. Po wyciszeniu i zrelaksowaniu następuje podsumowanie: określenie aktywności i zaangażowania dziecka podczas zajęć, panującej atmosfery, samodzielności w działaniu.
Dziecko ma możliwość wyrażenia własnych odczuć i wskazania, co sprawiło mu największą trudność.
Prowadzący zajęcia pomaga dziecku wypełnić kartę postępów,
zwłaszcza na początkowym etapie zajęć.
Dziecko zabiera kartę pracy do domu.
Zadanie domowe należy zawsze sprawdzać. Ważne jest utrzymywanie kontaktu z rodzicami.

B. Struktura scenariusza literowego
1. Czynności organizacyjno-mobilizujące.
1. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące
umiejętność rozpoznawania i wyrażania emocji
oraz ćwiczenia integrujące grupę
cele:
– przygotowanie emocjonalne do odbioru nowych treści
(m.in. nowej głoski i litery)
– integrowanie zespołu

Uwagi
Ćwiczenie to przygotowuje do całych zajęć.
Terapeuta ma możliwość zorientowania się, jakie są uczucia
i motywacja dziecka.
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2. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące
umiejętność słuchania ze zrozumieniem
cele:
– wywołanie zaciekawienia przez odczytanie bajki
– zapoznanie ze słownictwem, w którym występuje nowa głoska
– wywołanie odpowiedniej motywacji przez poznanie bohatera programu i jego emocji
– kształcenie umiejętności skupienia uwagi podczas słuchania
bajki
– poznanie różnych stanów emocjonalnych przez nazywanie
uczuć bohaterów przedstawionych na trzech obrazkach

Uwagi
W bajce przedstawione są różne stany emocjonalne bohaterów. Dziecko poznaje treść bajki i wyróżnia pojawiające się
w niej nazwy uczuć.
Nazywanie uczuć bohaterów jest trudnym zadaniem dla dziecka, dlatego pomaga mu prowadzący zajęcia. W ten sposób zapoznaje się ono z nazwami poszczególnych uczuć.

2. Wypracowanie gotowości do pracy.
3a. Rodzaj aktywności terapeutycznej:
ćwiczenia ruchowo-zmysłowe
cele:
– dostarczanie bodźców dla lepszej organizacji zmysłowej;
– stymulowanie różnych funkcji, m.in. przez ćwiczenie stabilizacji napięcia mięśniowego, przekraczania linii środkowej ciała, obustronnej koordynacji ruchowej, równowagi, planowania motorycznego

3b. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące
wrażliwość, spostrzegawczość i pamięć słuchową
cele:
– rozpoznawanie, różnicowanie i klasyfikowanie bodźców słuchowych
– kształcenie umiejętności rozpoznawania określonych dźwięków spośród innych

3c. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące
wrażliwość, spostrzegawczość i pamięć wzrokową
cele:
– rozpoznawanie, różnicowanie, klasyfikowanie, dobieranie
bodźców wzrokowych
– kształcenie umiejętności dostrzegania szczegółów

Uwagi
Ćwiczenia stymulujące układy zmysłów staramy się włączyć
w ciekawą zabawę, która jest inspirowana treścią bajki. Trzy
podstawowe układy zmysłów to:
– dotyk – mocny i delikatny dotyk, masowanie, naciskanie, wałkowanie, oklepywanie;
– propriocepcja (czyli czucie głębokie, zmysł orientacji ułożenia
części własnego ciała) – ruch ciała w różnych pozycjach z obciążeniem i bez, np. chodzenie na czworaka z plecaczkiem;
– układ przedsionkowy (zmysł równowagi) – ruch z przyspieszeniem, wirowanie, podskakiwanie, zmiana położenia głowy.
W tych ćwiczeniach ruch jest istotnym składnikiem dostarczania stymulacji dla wielu funkcji, np. ćwiczenia stabilizacji napięcia mięśniowego w obrębie ramion i obręczy barkowej pozwalają na lepsze utrzymywanie prawidłowej postawy siedzącej
i poprawienie jakości ruchów niezbędnych podczas różnych
umiejętności szkolnych, jak płynność pisania, gry i zabawy
sportowe.

Uwagi
W wyniku ćwiczeń zwiększa się uwrażliwienie słuchowe, np.
dziecko rozwiązuje zagadki dźwiękowe i muzyczne nagrane
na płycie.
Podczas ćwiczeń dziecko doznaje wielu nowych doświadczeń
słuchowych i przygotowuje się do odbioru coraz bardziej
skomplikowanych dźwięków.

Uwagi
Ćwiczenia rozwijają spostrzegawczość wzrokową na materiale
nieliterowym.
Są źródłem wielu nowych doświadczeń wzrokowych i przygotowują do rozwoju percepcji wzrokowej.
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4. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące
sferę manualną i grafomotoryczną
cele:
– przygotowanie ręki do czynności pisania
– kształtowanie odpowiedniego chwytu narzędzia pisania

Uwagi
W tej aktywności systematycznie pojawia się zadanie przygotowujące ruchy rąk do pisania: „masażyk całej ręki”, „gimnastyka
sprawnych rączek”. Ćwiczenia te mają uwrażliwić rękę przez
dotyk (dostarczając odpowiedniej liczby bodźców), właściwie
ukształtować ruchomość przedramienia, nadgarstka i palców,
a także doskonalić chwyt, co pozwoli dziecku na właściwe trzymanie narzędzia pisarskiego i sprawne pisanie.

3. Praca właściwa. Opracowanie polisensoryczne litery.
5. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące
słuchowe wyodrębnianie głoski

Uwagi

cele:
Ćwiczenia polegają na:
– kształcenie umiejętności wyodrębniania słowa zawierającego – dokonywaniu analizy struktur śródsylabowych, analizy sylagłoskę
bowej i fonemowej słów, wydzielaniu cząstek słów, sylab,
– kształcenie umiejętności wyodrębniania głoski w słowach
głosek ze słów (na początku słowa – aliteracje, na końcu sło(w nagłosie, wygłosie, śródgłosie), przeliczania głosek i okrewa – rymy);
ślania kolejności głoski w słowie
– różnicowaniu i identyfikowaniu dźwięków mowy, głosek
– dokonywanie analizy i syntezy dźwiękowej słów
(słuch fonemowy), np. przy porównywaniu paronimów (par
słów różniących się jedną głoską np. Tomek – domek);
– dokonywaniu syntezy struktur śródsylabowych, syntezy sylabowej i fonemowej – łączeniu izolowanych cząstek słów, sylab i głosek w słowa.

6. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące
umiejętność zastępowania dźwięków mowy literą
(litera drukowana)
cele:
– nabywanie i utrwalanie skojarzeń głoska – litera
– zapamiętanie wielkiej i małej litery drukowanej
– wyodrębnienie litery drukowanej spośród innych liter

7. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące
umiejętność zastępowania dźwięków mowy literą
(litera pisana)
cele:
– nabywanie i utrwalanie skojarzeń głoska – litera
– zapamiętanie wielkiej i małej litery pisanej
– wyodrębnienie litery pisanej spośród innych liter

Uwagi
Prowadzący zajęcia prezentuje drukowane litery z alfabetu demonstracyjnego – wielką i małą.
Najczęściej dziecko do wykonania tego zadania wykorzystuje
lupę.

Uwagi
Prowadzący prezentuje pisane litery z alfabetu demonstracyjnego – wielką i małą.
Najczęściej dziecko do wykonania tego zadania wykorzystuje
lupę.
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8. Rodzaj aktywności terapeutycznej: zapamiętywanie liter
dotykiem
cele:
– wypracowanie trwałych informacji dotykowych na temat poznawanej litery
– odbieranie wrażeń dotykowych całym ciałem
– odbieranie wrażeń dotykowych na plecach, przedramieniu
i stopach

9. Rodzaj aktywności terapeutycznej: zapamiętywanie liter
zmysłem smaku i węchu
cel:
– dostarczanie informacji węchowych i smakowych do trwałych skojarzeń z poznawaną literą

10. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ruchowe zapamiętywanie liter
cele:
– zapoznanie ze sposobem pisania litery
– utrwalenie znajomości kształtu litery w przestrzeni
– utrwalenie znajomości kształtu litery na dużej powierzchni
– utrwalenie znajomości kształtu litery na małej powierzchni

Uwagi
Najczęściej w tym rodzaju aktywności stosuje się następującą
kolejność:
1. Prowadzący zajęcia pisze wprowadzaną literę palcem
po plecach dziecka – wolno i dokładnie. Dziecko uczy się
w ten sposób odróżniać kształt wielkiej i małej litery.
2. Dziecko buduje swoim ciałem kształt litery lub przedstawia
ją w postaci „pomnika – rzeźby”.
3. Prowadzący ponownie pisze literę palcem po przedramieniu – wolno i dokładnie. Następnie pisze literę metalową rurką lub końcówką metalowego długopisu, aby dziecko zapamiętało, że litera oznaczająca spółgłoskę jest zimna
w dotyku.
Jeśli wprowadzamy literę oznaczającą samogłoskę, terapeuta używa do kreślenia palca, aby dziecko zapamiętało, że jest
ciepła w dotyku.
4. Na zakończenie dziecko przykłada dłonie do płytek o różnej
fakturze (dla dotykowego odczucia ciepła i zimna) i udaje
„spacer” rąk. Doznaje w ten sposób uczucia ciepła na czerwonych płytkach, a zimna – na płytkach niebieskich.
5. Dziecko uświadamia sobie, że np. litery „T, t” są zimne w dotyku.

Uwagi
Prowadzący zajęcia dostarcza dzieciom doznań węchowych
i smakowych. Dzieko ma okazję przekonać się, jak litera „pachnie i smakuje” (np. litery „T, t” pachną i smakują jak truskawka).
Skojarzenia węchowe i smakowe zostają dodatkowo wzmocnione wzrokiem i dotykiem. Prowadzący prezentuje karty z alfabetu sensorycznego z opracowywaną literą.

Uwagi
Kolejność w tym rodzaju aktywności jest następująca:
1. Kreślenie litery przez terapeutę wraz z komentarzem zawierającym nazwy elementów pisma.
2. Pisanie litery w powietrzu całą ręką.
3. Układanie kształtu litery z wybranych przedmiotów.
4. Układanie kształtu litery na kartce za pomocą sznurka, tasiemki (samogłoski – czerwonym sznureczkiem, a spółgłoski – niebieskim); pisanie palcem po różnych materiałach.
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11. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące
umiejętność pisania liter bez liniatury i w liniaturze
cele:
– utrwalanie umiejętności pisania liter bez liniatury
– utrwalanie umiejętności pisania liter w liniaturze

12. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące
umiejętność czytania i pisania
cele:
– przygotowanie oczu do czytania
– doskonalenie czytania wybraną metodą (ślizgania na literach,
sylabową i globalnie)
– doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem
– ćwiczenie kształtnego pisania liter w połączeniach
– ćwiczenia doskonalące umiejętność poprawnego pisania
pod względem graficznym i ortograficznym

13. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia rozwijające
myślenie matematyczne i wyobraźnię
cele:
– utrwalanie pojęć matematycznych w praktyce
– doskonalenie wyobraźni i umiejętności logicznego myślenia

Uwagi
Kolejność jest następująca:
1. Pisanie bez liniatury po wzorze:
– na folii pisakiem,
– na kartce różnymi przyborami,
– w tunelu z linii o kształcie kąta (od największej do najmniejszej lub odwrotnie),
– uzupełnianie fragmentu litery,
– ozdabianie konturów liter kredkami lub wypełnianie ich plasteliną i kawałkami kolorowego papieru.
2. Pisanie litery w różnych rozmiarach liniatury.
3. Zabawa „Literowa Miss” – wybieranie litery najpiękniej napisanej w linijce.

Uwagi
Prowadzący zajęcia prezentuje dzieciom planszę do czytania
techniką ślizgania się na literach „Pingwinek na ślizgawce”.
Przy stosowaniu tej metody nie należy wydłużać głosek dynamicznych: ę, ą, j, l, ł, c, dz, dź, cz, p, b, t, d, k, g. Z literami oznaczającymi te głoski „pingwin się nie ślizga“. Metodę tę
prowadzący stosuje indywidualnie do potrzeb dziecka, do momentu osiągnięcia przez nie umiejętności czytania sylabami.
Prowadzący kształci u dziecka nawyk przyjmowania prawidłowej postawy i właściwego trzymania narzędzia pisarskiego.

Uwagi
Ćwiczenia pomagają utrwalać pojęcia matematyczne w ciekawy sposób. Zadania najczęściej są związane z treścią bajki, co
pozwala dziecku na doskonalenie umiejętności matematycznych w naturalny sposób.
Uwzględniono zadania rozwijające czynności umysłowe ważne dla uczenia się matematyki.

4. Relaksacja.
14. Rodzaj aktywności terapeutycznej:
ćwiczenia relaksacyjne
cele:
– zapewnienie odpoczynku po wysiłku myślowym
– uwolnienie nagromadzonego napięcia emocjonalnego

Uwagi
Prowadzący zajęcia prezentuje różne formy wypoczynku
przy muzyce. Może także korzystać z repertuaru zaproponowanego przez dzieci.
Zabawy powinny odprężyć i wyciszyć dziecko po zajęciach
oraz zredukować ewentualne napięcie emocjonalne.
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5. Podsumowanie pracy. Ocena wysiłku.
15. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia utrwalające treści, podsumowanie i nagroda
cele:
– doskonalenie pamięci
– usystematyzowanie wiedzy
– kształtowanie właściwej samooceny
– motywowanie do dalszej pracy
– utrwalenie opracowanego materiału

Uwagi
Ta aktywność zamyka proces terapeutyczny. Po poprzednim
etapie dzieci są wyciszone, zrelaksowane i gotowe na podsumowanie: określenie aktywności, zaangażowania, panującej atmosfery, samodzielności w działaniu.
Dziecko ma możliwość wyrażenia własnych odczuć i wskazania, co sprawiło mu największą trudność.
Prowadzący zajęcia pomaga dziecku wypełnić kartę postępów,
jeśli oczekuje ono wsparcia.
Dziecko zabiera kartę pracy do domu.
Zadanie domowe należy zawsze sprawdzać. Ważne jest utrzymywanie kontaktu z rodzicami.

V. Wielozmysłowe uczenie się
W Programie dominuje uczenie się wielozmysłowe: dziecko przyswaja treści programowe za pomocą zmysłów: dotyku, węchu,
smaku, słuchu i wzroku. Zaangażowanie wszystkich zmysłów umożliwia również dokładne poznanie samego siebie, własnych potrzeb. Dziecko dowiaduje się, które doznania zmysłowe są dla niego przyjemne, które obojętne, a które – przykre. Prowadzący zajęcia
powinien zaobserwować, który zmysł jest dla dziecka najistotniejszy i chętnie go wykorzystuje, a z którego korzystać nie lubi. To bardzo istotna informacja, pozwalająca dokładniej zaplanować i realizować program. Dziecko, które uświadamia sobie znaczenie zmysłów, korzysta z nich w pełni, co pozwala na prawidłowy rozwój.
Bardzo ważne miejsce w programie zajmuje ruch. Doskonale komponuje się z większością ćwiczeń stymulacji zmysłowej. Poznawanie i utrwalanie nowych umiejętności, kształtowanie określonych pojęć jest podczas ruchu bardziej efektywne. Dzieci chętnie się uczą przy zaangażowaniu naturalnej aktywności. Ruch przynosi im też wiele radości i jest świetnym sposobem wyzbywania
się negatywnych emocji oraz ich zamiany w pozytywne reakcje. Stanowi źródło stymulujące poszczególne funkcje rozwoju poznawczego, społecznego i emocjonalnego, a także motywuje dziecko do pokonywania trudów edukacyjnych. Wprowadzenie ruchu jest
więc celowym zabiegiem, umożliwiającym realizację założeń Programu.
Na to, jak ważny jest wpływ poszczególnych zmysłów na rozwój dziecka i nabywanie odpowiedniej dojrzałości do podjęcia nauki w szkole, wskazuje Anna Jean Ayres, twórczyni metody integracji sensorycznej. Według założeń tej metody zmysły: dotyku, węchu, smaku, słuchu i wzroku oraz trzy układy sensoryczne: dotykowy, przedsionkowy i proprioceptywny, powinny bardzo dobrze
funkcjonować i ze sobą współpracować. W przeciwnym razie dziecko doświadcza kłopotów w interakcji z otoczeniem, a także z rozpoznawaniem sygnałów wysyłanych przez własny organizm.
Informacje na temat tego, jak wiedza o zmysłach została wykorzystana do konkretnych rodzajów ćwiczeń, zostały zamieszczone
w poniższych podrozdziałach.
Dotyk
Dotyk jest zmysłem, który najwcześniej rozwija się i dojrzewa. Dziecko zaczyna poznawać świat od dotykania. Zmysł ten jest ważny dla naszego przetrwania, ssania, przełykania, poznawania otoczenia i reagowania na nie. Podstawy rozwoju emocjonalnego dziecka zależą od dotyku (głaskania, przytulania, masowania). Uspokaja on niemowlę i poprawia jego procesy fizjologiczne, odporność,
przyrost wagi, rozwój ruchowy.
Największym receptorem jest skóra. Odbiera ona wrażenia lekkiego i głębokiego dotyku czy nacisku, wibracji, ciepła, zimna, bólu i przesyła te informacje do mózgu. Dzięki odczuwaniu i dotykaniu dziecko nawiązuje kontakt z otoczeniem. Bada i poznaje, dotykając i chwytając. Takie doświadczanie świata poprzedza tworzenie pojęć. W Programie dotykanie rękami czy nawet odczuwanie
całym ciałem pozwala dziecku rozpoczynającemu edukację szkolną na dokładniejsze przyswojenie treści.
Uwrażliwianie dotyku występuje wyraźnie w aktywności terapeutycznej: ćwiczenia ruchowo-zmysłowe. Przez dozowanie zróżnicowanego (lekkiego, mocniejszego) dotyku dziecko ma możliwość uzyskania lepszej świadomości własnego ciała, prawidłowego
wskazywania prawej i lewej strony, orientowania się w schemacie ciała, osiągania lepszej kontroli mięśniowej (dużej i małej motoryki). Dostarczenie odpowiedniej liczby bodźców dotykowych jest w Programie ważnym wsparciem dla kształtowania się procesu
nauki czytania i pisania.
W Programie uwzględniono wykorzystanie zmysłu dotyku również w aktywności terapeutycznej: zapamiętywanie liter dotykiem.
Celem tego ćwiczenia jest osiągnięcie trwałego skojarzenia dotykowego dotyczącego poznawanej litery (odbieranie wrażeń dotykowych
całym ciałem, potem na plecach, przedramionach i stopach). Dotyk włączono także do aktywności terapeutycznej: ćwiczenia relaksacyjne. Masażyki pleców w połączeniu z mówieniem wierszyka są dla dziecka odprężeniem po wysiłku umysłowym (M. Bogdanowicz 2003).
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Smak i węch
Zmysły smaku i węchu odgrywają bardzo ważną rolę w procesie uczenia się w pierwszych latach życia, kiedy dziecko poznaje otaczający świat. Smak można rozróżnić za pomocą zakończeń nerwowych, które są umiejscowione w kubkach smakowych brodawek języka.
Człowiek rozróżnia cztery podstawowe smaki: gorzki, słony, kwaśny i słodki, a od niedawna dodaje się piąty, zwany umami (smak„mięsny”).
Zmysł smaku współdziała ze zmysłem węchu. Zapachy kształtują rozwój emocjonalny, ponieważ wpływają na nastrój. Mogą wywołać różne wrażenia i wspomnienia: od przyjemnego – wówczas dąży się do powtarzania tego doznania zmysłowego, do nieprzyjemnego, którego się unika. Zmysły smaku i węchu warto uwrażliwiać w ukierunkowany sposób. Korzystanie z nich ułatwia naukę czytania i pisania.
W programie systematycznie pojawia się aktywność terapeutyczna: zapamiętywanie liter zmysłem smaku i węchu. Służy ona
dostarczaniu informacji węchowych i smakowych do trwałych skojarzeń z poznawaną literą. Do aktywności terapeutycznej:
ćwiczenia relaksacyjne zaliczamy ćwiczenia wizualizacji, podczas których można wyobrazić sobie smak i węch w konkretnej sytuacji. Ćwiczenia uwrażliwiają te zmysły.
Słuch
Zmysł słuchu odgrywa bardzo ważną rolę w kształtowaniu się umiejętności czytania i pisania. Za podstawowe funkcje słuchowe
uważa się: odbiór dźwięku – dostrzeżenie bodźca i faktu, że przestał działać; lokalizację dźwięku w przestrzeni; zapamiętywanie i rozpoznawanie dźwięku; połączenie dźwięku z innymi bodźcami; różnicowanie dźwięku.
W Programie ORTOGRAFFITI z Bratkiem, adresowanym do dziecka 6–7-letniego, duże znaczenie przypisuje się rozwijaniu zmysłu
słuchu. Zacząć należy od zapewnienia odpowiednich warunków do odsłuchiwania dźwięków. Dzieci uczą się odróżniać bodźce
przyjemne (np. w ćwiczeniach relaksacyjnych) od nieprzyjemnych, drażliwych (np. odgłosy ulicy). Takie ćwiczenia sprzyjają wyrobieniu wrażliwości akustycznej i przygotowują do odbioru bardziej skomplikowanych dźwięków.
W Programie angażowanie zmysłu słuchu odbywa się w wielu ćwiczeniach, jednak typowe uwrażliwianie słuchowe występuje
przede wszystkim w aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość i pamięć słuchową. Celem
jest rozpoznawanie, różnicowanie i klasyfikowanie bodźców słuchowych oraz umiejętne rozpoznawanie określonych dźwięków
wśród innych.
Realizacja aktywności terapeutycznej: ćwiczenie relaksacyjne pozwala dziecku wsłuchać się w dźwięki przeznaczone do odpoczynku po wysiłku umysłowym. Dzieci uczą się w ten sposób odprężającego odbioru muzyki i dźwięków pochodzących z natury.
Program uczy dzieci uważnego słuchania. Umiejętność ta, niezbędna do kontynuowania nauki czytania i pisania, kształtowana
jest w aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące słuchanie ze zrozumieniem – dziecko po wysłuchaniu bajki powinno odpowiedzieć na pytania związane z jej treścią.
Wzrok
Dla prawidłowego funkcjonowania dziecka w szkole niezbędny jest właściwy poziom rozwoju percepcji wzrokowej, czyli zdolności
do rozpoznawania i różnicowania bodźców wzrokowych oraz ich interpretowania przez odniesienie do poprzednich doświadczeń.
Najbardziej intensywny rozwój percepcji wzrokowej przypada na okres od 3,5 do 7,5 roku życia. Dzieciom, które nie osiągnęły
właściwego poziomu rozwoju percepcji wzrokowej, należy dostarczyć odpowiedniej liczby doświadczeń.
Dziecko objęte Programem ORTOGRAFFITI z Bratkiem ma okazję do obserwacji przedmiotów i zjawisk, rozróżniania przedmiotów,
kolorów, kształtów, wielkości. Uczy się dostrzegać bardzo subtelne różnice i podobieństwa. Doskonali zmysł wzroku, aby wykorzystać
go do celowych działań. Program przewiduje wiele ciekawych pomocy, które są atrakcyjne dla dziecka i ułatwiają mu spostrzeganie.
W Programie uwrażliwianie tego zmysłu występuje w aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość i pamięć wzrokową.

VI. Przyspieszone uczenie się
W Programie ORTOGRAFFITI z Bratkiem wykorzystano techniki przyspieszonego uczenia się. Bazują one na wielozmysłowym
uczeniu i indywidualizacji stylu uczenia. Ponadto są bardzo atrakcyjne, dlatego akceptują je dzieci z trudnościami w uczeniu się.
Techniki skutecznie pomagają w procesie przyswajania wiedzy (T. Buzan 1999).
W programie uwzględniono:
– wizualizację;
– dramę, a zwłaszcza takie techniki dramowe jak: rozmowy, ćwiczenia pantomimiczne, pomnik – rzeźba, stop-klatka, scenki improwizowane;
– relaksację;
– muzykę;
– techniki zapamiętywania: mapy myśli, piktogramy.
Wizualizacja to tworzenie obrazów w wyobraźni w celu lepszego ich zakodowania. Ważne, aby obrazy te rozbudzały wiele zmysłów jednocześnie. Wizualizacja czytanych treści pomaga je dokładniej zapamiętać. W Programie technikę tę wykorzystano w aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące słuchanie ze zrozumieniem podczas słuchania treści bajki oraz w relaksacji podczas
ćwiczeń odprężających.
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Metody aktywizujące polegają na uczeniu się przez doświadczanie. Są bardzo skuteczne, zwłaszcza jeżeli dołączymy do nich zaangażowanie wszystkich zmysłów, dobrą motywację oraz sporą dozę emocji i ruchu. Taki warunek spełnia drama, bazująca na emocjach
i angażująca wszystkie zmysły. Jest zabawą, która zawiera w sobie dużo ruchu, zapewnia też uczestnikom poczucie bezpieczeństwa. To
znakomita metoda nadająca się do pracy z uczniami zarówno młodszymi, jak i starszymi, tymi uzdolnionymi i tymi z trudnościami
w uczeniu się. Największą chyba zaletą dramy jest możliwość uaktywnienia dzieci zablokowanych emocjonalnie. U podstaw działań
dramowych leży wchodzenie w role. Dziecko może w bezpieczny dla siebie sposób identyfikować się z wybraną przez siebie postacią,
rzeczą, zwierzęciem, rośliną. Uruchamia pewien mechanizm i odnajduje w sobie wiele różnych uczuć. Istotą dramy jest stwarzanie takich sytuacji, w których uczniowie mogą w sposób polisensoryczny poznać różnorodne pojęcia, zrozumieć relacje społeczne, nauczyć
się porozumiewania z drugim człowiekiem. Metoda obejmuje różnorodne techniki, na przykład: pomnik – rzeźba, ćwiczenia pantomimiczne, stop-klatka, scenki improwizowane. Zostały one wykorzystane w aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące
umiejętność rozpoznawania i wyrażania emocji oraz ćwiczenia integrujące grupę podczas zabaw integracyjnych, do stymulacji sfery emocjonalnej i społecznej. Podobnie w aktywności terapeutycznej: ćwiczenia ruchowo-zmysłowe, w której są sposobem dostarczania bodźców dla lepszej stymulacji zmysłowej. W aktywności terapeutycznej: zapamiętywanie liter dotykiem pomaga w trwałym
zapamiętaniu liter. W efekcie stosowania dramy dziecko ma szansę rozwinąć świadomość samego siebie, umiejętność współpracy
w grupie i integracji z grupą, pogłębić doznania estetyczne, uzewnętrznić własne uczucia oraz doskonalić sferę intelektualną.
Relaksacja jest bardzo ważnym elementem Programu. Oznacza nie tylko odpoczynek po wysiłku wkładanym przez dzieci w realizację zadań, lecz także wyciszenie emocji i redukcję napięcia. W Programie staramy się wytworzyć u dzieci nawyk dostrzegania
potrzeby pewnej równowagi: po wysiłku – należy dążyć do odpoczynku, po silnej emocji – zredukować to napięcie. W aktywności
terapeutycznej: ćwiczenia relaksacyjne proponuje się dzieciom zabawy odprężające, relaksujące, również takie, które zawierają
elementy logopedyczne. Zabawom najczęściej towarzyszy muzyka relaksacyjna.
Muzyka w Programie jest celowym zabiegiem profilaktyczno-terapeutycznym. Słuchanie muzyki podczas różnych aktywności
sprzyja rozwojowi wyobraźni, skupieniu uwagi na zadaniu, rozwojowi pamięci. Świetnie pomaga w relaksacji i uwalnianiu nagromadzonych napięć emocjonalnych. W Programie proponuje się odtwarzanie muzyki klasycznej (np. W. A. Mozarta), relaksacyjnej, filmowej oraz takiej, która jest lubiana przez dzieci. Elementy muzyki widoczne są w realizacji aktywności terapeutycznych: ćwiczenia
ruchowo-zmysłowe, ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość i pamięć słuchową, ćwiczenia manualne, ćwiczenia
grafomotoryczne, ćwiczenia relaksacyjne.
Techniki zapamiętywania są stosowane w Programie, ponieważ podwyższają efektywność pracy ucznia. Przede wszystkim
uwzględniliśmy ważne zasady rządzące pamięcią:
– zainteresowanie pobudza pamięć;
– ważna jest pozytywna motywacja;
– emocje wyostrzają pamięć;
– odprężony i zrelaksowany umysł szybciej przyswaja informacje;
– zapamiętuje się to, co się rozumie (należy dążyć do logicznego łączenia informacji);
– powtarzając – utrwalamy (przeniesienie wiedzy do pamięci długotrwałej odbywa się przez powtarzanie);
– zapamiętuje się, doświadczając (ważne jest angażowanie wielu zmysłów jednocześnie). Przy tworzeniu Programu wzięto pod uwagę możliwość zaangażowania przez dzieci różnych rodzajów pamięci: nie tylko słuchowej i wzrokowej, ale również ruchowej, dotykowej, smakowej, węchowej, przestrzennej oraz emocjonalnej.
Zastosowanie w pracy terapeutycznej map myśli, czyli wizualnego opracowywania problemu za pomocą obrazków, słów-haseł,
symboli i piktogramów, wywołuje u dzieci wiele emocji, jest dla nich atrakcyjne i sprzyja odpowiedniej motywacji. Prowadzącemu
zajęcia przyda się zwłaszcza w sytuacji uczenia dzieci wiersza na pamięć, utrwalania treści bajek czy opowiadań, obrazowego ukazywania zasad funkcjonowania w grupie terapeutycznej, zapisywania ćwiczeń relaksacyjnych przed czytaniem itp., a w późniejszym
czasie – do gromadzenia i utrwalania zasad ortograficznych i innych elementów ważnych do zapamiętania.
Pamięć łączy się ściśle z koncentracją. Aby coś zapamiętać, potrzebne jest osiągnięcie odpowiedniego poziomu koncentracji – takiego, który mobilizuje do pracy. W Programie proponujemy wiele ćwiczeń na osiąganie dobrego poziomu koncentracji. Odbywają
się one podczas realizacji różnorodnych aktywności.

VII. Ćwiczenia stymulujące i usprawniające funkcje percepcyjno-motoryczne
Sprawność i współdziałanie wszystkich analizatorów: słuchowego, wzrokowego i ruchowego, są konieczne, by nauka czytania
i pisania przebiegała prawidłowo i bez zakłóceń. Zadaniem analizatorów (określonych struktur nerwowych w korze mózgowej) jest
odbieranie i analizowanie bodźców ze środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Podłożem, dzięki któremu możliwe jest poznawanie świata, są pamięć i myślenie. U podstaw zapamiętywania leży proces tworzenia się śladu pamięciowego, jego przechowywanie oraz odtwarzanie. W praktyce szkolnej przekłada się to na proces uczenia się, w którym wyróżnia się trzy etapy: zapamiętywanie,
przechowywanie w pamięci (pamiętanie) i przypominanie.
U dzieci ryzyka dysleksji w wieku wczesnoszkolnym, ale także w przedszkolnym, można wychwycić symptomy nieharmonijnego
rozwoju niektórych funkcji poznawczych i ruchowych, które odgrywają decydującą rolę w procesie nauki czytania i pisania.
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Funkcje słuchowo-językowe
Rozwój mowy dziecka 6–7-letniego. Powodzenie edukacyjne dziecka w szkole w dużym stopniu zależy od mowy. Do czynników, które mają wpływ na jej rozwój, zaliczamy: ogólny poziom intelektualny, prawidłowy rozwój psychomotoryczny, zdolności specjalne (uzdolnienia językowe, np. rozumienie słów i płynność mówienia), a także ogólne warunki społeczno-wychowawcze, czyli
między innymi właściwe wzorce językowe i otoczenie motywujące do mówienia (A. Jurkowski 1986).
Pod koniec wieku przedszkolnego od dziecka oczekuje się swobody w posługiwaniu się mową i poprawnego wymawiania wszystkich dźwięków. Jednak od lat zaburzenia mowy i wymowy odnotowuje się u kilkunastu do kilkudziesięciu procent uczniów w młodszym wieku szkolnym (T. Gałkowski, G. Jastrzębowska 1999). Badania I. Styczek (1970) wykazują, że w grupie sześciolatków stwierdza się jeszcze około 30% dzieci z nieprawidłowościami wymowy.
Ważne jest, aby w okresie edukacji wczesnoszkolnej (zwłaszcza na początku) zwrócić uwagę na doskonalenie i usprawnianie narządów mowy. Należy też zadbać o bogaty, odpowiedni do wieku zasób słownictwa, o logiczną, składniową i gramatyczną formę
wypowiedzi i o wyraźną oraz poprawną wymowę.
Program ORTOGRAFFITI z Bratkiem daje dziecku możliwość systematycznego doskonalenia precyzyjnej komunikacji, pozwala
mu na wyrażanie swoich myśli, opinii i uczuć. Ponadto zawarte w Programie zabawy i ćwiczenia stymulują aktywność słowną, tym
samym zwiększając możliwości poprawnego opanowania języka, a także bogacenia zasobu słownictwa. Prowadzenie ćwiczeń i zabaw opartych na słuchaniu i powtarzaniu zdań, rymowanek z pamięci sprzyja podnoszeniu sprawności rozumienia języka mówionego i motywuje dziecko do mówienia. Dziecko objęte Programem ma zapewnioną stymulację językową poprzez ćwiczenia i zabawy polegające na rozwiązywaniu zagadek, tworzeniu rymów, słuchaniu treści bajek terapeutycznych i wierszyków. Zadania
terapeutyczne pomagają w nauce mowy, rozwijając niezbędne dla jej funkcjonowania aspekty: sprawność narządów mowy, poprawną artykulację, kompetencje syntaktyczne i semantyczne oraz fonologiczne.
Poprawna artykulacja. Mówienia należy uczyć jak każdej innej sprawności. Dla osiągnięcia pełnej swobody potrzebne są systematyczne ćwiczenia narządów artykulacyjnych. Należy je wykonywać systematycznie (codziennie) w celu wypracowania zręcznych
i celowych ruchów języka, warg i podniebienia, o czym informujemy rodziców. Sprawne działanie narządów mowy będzie sprzyjać
prawidłowemu wymawianiu wszystkich głosek.
Rozwój kompetencji językowych na płaszczyźnie syntaktycznej. Kompetencje te kształcone są w Programie przez stymulację
świadomości językowej, między innymi kształcenie form gramatycznych i pamięci słuchowej. Dziecko powinno wykonywać następujące ćwiczenia: trening budowania zdań z wyrazów, ocenianie poprawności zdań ze względu na reguły gramatyczne obowiązujące w języku polskim, powtarzanie zdań, wydzielanie zdań z tekstów, wydzielanie wyrazów ze zdań. Oto przykład ćwiczenia, doskonalącego kompetencje syntaktyczne: dziecko wysłuchuje treści zdania, następnie powtarza je z pamięci, liczy słowa na palcach,
a na końcu koloruje tyle okienek, ile jest wyrazów w zdaniu.
Rozwój kompetencji językowych na płaszczyźnie semantycznej. Kompetencje semantyczne obejmują rozumienie i umiejętność budowania wypowiedzi, trafność komunikacyjną, czyli dobór słownictwa, odpowiednie użycie słów. Są istotne ze względu
na prawidłowe kształtowanie umiejętności komunikacji werbalnej. Bogacenie słownictwa i poszerzanie zdolności komunikacyjnych
należą do ważniejszych zamierzeń w ogólnie pojętej edukacji, a także w terapii pedagogicznej. W późniejszym etapie, kiedy dzieci
będą się uczyły czytania ze zrozumieniem, niezbędna okaże się znajomość znaczenia słów użytych w konkretnym wypowiedzeniu
(M. Bogdanowicz 1985, A. Maurer 2006, G. Krasowicz-Kupis 2001). Doskonalenie tej kompetencji w Programie odbywa się przez poszerzanie zasobu słownictwa dziecka, kształcenie umiejętności wykorzystania nowo poznanego słownictwa oraz wdrażanie do rozumienia i różnicowania znaczenia wyrazów, wyrażeń i pojęć. Podczas wykorzystywania zadań przez dziecko zwracamy jego uwagę na wieloznaczność słów i na ich znaczenie zależnie od kontekstu.
Oto przykład ćwiczenia, którego celem jest kształtowanie kompetencji semantycznej: dziecko słucha treści zdania (zagadki), a następnie koloruje (wskazuje) obrazek, będący ilustracją wyrazu użytego w zdaniu.
Rozwój kompetencji językowych na płaszczyźnie fonologicznej. Między 5. a 7. rokiem życia kończy się rozwój systemu fonologicznego. Do podstawowych umiejętności fonologicznych G. Krasowicz-Kupis (2003) zalicza posługiwanie się sylabami, fonemami i cząstkami śródsylabowymi. Kompetencje językowe z zakresu fonologii polegają na:
– dokonywaniu analizy struktur śródsylabowych, analizy sylabowej i fonemowej wyrazów (wydzielaniu cząstek wyrazów, sylab, głosek, wskazywaniu aliteracji na początku słowa, rymów);
– różnicowaniu i identyfikowaniu dźwięków mowy – słuch fonemowy na przykład przy porównywaniu paronimów, czyli par słów
różniących się jedną głoską (np. Tomek – domek);
– dokonywaniu syntezy struktur śródsylabowych, syntezy sylabowej i fonemowej – łączeniu izolowanych cząstek słów, sylab i głosek w słowa.
Rozwój świadomości fonologicznej przebiega od umiejętności rozpoznawania i wyodrębniania sylab i elementów śródsylabowych
po świadomość fonemową, od której zależą postępy w nauce czytania i pisania. Dziecko kształtuje tak zwaną świadomość sylabową
przez ćwiczenia w dzieleniu słowa na sylaby i w ten sposób nabywa umiejętność manipulowania sylabami (np. porównywania ich, dodawania, usuwania). Świadomość elementów śródsylabowych (rymy i aliteracje) rozwija się do około 5. roku życia. Obejmuje ona umiejętność rozpoznawania i tworzenia słów mających wspólne cząstki śródsylabowe. Umiejętność wyodrębniania rymów (końcówek słów)
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i aliteracji (cząstek nagłosowych) pojawia się po ugruntowaniu umiejętności dzielenia słowa na sylaby, lecz przed segmentacją fonemową (G. Krasowicz-Kupis 1999).
Ćwiczenia polegające na operowaniu rymami i aliteracjami dostarczają dziecku wiadomości na temat akustycznego aspektu słów
oraz podnoszą skuteczność nauki czytania i pisania. Jednak badania M. Bogdanowicz i G. Krasowicz (1996) wykazują, że aliteracje są
łatwiejsze do rozpoznawania i tworzenia niż rymy. Umiejętność manipulowania rymami, czyli świadomość rymów, jest w fazie
kształtowania jeszcze u dzieci sześcioletnich.
Analiza i synteza fonemowa charakteryzują się dużym stopniem trudności. Między innymi dlatego, że przy wypowiadaniu słów
będących sekwencją głosek narządy artykulacyjne przyjmują nieco odmienne ułożenie niż podczas wypowiadania pojedynczych,
izolowanych głosek. Może to stanowić przeszkodę w przyswajaniu wzorców słuchowych i artykulacyjnych poszczególnych dźwięków mowy i utrudniać dokonywanie analizy fonemowej słów. Podczas syntezy dziecko musi odtworzyć złączenia między głoskami,
uwzględniając zjawisko koartykulacji. Badania G. Krasowicz-Kupis (1999) potwierdzają, że przeprowadzenie analizy i syntezy fonemowej może być trudne dla dzieci sześcioletnich. Zdaniem A. Maurer (2006) duży wpływ na postępy w początkowej fazie nauki
czytania ma opanowanie umiejętności wyodrębniania głoski końcowej w słowach. Autorka stwierdza, że świadczy to o osiągnięciu
umiejętności koncentrowania się na fonemach, istotnej dla szybkiego nabywania trwałych skojarzeń głoska–litera.
W Programie proponujemy wiele różnorodnych ćwiczeń kształcących kompetencje fonologiczne odpowiednio do potrzeb dziecka 6–7-letniego: podział słów na sylaby, wyodrębnianie sylaby na początku słowa, wyodrębnianie sylaby na końcu słowa, wyodrębnianie sylaby w środku słowa, wyodrębnianie głoski w nagłosie, śródgłosie, wygłosie, liczenie głosek w słowie, tworzenie słowa z sylab i z fonemów, tworzenie słowa z pierwszych i ostatnich sylab, głosek, nazw obrazków, porównywanie słuchowe słów. W trakcie
wykonywania kolejnych zadań Programu dzieci mogą aktywnie uczestniczyć w zabawach językowych, rozwijających umiejętność
tworzenia rymów i ich rozpoznawania w kontekście sytuacyjnym. Ćwiczenia polegające na operowaniu rymami dostarczają dziecku wiadomości na temat akustycznej postaci słowa.
Wprowadzenie dziecka do analizy i syntezy fonemowej następuje po analizie i syntezie sylabowej słów. W wyniku treningu poznaje ono też sposób zastępowania dźwięków mowy literami.
Zawarte w Programie zabawy i ćwiczenia nie tylko usprawniają funkcje słuchowo-językowe, ale mogą też dopomóc w diagnozie. Prowadzący zajęcia, analizując trudności dziecka i popełniane przez nie błędy, dostrzeże zaistniałe opóźnienia w rozwoju omawianych funkcji, określi ich zakres i oceni postępy czynione przez dziecko dzięki udziałowi w ćwiczeniach.
Przedstawiamy poniżej kilka praktycznych uwag dotyczących prowadzenia ćwiczeń słuchowo-językowych:
• Dzielenie słów na sylaby uznaje się za pierwszą i najszybciej doskonalącą się zdolność segmentacji. Analiza i synteza sylabowa
kształtują się spontanicznie przed rozpoczęciem nauki szkolnej.
• Ćwiczenia w syntezie sylabowej, składanie słowa z fonemu i logotomu oraz ćwiczenia w analizie sylabowej należy traktować jako
ćwiczenia przygotowujące do syntezy i analizy fonemowej.
• Pamięć fonetyczną, czyli umiejętność pamiętania ciągu głosek, sylab, logatomów, należy rozwijać u dziecka już od okresu przedszkolnego.
• W trakcie zabaw słuchowych doskonalimy umiejętność powtarzania po śladach pojedynczych głosek oraz ćwiczymy odczytywanie głosek z układu ust.
• Syntezę fonemową rozpoczynamy od najprostszych słów, liczących 2–3 głoski. Jeśli nie stanowią trudności, prowadzimy ćwiczenia na trudniejszym materiale słownym.
• Najtrudniejszą umiejętnością jest analiza fonemowa. Dziecko opanuje ją, jeśli wcześniej poznało i poćwiczyło podział na sylaby,
a następnie na cząstki wewnątrzsylabowe. Analizę fonemową należy rozpocząć od sylab o budowie CV (C – spółgłoska, V – samogłoska) i słów o prostej budowie fonemowej.
• Porównywania słuchowego słów nie wykonają dzieci z zaburzonym słuchem fonemowym, na przykład nie rozróżnią paronimów
(kosa : koza).
Funkcje wzrokowe
Trudności w nauce czytania i pisania mogą być przejawem zaburzeń funkcji wzrokowych (np. spostrzegania wzrokowego, pamięci i uwagi wzrokowej). Jak już wspomniano, dobry poziom rozwoju percepcji wzrokowej jest uważany za jeden z ważniejszych
elementów warunkujących powodzenie dziecka w nauce szkolnej.
Zaburzenia percepcji wzrokowej można zaobserwować już na początku nauki szkolnej. Są przyczyną wielu trudności, na przykład
w odwzorowywaniu figur geometrycznych, kształtów literopodobnych, a potem w odróżnianiu liter.
Jeżeli dziecko nieprawidłowo różnicuje, z trudem zapamiętuje i ma problem z rozpoznawaniem i odtwarzaniem kształtów figur,
liter, cyfr czy rozróżnianiem ich pod względem wielkości, to oznacza nieprawidłowo funkcjonujący analizator wzroku. Wraz z zaburzeniami percepcji wzrokowej często współwystępuje słabsza pamięć wzrokowa, co w konsekwencji uniemożliwia dziecku sprawne i niezakłócone zapamiętanie obrazu. Zaburzenia pamięci wzrokowej mogą przeszkadzać w utrwaleniu poprawnej pisowni wyrazów zawierających trudność ortograficzną, na przykład „ó-u”, „rz-ż”, „ch-h”.
Szczególnie uporczywe dla dziecka są problemy w zapamiętaniu liter podobnych pod względem kształtu (b-d-g-p, m-n, n-u, l-ł-t, E-3), co prowadzi do ich mylenia. Jest to skutek występowania trudności spostrzegania aspektu kierunkowego.
Opóźnienie rozwoju percepcji wzrokowej przejawia się między innymi w kłopotach z ułożeniem mozaiki i budowaniem konstrukcji z klocków według wzoru, w nieporadności w rysowaniu, a także przy wyszukiwaniu różnic i podobieństw między obrazkami.
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Trudności przejawiają się również jako zapominanie kształtu rzadziej występujących liter (np. Ł, H, Y, F), co utrudnia ich zapisywanie
i elementarne czytanie, zwane dekodowaniem (T. Gąsowska, Z. Pietrzak-Stępkowska 1994, M. Bogdanowicz 2003).
Praca z Programem umożliwia stymulację i usprawnianie funkcji wzrokowych przez stosowanie różnorodnych ćwiczeń na podstawie obrazków, figur geometrycznych, znaków literopodobnych i liter. Dziecko wyrabia w ten sposób spostrzegawczość wzrokową, analizę i syntezę wzrokową, a także doskonali pamięć wzrokową oraz koordynację wzrokowo-ruchową.
Szczególnie dużo uwagi poświęca się w Programie ćwiczeniom wspomagającym utrwalanie obrazu graficznego liter – kształcone są umiejętności ich rozpoznawania, porównywania i identyfikowania. Doskonalenie funkcji wzrokowych następuje między innymi podczas realizacji aktywności terapeutycznych: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość i pamięć wzrokową,
ćwiczenia kształcące zastępowanie dźwięków mowy literą drukowaną i pisaną oraz w innych ćwiczeniach pisania i czytania. Zabawowa forma i różnorodność zadań z wykorzystaniem niekonwencjonalnych pomocy terapeutycznych sprawią, że dziecko chętnie zaangażuje się w doskonalenie mniej sprawnych funkcji. W rezultacie specjalistyczne ćwiczenia pomogą mu w nauce czytania
i pisania.
Funkcje motoryczne
Motoryka oznacza sprawność ruchową. Mówiąc o motoryce dużej, mamy na myśli sprawność ruchową całego ciała (w tym np.
zdolność utrzymywania równowagi ciała i koordynację ruchów kończyn podczas chodzenia, biegania, skakania, jazdy na rowerze,
hulajnodze). Motoryką małą nazywamy zaś sprawność ruchową rąk w zakresie szybkości ruchów i ich precyzji oraz czynności manualnych niezbędnych podczas samoobsługi, rysowania i pisania (M. Bogdanowicz, A. Adryjanek 2005). Ćwiczenia grafomotoryczne to takie ćwiczenia, których celem jest usprawnianie motoryczne ręki oraz rozwijanie współpracy ręki i oka (czyli koordynacji wzrokowo-ruchowej). Terminem praksja określamy umiejętność planowania ruchu przy wykonywaniu nowej czynności, a terminem
dyspraksja – problem z planowaniem motorycznym, czyli planowaniem ruchu (w mózgu danej osoby nie powstały wystarczająco
precyzyjne i zautomatyzowane plany motoryczne – plany sekwencji ruchów; V. F. Maas 1998).
Motoryczny rozwój człowieka przebiega etapami, które są od siebie zależne. Zawsze przejście na wyższy etap następuje pod warunkiem zaistnienia i utrwalenia etapu niższego, na przykład jeżeli dziecko nie trzyma sztywno głowy, nie zacznie siedzieć, a tym samym nie będzie również chodziło (J. Cieszyńska, M. Korendo 2008). Umiejętności ruchowe, kontrola mięśni, poszczególne zdolności i sprawności rozwijają się na poszczególnych etapach rozwoju. Wystarczy prześledzić kolejne miesiące rozwoju ruchowego
dziecka, aby się przekonać, że jest to proces dynamiczny (E. Hurlock 1985, J. Cieszyńska, M. Korendo 2008). U dziecka w wieku przedszkolnym mówimy o poziomie rozwoju dużej i małej motoryki.
Umiejętności 6–7-latka, a zatem dziecka wkraczającego w okres wczesnoszkolny, są imponujące w zakresie rozwoju motoryki
dużej i małej. Dziecko umie jeździć na rowerze, nartach, łyżwach, pokonuje w podskokach na jednej nodze odcinek kilku metrów
w różnych kierunkach, stoi na jednej nodze z zamkniętymi oczami, utrzymując równowagę, skacze przez skakankę, przeskakuje
przez linę będącą w ruchu, planuje działania, mówiąc, co zrobi, powtarza określone sekwencje ruchowe, łapie małą piłkę, kozłuje
dużą piłkę, bardzo dobrze radzi sobie w zakresie samoobsługi, separuje ruchy palców. Tworzy rysunki tematyczne, rysuje człowieka
przy użyciu prostego schematu (M. Dębińska 2008), a niektóre dzieci osiągają stadium schematu udoskonalonego. Formy plastyczne stają się bardziej giętkie i płynne (M. Przetacznik-Gierowska, M. Tyszkowa 2006). Dziecko zaczyna rysować kwadrat, linie ukośne,
stosuje chwyt trzypunktowy, tnie nożyczkami wzdłuż linii i wycina bardziej skomplikowane wzory, doskonali precyzyjne ruchy dłoni. Jest zdolne do powtarzania sekwencji ruchowych. Warunkują one rozwój sekwencji dźwiękowych i wzrokowych, które są istotne dla rozwoju języka mówionego i pisanego (M. Dębińska 2008; J. Cieszyńska, M. Korendo 2008).
Czynności ruchowe, choć wydają się u większości dzieci płynne i celowe, nadal wymagają doskonalenia. Warto wiedzieć, że dziecko z dyspraksją (V. F. Maas 1998) napotka wiele trudności w uczeniu się pisania. Widoczna jest również słabsza precyzja ruchów w zakresie małej i dużej motoryki. Dyspraksja wpływa na koordynację wzrokowo-ruchową i zdolność do manipulowania przedmiotami,
co można zauważyć podczas wycinania lub kolorowania. Dzieci z dyspraksją trudniej uczą się skakania czy gry w piłkę, a ich ruchy
są niezgrabne. Ma to znaczenie dla prawidłowych relacji z rówieśnikami, ponieważ w wieku 6 – 7 lat dzieci, szczególnie chłopcy, lubią imponować sprawnością fizyczną. Praca z Programem umożliwia stymulowanie funkcji motorycznych przez świadome i celowe
wykorzystanie ćwiczeń. W Programie jest to aktywność terapeutyczna: ćwiczenia ruchowo-zmysłowe, będąca propozycją zadań
ruchowo-zmysłowych, oraz aktywność terapeutyczna: ćwiczenia kształcące sferę manualną i grafomotoryczną, za pomocą której przygotowujemy rękę do pisania przez ćwiczenie ruchomości przedramienia, nadgarstka i palców oraz przez kształtowanie odpowiedniego chwytu.
Rozwój umiejętności grafomotorycznych, niezbędnych do nauki pisania, rozpoczyna się przed pójściem dziecka do szkoły. Jest
to długotrwały proces, w trakcie którego należy zapewnić dziecku wystarczającą ilość doświadczeń różnego typu. Bodźców takich
dostarcza naturalne środowisko domowe, następnie przedszkolne. To rodzice, a potem również nauczyciel przedszkola, przyglądają się bacznie rozwojowi małego dziecka i na tej podstawie organizują mu otoczenie ciekawe sensorycznie i empirycznie. Dorośli
opiekunowie powinni pozwolić dziecku na odczuwanie radości z wykonywania wszelkich form ruchu. Postawa nadmiernego lęku
o dziecko (by się nie przewróciło, nie uderzyło, nie spadło, nie spociło) wpływa hamująco na jego rozwój. Jest ono wówczas pozbawione okazji do swobodnego eksplorowania, a lęk dorosłego przekłada się na postawę wycofania u dziecka. Zbyt ostrożne dziecko
nie skorzysta z wielu ważnych ćwiczeń, których dostarcza codzienne życie. Tym samym pozbawione będzie okazji do rozwoju motoryki dużej, małej oraz bardzo precyzyjnych ruchów.
U niemowląt i dzieci w wieku poniemowlęcym, a potem przedszkolnym nie powinno się krępować ruchów całego ciała. Trzeba umożliwić dziecku chodzenie bez butów dla gromadzenia wystarczającej liczby wrażeń dotykowych i kształtowania odpowiedniej postawy
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ciała. Ubiór nie może krępować ruchu. W tym czasie należy zachęcać dziecko do podejmowania rozmaitych doświadczeń związanych
z czynnościami samoobsługowymi. Wiele ćwiczeń, jak zapinanie guzików, wkładanie i zdejmowanie ubrania, zawiązywanie sznurowadeł, posługiwanie się sztućcami, samodzielne jedzenie, przygotowywanie posiłków z rodzicami (lepienie pierogów, wałkowanie ciasta,
wykrawanie ciasteczek, nakrywanie do stołu), dbanie o porządek, mycie się, daje podstawę do kształcenia umiejętności pisania.
Bardzo istotne dla rozwoju umiejętności grafomotorycznych są: odpowiednia stabilizacja napięcia mięśniowego, umiejętność
zachowania równowagi, prawidłowa koordynacja ruchów całego ciała oraz koordynacja ruchowa między mięśniami i stawami ramienia, przedramienia, nadgarstka, dłoni i palców, koordynacja wzrokowo-ruchowa, umiejętność przekraczania linii środkowej ciała, praksja oraz dobrze zintegrowane odruchy. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w opracowaniach dotyczących integracji sensorycznej (V. F. Maas 1998, S. Goddard 2004; J. Cieszyńska, M. Korendo 2008).
Doświadczenia motoryczne dziecka wzbogacimy za pomocą zadań z aktywności terapeutycznej: ćwiczenia ruchowo-zmysłowe. Wiele różnorodnych ćwiczeń manualnych i grafomotorycznych zawiera się w aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące
sferę manualną i grafomotoryczną, między innymi zadania przygotowujące do pisania: „masażyk całej ręki” i „gimnastyka sprawnych rączek”. W ten prosty i ciekawy dla dziecka sposób przygotowujemy rękę do coraz trudniejszych zadań. Sprawności manualnych i grafomotorycznych dziecko nabywa także podczas wykonywania innych ćwiczeń, które proponujemy w Programie, na przykład dzięki lepieniu, wycinaniu, rysowaniu, malowaniu czy pisaniu.

VIII. Wspomaganie rozwoju w zakresie edukacji matematycznej
Wspomaganie rozwoju dziecka 6–7-letniego w zakresie umiejętności matematycznych oparto w Programie ORTOGRAFFITI z Bratkiem na wymaganiach określonych w aktualnie obowiązującej podstawie programowej w zakresie edukacji matematycznej. Dla
prowadzenia terapii ważna jest znajomość faktu, że myślenie dzieci sześcioletnich odbywa się na poziomie operacji konkretnych.
Sześciolatek umie wykonać ciąg operacji, wykorzystując prawdziwe przedmioty. Potrafi je szeregować według podanych cech różniących i klasyfikować według cech podobnych oraz tworzy zbiory i porównuje przedmioty przez wskazanie różnic i podobieństw.
W Programie uwzględniono zadania i ćwiczenia rozwijające czynności umysłowe ważne dla uczenia się matematyki. Należą
do nich między innymi: ustalanie równoliczności zbiorów, układanie obiektów w serie rosnące i malejące oraz ich numerowanie,
klasyfikowanie obiektów (tworzenie kolekcji). Dziecko ma okazję utrwalać kierunki, określać położenie obiektów, doskonalić orientację na kartce papieru. Wiele ćwiczeń pomaga dziecku dostrzegać symetrię i doskonalić spostrzeżenia, na przykład zauważać, że
jedna figura jest powiększeniem lub pomniejszeniem drugiej. Dziecko utrwala również nazwy figur geometrycznych oraz ma możliwość kontynuowania regularnego wzoru (rysowanie szlaczków, układanie figur w rzędzie itp.).
Dziecko sześcioletnie przelicza przedmioty w zakresie 10. W Programie zawarto również zadania w zakresie liczenia i sprawności rachunkowych. Dziecko może doskonalić umiejętność liczenia obiektów i zapisywania liczb cyframi.
Podczas realizacji drugiej części Programu dziecko ma okazję wyznaczać sumy (dodaje) i różnice (odejmuje), manipulując obiektami lub rachując na zbiorach zastępczych, na przykład na palcach. Będzie również doskonaliło zapisywanie rozwiązań zadań z treścią przedstawionych słownie w konkretnej sytuacji (zapis cyfrowy i znaki działań).
W Programie zawarliśmy też zadania i ćwiczenia dotyczące pomiaru. Dziecko porównuje długości obiektów, różnicuje przedmioty na cięższe i lżejsze oraz doskonali orientację czasową.
U dziecka sześcioletniego pojawia się pamięć dowolna i wzrasta pojemność pamięci. Jest ono zdolne do zapamiętania szeregów zdarzeń, sytuacji, sekwencji wyrazów, liczb złożonych z 6 cyfr, dlatego w Programie są ćwiczenia utrwalające nazwy pór roku,
dni tygodnia i miesięcy.
W drugiej części Programu pojawiają się też zadania w zakresie obliczeń pieniężnych z użyciem monet i banknotu o wartości 10 zł. Dziecko ma możliwość uczestnictwa w sytuacji kupna i sprzedaży, między innymi przez zabawę „Handelek literek”.
Na tym etapie rozwoju dziecka ważne jest umożliwienie mu swobodnego operowania konkretami, a następnie – pojęciami abstrakcyjnymi. Przede wszystkim organizujemy jak największą liczbę konkretnych sytuacji praktycznych, manipulacyjnych, które w konsekwencji będą wpływać na kształtowanie umiejętności matematycznych. Zabawy i ćwiczenia zawarte w Programie przewidują
wiele takich momentów. Dziecko gromadzi doświadczenia i doskonali kompetencje matematyczne podczas wykonywania zadań
ruchowo-zmysłowych (ćwiczących m.in. koordynację, planowanie motoryczne), ćwiczenie wrażliwości i pamięci wzrokowej, manualnych i grafomotorycznych, zapamiętywania szeregu doświadczeń dotykowych, przedsionkowo-proprioceptywnych oraz rozwiązywanie typowych zadań matematycznych z wykorzystaniem różnorodnych pomocy.
Elementy edukacji matematycznej wprowadzone w Programie są oparte na polisensorycznym poznawaniu.
Należy pamiętać, by w pracy z dzieckiem uwzględniać jego strefę najbliższego rozwoju, która pozwala określić dynamikę zmian
rozwojowych. Mieszczą się w niej zachowania sprawdzone, spontaniczne oraz te, które się dopiero tworzą i można je już wywołać
z uwagi na odpowiednią gotowość funkcjonalną układu nerwowego (L. S. Wygotski 1989).

IX. Ćwiczenia wspierające zapamiętanie i utrwalenie liter
W Programie ORTOGRAFFITI z Bratkiem zaproponowano wiele różnorodnych ćwiczeń pomagających dziecku zapamiętać i utrwalić litery poprzez skojarzenia zmysłowe. Dziecko ma okazję utrwalać litery wizualnie, poznawać kolor, kształt, wielkość. W ćwiczeniach
uwzględniono wizualizowanie litery polegające na tworzeniu w wyobraźni jej kształtu i różnych elementów składowych.
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Dziecko ma możliwość utrwalania liter przez odbieranie wrażeń całym ciałem (ćwiczenia dramowe) oraz postrzeganie wrażeń
dotykowych na plecach, rękach (przedramiona, dłonie, palce) i nogach (stopy). Wrażenia dotykowe dostarczane są również przez
czucie faktury (różnego rodzaju materiałów) i temperatury (ciepło – litera napisana przez prowadzącego palcem w wełnianej rękawiczce na przedramieniu dziecka, zimno – litera napisana metalową rurką lub długopisem).
W Programie przyjęto, że litery oznaczające samogłoski są ciepłe ze względu na zapis kolorem czerwonym, dotyczy to również
płytek z literami samogłoskowymi. Litery oznaczające spółgłoski są zimne, ponieważ kolor niebieski jest zimny.
Płytki sensoryczne koloru czerwonego są wykonane z materiału ciepłego w dotyku, by kojarzyć je z samogłoskami. Płytki sensoryczne koloru niebieskiego powinny być zimne, by kojarzyć je ze spółgłoskami.
Do ćwiczeń usprawniających praksję należy projektowanie liter i ich układanie w przestrzeni (dziecko planuje budowę litery
przy pomocy prowadzącego zajęcia, a następnie ją konstruuje z dowolnych materiałów). Są to ćwiczenia polegające na układaniu
przestrzennym liter, na przykład z klocków, układaniu na dużej powierzchni, na przykład na podłodze, liter ze wstążki, sznurka, materiałów przyrodniczych, a następnie układaniu na małej powierzchni, na przykład na kartce A4, liter z kolorowego sznurka (samogłosek czerwonym sznurkiem, a spółgłosek – niebieskim). Dziecko ma również możliwość poznania i utrwalenia litery z konkretnym
zapachem i smakiem. Wszystkim literom przyporządkowano skojarzenia smakowo-węchowe. Są one dodatkowym bodźcem pomagającym zapamiętać i wyróżnić literę spośród innych przede wszystkim w sensie emocjonalnym.
Dopiero na końcowym etapie dziecko pisze litery w powietrzu całą ręką, palcem na różnych powierzchniach, między innymi
na płytkach sensorycznych (patrząc na wzór i z pamięci).
Oto kilka zabaw, które pomogą dziecku w zapamiętaniu liter (tzw. bierna znajomość).
1. „Literkowy kramik”. Prowadzący wspólnie z dziećmi buduje „literkowy kramik”: sklepik, w którym będą wystawione litery. Mogą one leżeć, stać, wisieć lub pływać. Leżące litery wycinamy ze starych gazet lub czasopism i kładziemy na ladzie sklepowej.
Stojące litery to na przykład klocki literowe. Wiszące litery wykonujemy z drucika albo plasteliny. A może będą samolocikami,
które po lekkim dmuchnięciu zaczynają wirować? Pływające litery przygotowujemy w następujący sposób: piszemy litery wodoodpornym pisakiem na plastikowych klockach i wrzucamy je do przezroczystego naczynia wypełnionego wodą. Można
również wykonać małe rybki z masy solnej. Kiedy wyschną – zapisujemy na każdej rybce po jednej literze i całość lakierujemy.
2. „Handelek kramowych literek”. Dzieci wybierają spośród siebie sprzedawcę, pozostałe są kupującymi. Prowadzący pilnuje, by
pamiętały o właściwym zachowaniu, zwłaszcza mówieniu: dzień dobry, proszę, dziękuję, do widzenia. Jak płacimy za towar?
Oczywiście uśmiechem.
Dziecko podchodzi do kramiku i mówi: „Dzień dobry, proszę literkę, która mi się podoba, tę z dwoma brzuszkami”. Prowadzący
informuje: „To jest B”. Dziecko powtarza: „Poproszę B”. Dziecko sprzedawca mówi: „Za B płacisz dwa uśmiechy”. Dziecko klient uśmiecha się dwa razy i mówi: „Dziękuję i do widzenia”.
3. „Ugotuj literową zupę”. Dziecko wybiera do zupy klocki literowe zgodnie z„przepisem” i opowiada o ich walorach smakowych.
W„przepisie” każda litera może oznaczać jakieś warzywo lub przyprawę.
4. „Ułóż pociąg z klocków”. Dziecko wybiera klocki z określonymi literami, na przykład oznaczającymi samogłoski.
5. „Zbuduj dom z klocków”. Dziecko wybiera klocki z określonymi literami, na przykład tylko wielkie litery.
6. „Polowanie na litery”. Dziecko szuka w czasopismach określonej litery, na przykład małego i dużego M. Znalezioną literę otacza
niebieską pętlą lub wycina.
7. Lupa Bystre Oczko jest pomocą atrakcyjną dla dziecka. Przynosi korzyść podczas ćwiczeń wyszukiwania drobnych przedmiotów, obrazków, liter, a także sylab i wyrazów. Ułatwia koncentrację i wzrokowe zapamiętywanie.

X. Kształtowanie gotowości do nauki czytania
Zdaniem G. Krasowicz-Kupis (2006) na dojrzałość do nauki czytania mają wpływ następujące czynniki: motywacja, nastawienie, rozwój myślenia na poziomie operacyjnym, rozwój mowy i języka, świadomość językowa, rozwój sprawności percepcyjno-motorycznych i ich integracja. Przy dokonywaniu oceny
rozwoju mowy i języka należy zwrócić uwagę na poziom umiejętności komunikacyjnych i przyswojenie systemu językowego w następujących aspektach:
– sprawności fonologicznej (zdolność syntezy sylabowej i fonemowej, posługiwanie się fonemami),
– sprawności morfologiczno-składniowej (budowa i odmiana wyrazów, budowa i stosowanie zdań),
– sprawności semantycznej (dobór słownictwa, konstruowanie wypowiedzi).
Dzięki świadomości językowej dziecko zdaje sobie sprawę z istnienia reguł języka i symboli językowych. W efekcie może kontrolować poprawność wykonania operacji (np. na wyrazach i zdaniach).
Znaczącą rolę w gotowości psychomotorycznej, która jest warunkiem opanowania techniki czytania, odgrywa sprawne funkcjonowanie analizatorów wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego oraz ich integracja (H. Spionek 1985, M. Bogdanowicz 2001,
A. Brzezińska 1987).
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U dzieci ryzyka dysleksji nabywanie umiejętności czytania przebiega powoli i z trudem. Ważne jest, by przede wszystkim opanowały umiejętność dokonywania syntezy głoskowej oraz sprawnie rozpoznawały litery (wiązanie litery z właściwą głoską). Punktem
wyjściowym powinna być znajomość samogłosek. Jednak od początku należy zadbać o prawidłowe nazywanie wszystkich liter. Nazwą litery jest głoska związana z fonemem, który ta litera oznacza. Wymawiamy nazwę litery w sposób jak najbardziej wyizolowany,
na przykład: s, t, k, nie używając nazw: es, te, ka itp., ani nie dodajemy do spółgłosek samogłoski „y”, nie wolno zatem wymawiać: sy,
ty, ky itp.
Już od samego początku nauki czytania należy zapobiegać literowaniu (głoskowaniu).
Na poziomie elementarnym czytanie może być wykonywane techniką ślizgania się na literach
(B. Rocławski, 1993). W Programie ORTOGRAFFITI z Bratkiem zaproponowano pomoc dydaktyczną, służącą nauce czytania metodą ślizgania. Jest to suwak „Pingwinek na ślizgawce”.
Przy stosowaniu tej metody nie należy wydłużać głosek dynamicznych: ę, ą, j, l, ł, c, ć, dz, dź,
cz, p, b, t, d, k, g, ń.
Obrazek na suwaku przedstawia pingwina ślizgającego się na brzuszku. Przykładowa litera
o (litery są wymienne) jest wydłużana w wymowie do momentu zbliżenia się z drugą literą (tutaj t) stojącą na końcu ślizgawki i wymawianą krótko. Czytamy: „ooot”.
W miarę nabywania przez dziecko sprawności czas ślizgania należy skracać i przechodzić do czytania całościowego (globalnego). Na początek dobieramy krótkie, jednosylabowe wyrazy lub pojedyncze sylaby.
Metodę sylabową polecamy do nauki czytania wyrazów dwu- i wielosylabowych. Jest ona bardzo skuteczna, również u dzieci
z dysleksją (K. Grabałowska, J. Jastrząb, J. Mickiewicz, M. Wojak 1995). Doskonalenie umiejętności czytania oparte na tej metodzie
przebiega etapami – od sylab prostych (dwuliterowych) i najprostszych wyrazów (dwu- i trzyliterowych) do sylab coraz dłuższych
i bardziej złożonych pod względem budowy głoskowo-literowej. Przy dobieraniu materiału do ćwiczeń pamiętajmy, by sylaby dawały się łatwo wyodrębnić słuchowo ze struktury wyrazu. Na koniec wdrażamy dzieci do czytania wyrazów różnej długości, zawierających grupy spółgłoskowe w obrębie sylaby, a także o różnym typie i układzie sylab. W wypadku zbiegu dwu spółgłosek ulegają
one rozdzieleniu przy podziale na sylaby (np. lam-pa). Sprzyja to stopniowaniu trudności przy opanowywaniu techniki czytania, co
bardzo ułatwia dziecku z dysleksją nabywanie fundamentalnych umiejętności szkolnych.
W celu urozmaicenia i utrzymania uwagi przy czytaniu zastosowano wariant litery wielkiej i małej. Dla wzbudzenia większej motywacji i ciekawości dziecka w zestawach do czytania zamieszczono także ilustracje odnoszące się do znaczenia wyrazów, treści zadań i tekstów. Pełnią one również funkcję sprawdzającą rozumienie czytanych wyrazów i zdań oraz sprawiają, że czytanie ma charakter czynny, a nie „techniczny”. W materiale wyrazowym wyróżniono sylaby kolorami, by ułatwić dziecku analizę i syntezę wyrazów.
Wydzielenie ze struktury wyrazu cząstek (sylab) ułatwia ich syntezę – odbiór słuchowy całego wyrazu, czyli czytanie. Umożliwia to
dokonanie analizy i syntezy wyrazów w sposób najbardziej naturalny. Chodzi również o to, by dziecko nie stosowało przy czytaniu
strategii literowania (głoskowania) i obejmowało wzrokiem większe cząstki wyrazu, a następnie scalało całe wyrazy. Gdy dziecko
opanuje technikę czytania wyrazu sylabami, uczymy je czytania całościowego (globalnego) aż do osiągnięcia płynności.
Naukę czytania ułatwiają atrakcyjne dla dziecka pomoce. Poniżej opisujemy kilka z nich.
„Słuchawki” stosujemy dla wzmocnienia odbioru kanałem słuchowym. Dziecko czytające ze słuchawkami lepiej słyszy swój głos
i bardziej skupia się na czynności czytania. Pomoc można wykonać w domu i wystarczy wyciąć jeden podłużny otwór (na ucho
i usta) w plastikowej butelce.
„Wskaźnik” do czytania pomaga dziecku utrzymać wzrok na czytanym tekście i ułatwia orientację na kartce, a tym samym pomaga w jego zrozumieniu. Korzystanie z tej prostej pomocy skutecznie wspomaga pamięć i wzmacnia koncentrację, co sprzyja rozumieniu tekstu. Dziecko może samodzielnie wykonać pomoc.
„Podkładka” umożliwia dziecku śledzenie tekstu pod pewnym kątem, co zapewnia lepszy komfort podczas czytania. Wielu uczniów
chętnie korzysta z tej pomocy. Podkładkę drewnianą o regulowanym kącie ustawienia książki może wykonać dziecku rodzic.
„Okienko” ułatwiające czytanie pozwala na objęcie wzrokiem różnej ilości tekstu w zależności od rodzaju ćwiczeń w czytaniu
i możliwości percepcyjnych dziecka. Dziecko czytające z okienkiem lepiej koncentruje się na tej czynności i nie myli wersów. Kartonowe okienka dziecko może wykonać samodzielnie.
Przy korzystaniu z zestawów do czytania zamieszczonych w zeszytach ćwiczeń warto uwzględnić następujące wskazówki:
1. Prowadzący zajęcia przeprowadza ćwiczenia słuchowe podczas analizy i syntezy sylabowej wyrazów (nazw obrazków, przedmiotów).
2. Odczytuje głośno tekst, a dziecko w tym czasie uważnie śledzi go wzrokiem i słucha ze zrozumieniem.
3. Zadaje dziecku pytania sprawdzające zrozumienie treści odczytanego tekstu.
4. Instruuje dziecko, w jaki sposób tekst jest przygotowany do czytania; wskazuje mu ułatwienia w postaci sylab wyróżnionych kolorem.
5. Dziecko czyta razem z prowadzącym zajęcia – tak zwane czytanie po śladzie.
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6. Dziecko ćwiczy głośne czytanie:
a) w pierwszej kolejności czyta tekst samodzielnie w dowolny sposób;
b) potem co najmniej dwukrotnie czyta głośno tekst.
7. Prowadzący zajęcia nagradza dziecko za wysiłek i postępy w czytaniu.
8. Dokonuje oceny poziomu czytania i tempa nabywania tej umiejętności. Omawia z dzieckiem poprawność ortofoniczną, rytm oraz
płynność, a także regulację oddechu i głośność.
Stosowanie powyższych reguł usprawnia nabywanie przez dziecko umiejętności czytania. W sposób naturalny przechodzi ono
od sekwencyjnego czytania sylabami do całościowego ujmowania wyrazów i tekstu.

XI. Ćwiczenia przygotowujące do czytania, pisania i mówienia
Ćwiczenia przygotowujące rękę do pisania
Ćwiczenie

Uwagi do sposobu wykonania

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia:
– od ramienia w kierunku dłoni, po stronie zewnętrznej ramienia;
– od dłoni w kierunku ramienia, po stronie wewnętrznej ramienia.

Każda ręka oddzielnie jest masowana przez prowadzącego lub
przez samo dziecko.
Masowanie polega na długich i dość mocnych pociągnięciach
wykonywanych wewnętrzną stroną dłoni.

2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia:
– od nadgarstka w kierunku ramienia.

Każda ręka oddzielnie jest masowana przez prowadzącego lub
przez samo dziecko.
Uciskanie polega na obejmowaniu kolejnych fragmentów ramienia całą dłonią z jednoczesnym dość mocnym naciskiem
ręki.

3. Zdecydowane uciskanie stawów:
– nadgarstek, łokieć, ramię.

Każda ręka oddzielnie jest masowana przez prowadzącego lub
przez samo dziecko.
Uciskanie polega na obejmowaniu nadgarstka, potem łokcia,
a na końcu ramienia całą dłonią z jednoczesnym dość mocnym uciskiem stawu.

4. Ćwiczenia izometryczne w formie zabaw palcami:

Dziecko samo wykonuje ćwiczenie po uprzedniej prezentacji
prowadzącego.

– „koszyczek” – splatanie palców rąk;

Zabawa polega na napinaniu dłoni ze splecionymi palcami
w kierunku spotkania się obu nadgarstków (na wydechu) oraz
uwalnianiu napięcia i rozluźnieniu (na wdechu).
– „haki” – spinanie palców dłoni;

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

23

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

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.
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„Gimnastyka sprawnych rączek”. Ćwiczenia przygotowujące prawidłowy chwyt narzędzia do pisania na podstawie bajki terapeutycznej nr 3.
Dzieci powtarzają za terapeutą ruchy i odgłosy opisane w tabeli.
Zwierzątko
1.

Co robi zwierzątko?
• ślimak wychodzi ze
skorupki i przeciąga
się po śnie
• ślimak chowa się
do domku

Co robią obie dłonie i palce?
• kciuk wysuwa się z zamkniętej dłoni
• kciuk chowa się w dłoń (do domku)

Odgłos
Śśśśśśśśśśśś…

cisza

2.

• ślimak wychodzi ze • kciuk wysuwa się z zamkniętej dłoni, kładzie się na palcach Uuuuuuuu…
skorupki i rozgląda
• kciuk chowa się w dłoń (do domku)
się, wyciągając moccisza
no „szyję”
• ślimak chowa się
do domku

3.

• ślimak wychodzi ze • kciuk wysuwa się z zamkniętej dłoni i rusza się na boskorupki i idzie
ki – naśladuje ślimaka, jakby szedł posuwistym, ślizgowym
na spacer, głośno sa- ruchem
pie

Pśśś, pśśś…

4.

• pająk idzie po pajęczynie

• dłonie w układzie tzw. małpiego chwytu na zmianę zamykają się i rozwierają

Tip-top, tip-top…

5.

• wrona otwiera i zamyka dziób

• dziób tworzą 2 palce: wskazujący jest wysunięty poziomo,
a kciuk naśladuje ruch otwierania i zamykania dzioba

Kra, kra…
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Zwierzątko

Co robi zwierzątko?

Co robią obie dłonie i palce?

Odgłos

6.

• zajączek wesoło
strzyże uszkami i się
śmieje

• palce udają uszka zająca: wskazujący i środkowy są wypro- Hi-hi, ha-ha
stowane, a pozostałe 3 palce się poruszają: stykają się i rozwierają

7.

• sarenka gryzie trawkę

• palce udają uszka sarny: mały i serdeczny są wyprostowane, a pozostałe 3 palce się poruszają: stykają się i rozwierają

Mniam, mniam

8.

• myszki szybko biegają, nóżkami przebierają

• 4 palce (wskazujący, środkowy, serdeczny i mały) na zmianę dotykają kciuka w coraz szybszym tempie

Pi, pi, pi…

9.

• rak otwiera i zamyka • 4 palce (wskazujący, środkowy, serdeczny i mały) stykają
szczypce
się czubkami z kciukiem i otwierają

Ciach, ciach!

10.

• motylek wachluje
skrzydełkami

Szu-szu-szu…

• dłonie, płasko złączone palcami, okręcają się na zmianę – raz widać je od wewnątrz, a raz od zewnątrz – w coraz szybszym tempie
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Zwierzątko

Co robi zwierzątko?

Co robią obie dłonie i palce?

Odgłos

11.

• biedronka przygoto- • dłonie złożone w łuseczki, palce złączone, następnie palce
wuje się do lotu:
powoli się rozwierają kilka razy, a na koniec dłonie unoszą
otwiera i zamyka
się w górę, poruszając paluszkami
skrzydełka, a potem
odlatuje

Fiu-fiu-fiuuu...

12.

• wiewiórka kołysze
patyczek pomiędzy
paluszkami

Dylu, dylu
na badylu – hop!

• patyk lub ołówek jest trzymany w 1/4 długości i kołysany
pomiędzy palcami – środkowym i wskazującym (tej dłoni,
która rysuje), następnie kciuk zarzuca ołówek na dłoń

Ćwiczenia oczu przed czytaniem
Zestawy ćwiczeń oczu przed czytaniem
Zestaw 1.
1. Usiądź na krześle albo połóż się wygodnie na dywanie.
2. Oddychaj spokojnie, słuchając muzyki, którą lubisz.
3. Zamknij oczy.
4. Kolejno napinaj ręce, nogi, pośladki i brzuch. Na chwilę zaciśnij zęby i powieki, a potem rozluźnij mięśnie całego ciała.
5. Przy zamkniętych powiekach narysuj oczami kolorowe rysunki: zielone koło, niebieski kwadrat i czerwone serduszko.
6. Pomrugaj powiekami i otwórz oczy.
7. Weź do ręki przedmiot do ćwiczeń oczu (np. ołówek lub małą maskotkę), trzymaj go na wysokości wzroku w ugiętej ręce, a następnie „rysuj” nim: linię poziomą, pionową, kółeczko. Zbliż przedmiot do nosa, odsuń go nieco dalej, „narysuj” nim domek. Cały czas podążaj za przedmiotem tylko wzrokiem, głowa i szyja pozostają nieruchome.
Zestaw 2.
Prowadzący zajęcia mówi:
Połóż się na plecach i rozluźnij całe ciało. Wyobraź sobie, że leżysz w miłym miejscu. Wsłuchaj się w muzykę. Zamknij oczy. Oddychaj
spokojnie. Postaraj się napinać tylko tę część ciała, którą nazwę. Resztę ciała pozostaw rozluźnioną. Zaciśnij obie dłonie… i rozluźnij. Napnij stopy… i rozluźnij. Napnij mięśnie pośladków… i rozluźnij. Nabierz powietrza w płuca i napnij mięśnie brzucha…, potem rozluźnij je.
Zmarszcz mocno czoło… i rozluźnij. Napełnij policzki powietrzem… i powoli wypuść je ustami. Zaciśnij zęby…, a teraz rozluźnij, uśmiechając się. Zaciśnij powieki… i rozluźnij. Przy zamkniętych powiekach popatrz w lewo, a potem w prawo. Narysuj to, co chcesz: zielone koło lub niebieski trójkąt, czerwone serduszko… Teraz spokojnie oddychaj i słuchaj muzyki. Pomrugaj powiekami i powoli otwórz oczy.

Ćwiczenia rozwijające sprawność narządów mowy
Zestaw ćwiczeń rozwijających sprawność narządów mowy (M. Bogdanowicz, A. Adryjanek, M. Rożyńska 2007), podany niżej,
należy powtarzać po kilka lub kilkanaście razy, w zależności od możliwości dziecka. Podczas ćwiczeń towarzyszy dziecku bohater
przewodni Bratek, który chwali je i zachęca do dokładnego wykonywania poleceń.
Ćwiczenia warg i policzków
• puszczanie baniek mydlanych;
• dmuchanie na przedmioty (piórko, watkę, wiatraczek);
• dmuchanie przez wargi ustawione w różny sposób: „dzióbek”, na brodę, na grzywkę, na bok;
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Ćwiczenia warg i policzków
• „balon pękł” – nadymanie policzków i uwalnianie nagromadzonego powietrza z jamy ustnej (powstający dźwięk przypomina
głoskę „p”);
• „balon syczy” – nadymanie policzków i powolne wypuszczanie powietrza z jamy ustnej z jednoczesną artykulacją głoski „s”;
• cmokanie;
• parskanie;
• wyrazista, przesadna artykulacja samogłosek w układach po 2–3 samogłoski: u-o, u-a, i-u, i-o, i-u-i, o-u-o, a-o-a;
• na zmianę: wysuwanie warg do przodu i rozciąganie warg.
Ćwiczenia żuchwy
• opuszczanie i unoszenie żuchwy przy napiętych mięśniach (szpara ust zamknięta);
• ruchy żuchwy w prawo i lewo;
• przy otwartych wargach: wysuwanie żuchwy ku przodowi i cofanie.
Ćwiczenia języka
• wysuwanie i cofanie języka;
• wysunięty daleko na zewnątrz jamy ustnej język wykonuje ruch kolisty w lewo i w prawo;
• powolne wysuwanie języka na brodę i szybkie chowanie w jamie ustnej;
• unoszenie języka do nosa;
• wypychanie językiem policzków;
• „język rurka” – zwijanie języka przez podnoszenie jego boków ku górze;
• „język łyżka” – wysunięcie szerokiego języka na wargi i zaokrąglanie boków do góry;
• kląskanie językiem (klik-klok);
• drapanie podniebienia czubkiem języka;
• dotykanie zębów czubkiem języka.
Ćwiczenia podniebienia miękkiego
• „sowa” – naśladowanie odgłosów: „uhu-hu”;
• „kukułka” – naśladowanie: „ku-ku”;
• śmiechy – śmiech olbrzyma: „ho-ho-ho”, śmiech dziewczynek: „hi-hi-hi”, śmiech chłopaków: „he-he-he”;
• chuchanie na zmarznięte ręce – „chu-chu”.
Czynności kotki
(w rolę wciela się prowadzący):

Komentarz, co robią język
i buzia dziecka:

Kotka rozgląda się dookoła.
Mina jej jest niewesoła!

Pokaż niezadowoloną minę.
Otwórz szeroko usta. Przesuwaj język od jednego kącika
ust do drugiego. (Powtórz 10
razy).

– Oooo! Jaki bałagan tu panuje!
Kurz i duchota króluje!
Uuuu! W kącie wisi pajęczyna!
Widać, że się zbliża sroga zima!

Wykonaj ruchy ustami jak
przy wymowie głosek: o – u,
o – u, lecz bez udziału głosu
(powtórz 10 razy).

Zdjęcia pokazujące układ artykulatorów
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Czynności kotki
(w rolę wciela się prowadzący):

Komentarz, co robią język
i buzia dziecka:

Solidne porządki zaraz tu zrobię.
Miotłą odkurzę sufit, ściany
i podłogę.

Przesuwaj czubek języka
po podniebieniu górnym, dolnym i po wewnętrznych ścianach policzków.

Brudne firanki w oknach wiszą,
pozdejmuję je z karniszy.

Dotykaj czubkiem języka każdy ząbek po kolei – u góry
i na dole jamy ustnej.

Zaraz pralka je wypierze,
aby były białe jak śnieżek!

Wykonaj wargami „motorek”.
Przepychaj powietrze w jamie
ustnej z jednego policzka
do drugiego (powtórz 5 razy
na zmianę).

Teraz z okienek zmyję kurz,
by się błyszczały już!

Wykonaj językiem ruchy naśladujące polerowanie ząbków.

Wieszam w oknach firany –
ich zapach jest niezrównany!

Dotykaj czubkiem języka każdego zęba po kolei u góry
i na dole jamy ustnej.

Zdjęcia pokazujące układ artykulatorów

Jeszcze trzeba wytrzepać dywanik, Wysuń język z jamy ustnej
bo strasznie zadeptany!
i schowaj go (powtórz 10 razy).
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Czynności kotki
(w rolę wciela się prowadzący):

Komentarz, co robią język
i buzia dziecka:

Zdjęcia pokazujące układ artykulatorów

A teraz pokoik dobrze wywietrzę! Wciągnij mocno powietrze
Napełnię go leśnym powietrzem! nosem i napełnij policzki jak
balon. Wypuść powoli powietrze ustami (powtórz 3 razy).

Jaki czysty jest mój pokój!
Będę radosna przez pół roku!

Usta ściągnij w„ciup”
i uśmiechnij się od ucha
do ucha (powtórz 10 razy na
zmianę).

Ugotuję budyniu malinowego
Wykonuj językiem ruchy
kociołek
okrężne wokół ust (podla mych bliźniaczek na podwie- wtórz 10 razy).
czorek!

A wieczorem wspólne czytanie,
od czego mamy humory wspaniałe.

Nabierz powietrze nosem,
podnieś czubek języka
do podniebienia, zaokrąglij
usta i wypuść powoli powietrze ustami, wymawiając głoskę „sz…” (powtórz 3 razy).

XII. Wspomaganie rozwoju emocjonalno-społecznego
Początek nauki w szkole jest bardzo trudny dla każdego dziecka, gdyż musi ono odnaleźć swoje miejsce w grupie oraz dostosować się do norm obowiązujących w klasie i w szkole. W Programie zawarliśmy wiele ćwiczeń i aktywności kształcących rozwój emocjonalny i społeczny. Umiejętności dotyczące tej sfery mają wpływ na sposób postępowania wobec siebie i innych, a także na sukcesy edukacyjne.
Zachowania społeczne i emocje dziecka sześcioletniego
Badania wykazały, że rozwój emocjonalny i społeczny dziecka przebiega optymalnie, jeśli przebywa ono często w towarzystwie
rówieśników, współdziałając z nimi podczas zabaw i gier grupowych. Wówczas ma ono sposobność doświadczać różnych sytuacji,
szukać rozwiązań i występować w wielu rolach. Ponadto może doznawać i przeżywać emocje, a także uczyć się je odpowiednio wyrażać. Uczestnicząc w zajęciach małej grupy, dziecko czuje się bezpieczniej, co wpływa na to, że uważniej kontroluje swoje emocje.
Szybciej uświadamia sobie potrzebę modyfikacji swojego zachowania do sytuacji społecznych. Podczas wspólnego przebywania
w grupie kształtuje się u dziecka empatia. Dodatkowo rozwija się jego pomysłowość, gotowość do działania, a tym samym wzrasta
motywacja do nauki.
Podczas pracy z Programem ORTOGRAFFITI z Bratkiem ogromne zadanie spoczywa na terapeucie, nauczycielu lub rodzicu, którzy towarzyszyć będą dziecku w osiąganiu nowych umiejętności emocjonalnych i społecznych. Ważne jest stworzenie atmosfery
zaufania, akceptacji – wtedy odpowiemy na potrzeby dzieci i ich zainteresowania. W Programie ogromną wagę przykładamy
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do stworzenia poczucia bezpieczeństwa. Dziecko powinno wiedzieć, że dorosły darzy je sympatią i zaufaniem, że może z otwartością opowiadać o swoich uczuciach – radości, zadowoleniu, satysfakcji i przyjaźni, czy też o zmartwieniach, zakłopotaniu, strachu. Przekonajmy je, że zostanie wysłuchane, zrozumiane i może liczyć na wsparcie. Zadbajmy, by uzyskiwało dowody aprobaty
i uznania, miało poczucie przynależności do grupy i nawiązywało szczere relacje z rówieśnikami. Przekonajmy, że jest w grupie potrzebne. Program stwarza dziecku warunki do swobodnego odkrywania siebie, budowania poczucia własnej wartości, sprzyja dojrzewaniu społeczno-emocjonalnemu i odczuwaniu radości z uczestnictwa w Programie.
Podczas realizacji Programu wspomaganie rozwoju emocjonalno-społecznego odbywa się przy każdej okazji, jednak najwyraźniej występuje w aktywnościach terapeutycznych: ćwiczenia kształcące umiejętność rozpoznawania i wyrażania emocji oraz
ćwiczenia integrujące grupę. Do tego rodzaju aktywności z dużą troską dobrano odpowiednie ćwiczenia integracji grupy oraz wypracowania gotowości emocjonalnej. Ćwiczenia integrujące grupę ułatwiają wzajemne poznanie się. W przyjaznej atmosferze dzieci uczą się rozwiązywać różne problemy społeczne oraz podejmować odpowiedzialność za siebie i innych. Dzięki informacjom zwrotnym otrzymują cenne informacje na własny temat i w ten sposób mogą modelować zachowania. To ogromna szansa
na pokonywanie nieśmiałości i wytworzenie poczucia, że w grupie można pokonać wiele problemów.
Świetnym przykładem rozwijania umiejętności emocjonalno-społecznych jest także realizacja w aktywności terapeutycznej:
ćwiczenia utrwalające, podsumowanie i nagroda. Prowadzący zajęcia podsumowuje pracę dzieci i podkreśla wówczas ich aktywność, zaangażowanie, miłą atmosferę, samodzielność, dobre wyniki. Zachęca do wypowiedzi na temat zajęć. Dzieci mają okazję powiedzieć, jakie są ich odczucia, jak podobały im się zadania, które z nich sprawiły trudność, a które były łatwe do wykonania.
Podczas zajęć terapeutycznych duży nacisk jest położony na zaspokajanie u dziecka potrzeby dostrzeżenia jego osiągnięć przez
innych, a także samooceny. Realizacji tego zadania sprzyja wymieniona powyżej aktywność terapeutyczna. Na karcie postępów
dziecko ocenia własne starania, włożony wysiłek, może też nagrodzić siebie, co sprzyja dalszej motywacji do pracy. Warto podkreślić, że w oddziaływaniu terapeutycznym dąży się do tego, aby każde dziecko było dumne ze swoich sukcesów.
Rola bajki terapeutycznej w Programie
Emocje pojawiające się u dziecka są nośnikiem informacji, który należy wykorzystać w komunikacji z nim. Warto obserwować
dziecko, ponieważ przekazuje ono swoje uczucia w sposób naturalny. Odpowiednia reakcja dorosłego, jego zainteresowanie otwierają drogę do porozumienia. Brak reakcji prowadzi do zamykania się dziecka w sobie, zwiększa jego dystans wobec otoczenia i chłód
emocjonalny. Psychologowie zwracają uwagę, że tłumienie emocji pojawiających się w odpowiedzi na frustracje wywołuje poczucie winy, wstydu czy krzywdy, a w konsekwencji potęguje lęk i buduje poczucie mniejszej wartości. Pamiętajmy, że dziecko napotykające trudności w nauce zwykle stale odczuwa lęk i poszukuje sposobów redukcji tego napięcia. Jeśli dorosły mu nie pomoże,
wówczas będzie stosowało mechanizmy obronne, na przykład: zaprzeczanie, uzależnienie od telewizji lub komputera, konfabulacje. Są to formy ucieczki w lepszy świat. Efektem długotrwałego napięcia lękowego mogą być zaburzenia nerwicowe lub choroby
psychosomatyczne. Rolą rodziców, terapeuty i nauczyciela jest pomóc dziecku zrozumieć pojawiające się emocje, nauczyć je panować nad nimi i pokazać właściwe sposoby ich wyrażania. Najprostszym sposobem na to, by dziecko zrozumiało i akceptowało swoje emocje, jest rozmawianie o nich. W szkole trudno jest na ten temat mówić wprost, zwłaszcza z małym dzieckiem, dlatego warto
zastosować bajkę. Opisane w niej przeżycia bohaterów ilustrują doznania dziecka, a przy tym bajka uspokaja je, redukuje jego problemy emocjonalne, wspiera w indywidualnym rozwoju emocjonalnym. Bajka jest bliska dziecięcemu myśleniu. Nie tylko usuwa
bariery dotyczące kontaktu z dzieckiem, ale też sprawia, że porozumienie jest bardziej skuteczne.
Bajka terapeutyczna pomaga zmniejszyć poziom lęku dziecka, zmienić jego myślenie o samym sobie, odnaleźć własne odczucia
i powiązać je z wydarzeniem. Ponadto dziecko ma sposobność dostrzec, że inni mają podobne problemy, i zaobserwować reakcje.
Dziecko zauważa, że bohater jest nagradzany za odpowiednie zachowanie, i samo zaczyna pozytywnie myśleć oraz naśladuje skuteczne sposoby działania. W ten sposób nabywa nowe kompetencje i wzmacnia poczucie własnej wartości. Bajka pokazuje dziecku najbliższą rzeczywistość, ukazuje mu wzory zachowań, pobudza je do myślenia i rozbudza wewnętrznie. Przeżywa ono porażki
i odnosi sukcesy wraz z bohaterami z opowieści (M. Molicka 1999). Wartość poznawcza bajki opiera się na stwierdzeniu, że świat nierealny pomaga zrozumieć świat realny. Wpływa ona na rozwój i kształtowanie osobowości dziecka – jej rolą jest ukazanie problemu,
uwolnienie od przykrych doświadczeń i oswojenie z zagrożeniem. Uczy pozytywnych wzorów postępowania: zachowań oczekiwanych i nagradzanych. Po pewnym czasie dziecko jest w stanie tworzyć własne historyjki. Wierzy w swoje możliwości. Poprzez bajkę
kreuje siebie, upodabnia się do bohatera, przyjmuje jego wzorce moralne, sposoby myślenia i działania. Podziwia bohatera bajkowego, chce być takie jak on – odważne, dobre, skuteczne, piękne (M. Molicka 1999).
W Programie ORTOGRAFFITI z Bratkiem bajka stanowi bogate źródło informacji dla dziecka. Główny bohater Bratek jest niezastąpionym przyjacielem, znawcą dziecięcych potrzeb, marzeń. Uczy, a zarazem bawi. Zachęca do myślenia, refleksji lub podaje gotowe rozwiązanie. W aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchania ze zrozumieniem prowadzący zajęcia
czyta dzieciom bajkę, stworzywszy uprzednio atmosferę zainteresowania. Następnie prowadzi rozmowę na temat przeżyć dzieci
związanych z przeczytaną bajką, a potem zadaje pytania sprawdzające rozumienie tekstu.
Dzięki ukazaniu uczuć wybranych bohaterów dzieci mają szansę poznać nazwy konkretnych uczuć, stanów emocjonalnych, kojarzyć je z konkretnymi sytuacjami związanymi z przeżyciami bohaterów bajek, a następnie nazwać na kolejnych obrazkach w zeszycie ćwiczeń.
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„Domek uczuć”
Wykonanie ćwiczenia „Domek uczuć” uświadamia dziecku i prowadzącemu zajęcia, w jakiej dyspozycji się
znajduje – i jaki w związku z tym ma poziom motywacji. Zwykle ćwiczenie to dziecko wykonuje na początku
zajęć, ale warto dla porównania powtórzyć je na zakończenie.
Opis ćwiczenia: Dzieci siedzą w kręgu. Rozmawiają o swoim samopoczuciu. Następnie pokazują na domku uczuć ilustracje, które najlepiej obrazują ich emocje.
Sposoby motywowania dziecka
Wielu psychologów uważa motywację za najważniejszy czynnik efektywnego uczenia się. Termin „motywacja” jest nierozerwalnie związany z działalnością człowieka i oznacza pewną celowość w działaniu, pobudzenie do działania. Motywacja może być:
– wewnętrzna – pobudza do działania, które ma wartość samo w sobie, a jej przykładem jest aktywność oparta na zainteresowaniu
czymś lub zamiłowaniu do czegoś;
– zewnętrzna – stwarza zachętę do działania przez system nagród i kar, wobec tego jest wynikiem nagradzania lub unikania kary.
Dlaczego zatem jedno dziecko ma motywację do nauki, a inne nie? Motywy uczenia się wynikają z uświadomionego celu, jaki
pragnie się osiągnąć. Charakter motywów zmienia się u dziecka z wiekiem i kieruje jego działaniem w zależności od czynników, które mają na niego bezpośredni wpływ (środowisko, w którym się wychowuje, posiadane doświadczenia edukacyjne).
Działania sprzyjające zwiększaniu motywacji dziecka:
– rozwijanie zainteresowań;
– mobilizowanie do aktywności, sukcesywne ocenianie i nagradzanie (zgodnie z przyjętymi ustaleniami, np. wpisy na dyplomie, żetony itp.);
– pobudzanie do wysiłku umysłowego tak, by jego rezultatem było zrozumienie i poczucie sprawczości;
– pozytywna ocena (samoocena) rezultatów własnej pracy;
– organizacja środowiska dydaktycznego – wyposażenie i estetyka gabinetu terapeutycznego, organizacja pracy terapeuty, wykorzystanie różnorodnych, interesujących i nowoczesnych pomocy dydaktycznych, atrakcyjność metod pracy;
– zaspokojenie potrzeb dziecka (w tym poczucia bezpieczeństwa);
– wyjaśnienie celowości uczenia się.
Szczególnie ważna dla rozwoju zainteresowań jest atmosfera życzliwości, szacunku, bezpośredniości oraz umiejętność cieszenia się czyimiś osiągnięciami. Ponadto, stosując metody aktywizujące, możemy organizować różnorodne sytuacje kształcenia terapeutycznego, aby przez własną aktywność dziecka pobudzić jego osobiste zaangażowanie i zainteresowanie. Znacznie bardziej zaangażuje je na przykład udział w dramie niż wykonywanie zadań opartych na odbiorze jednorodnego typu bodźców.
Na motywację dziecka silnie wpływa świadomość, że jest kompetentne i zdolne do wykonania zadania, dlatego lubi ono robić
to, z czym sobie dobrze radzi. Na kształtowanie poczucia kompetencji wpływają zadania o poziomie trudności „akurat – w sam raz”,
czyli ani nie za trudne, ani też zbyt łatwe. Inaczej powodują w pierwszym przypadku zniechęcenie, a w drugim prowadzą do braku
satysfakcji. Dziecko, które narzeka na„nudne” lub „głupie” zadania, zwykle maskuje w ten sposób swój brak kompetencji, a także bezradność, że nie wie, jak wykonać zadanie. W tej sytuacji należy zapytać dziecko, co ma dokładnie zrobić i czy rozumie, na czym polega zadanie. Może się bowiem okazać, że niechęć do pracy wynika nie tyle z braku umiejętności, ile z niewiedzy. Pamiętajmy o formułowaniu prostych, zrozumiałych poleceń, najlepiej ograniczonych do jednego zdania. Zbyt wiele informacji naraz powoduje, że
dziecko się gubi, nie pamięta kolejności.
Zdarza się, że dziecko rozumie zadanie, ale uznaje, że nie potrafi go wykonać. Warto wówczas nakłonić je do rozpoczęcia pracy,
aby zorientować się, co umie zrobić, a czego nie. Zadajemy wtedy konkretne pytania, na przykład: „Czego potrzebujesz, by wykonać
to zadanie?”. Gdy dziecko okazuje niechęć z powodu zbyt trudnego, złożonego zadania, zaproponujmy podzielenie go na krótsze
etapy.
Czasami dziecko stale odmawia wykonania zadań, podając takie powody jak: zmęczenie, niechęć, ból głowy lub brzucha, a zaraz potem bawi się z ożywieniem, bez oznak złego samopoczucia. W tej sytuacji można podejrzewać, że mamy do czynienia z dzieckiem słabo wdrożonym do nauki, które wchodzi w rolę młodszego, by uniknąć wysiłku szkolnego. Dziecko stosuje tę strategię w wyniku niekonsekwencji rodziców, którzy ulegali dziecku i nie stawiali mu wymagań. W tej sytuacji tylko przy stałej współpracy pomiędzy
terapeutą, rodzicami i nauczycielami można kształtować w dziecku odpowiednią motywację do działania i chęć do przezwyciężania napotykanych trudności i niepowodzeń.
Na poczucie kompetencji i zdolności do wykonania zadania istotnie wpływa wiara dziecka we własne siły. Należy pomóc mu
uwierzyć, że może odnieść sukces w szkole, przez system wzmocnień i pochwał. Skuteczna pochwała zawiera konkretne i dokładne informacje, które opisują, co dziecko osiągnęło i w czym się poprawiło. Ważne jest przy tym docenienie również wysiłku i wytrwałości, jakie dziecko wykazało podczas wykonywania zadania.
Wiarę we własne siły wzmacnia się w dziecku przez:
– odwoływanie się do wcześniejszych, pozytywnych doświadczeń dziecka i sytuacji, w których poradziło sobie z zadaniem;
– przypominanie o tym, co już wie i potrafi;
– szczere wsparcie emocjonalne, polegające na przekazywaniu komunikatów, że wierzymy w dziecko i w jego sukces;
– wyrażanie pochwał.
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Przy formułowaniu pochwał należy się wystrzegać:
– zbyt częstego chwalenia;
– nieszczerych pochwał wyrażanych po to, by dziecko poczuło się lepiej;
– wyrażania zbyt ogólnikowych informacji typu: „Dobrze ci idzie!”.
Do systemu wzmocnień zaliczyć należy także nagrody. Choć wiążą się one z pozytywnymi intencjami, jednak nadużywanie tej
formy może prowadzić do zaniku u dziecka naturalnej chęci zdobywania wiedzy i umiejętności, a wykształci ono w sobie gotowość
zdobywania nagrody. Skutkiem bywa osłabienie samodzielności dziecka, ponieważ sterowane systemem nagród będzie działało
tylko pod wpływem osoby nagradzającej. Dlatego psychologowie podkreślają, by nagrody stosować z umiarem, w sytuacjach, gdy
wyczerpią się pomysły na zachęcanie dziecka do nauki. Uwaga: nie nagradzamy dziecka za to, że wykonuje coś, co je zaciekawia
i pasjonuje.
Do nagród o dużej wartości zaliczamy nagrody podkreślające kompetencje dziecka, a więc dyplomy, odznaki, lub przedmioty,
które pomagają wzbudzać zainteresowanie nauką, na przykład edukacyjny program komputerowy.
Motywacji do nauki sprzyjają w znacznym stopniu także odpowiednie warunki domowe. Wpływają one na chęć do uczenia się,
a także koncentrację dziecka. Istotne jest:
– zapewnienie miejsca do odrabiania zadań domowych;
– ustalenie pory i zasad odrabiania lekcji;
– usunięcie czynników zakłócających skupienie: hałasu, nieporządku na miejscu pracy;
– wcześniejsze przygotowanie potrzebnych materiałów i przyborów (unikamy w ten sposób odrywania się od pracy);
– podzielenie czasu nauki na kilkunastominutowe odcinki, przedzielone krótkimi, 5–6-minutowymi przerwami ruchowymi, relaksacyjnymi.
Silnej motywacji dziecka do nauki sprzyjają bliskie i pozytywne relacje z rodzicami, oparte na akceptacji, zrozumieniu potrzeb
i uczuć, a także zainteresowaniu problemami. Rodzice powinni mieć na uwadze, że emocjonalne wsparcie jest szczególnie ważne
w sytuacji niepowodzeń i frustracji. Okazywanie zainteresowania i zrozumienia przez wspólne rozmowy i spędzanie wolnego czasu, życzliwe reagowanie na potrzeby oraz uczucia dziecka spowoduje, że będzie się ono czuło zrozumiane. Poczucie emocjonalnego bezpieczeństwa korzystnie wpłynie na jego zdolności i chęć poznawania otaczającego świata.
Wskazówka dla rodziców:
Dziecko ze strony rodziców potrzebuje zrozumienia, wsparcia i wiary, że sobie poradzi.
Brak motywacji do nauki jest skutkiem niewykształcenia u dziecka nawyków uczenia się lub efektem doznanych przez nie porażek
i niepowodzeń. Aby być rodzicem świadomym i lepiej zrozumieć swoje dziecko, warto przeczytać książki: A. Faber i E. Mazlish: Jak mówić, żeby dzieci się uczyły – w domu i w szkole oraz Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.

XIII. Ocena i samoocena dziecka
Dziecko powinno otrzymywać precyzyjne informacje, z których jasno wynika, co zrobiło dobrze, a co musi poprawić, żeby było
lepiej – na tej podstawie buduje motywację do dalszego wysiłku. Zatem niezwykle ważne są wszelkiego rodzaju komentarze i oceny sformułowane werbalnie lub gestem bądź mimiką, a także recenzje umieszczane pod pracami w zeszycie ćwiczeń. Powinny one
dotyczyć poziomu wykonania zadań i przekazywać informacje ukierunkowujące pracę, na przykład: Litery „t” napisałeś kształtnie, ale
pamiętaj, by kreski stawiać w polu górnym, od razu przy pisaniu litery. Taki komentarz nie dyskwalifikuje pracy dziecka i umożliwia mu
uczenie się na własnych błędach.
W Programie uwzględniono zagadnienie oceny postępów dziecka i samooceny. Prowadzący na koniec zajęć podsumowuje pracę dzieci: podkreśla ich aktywność, zaangażowanie, miłą atmosferę, samodzielność, dobre wyniki. Zachęca do wypowiedzi na temat spotkania.
Pyta:
• Jakie macie odczucia?
• Jak podobały się wam zadania?
• Które zadania sprawiły wam trudność, a które były łatwe do wykonania?
Prowadzący pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytanie zamieszczone w zeszycie ćwiczeń, na przykład:
• Czy wszystkie zadania w pisaniu zostały wykonane starannie?
Dzieci zaznaczają właściwą odpowiedź.
Dużym ułatwieniem w rejestrowaniu spostrzeżeń na temat umiejętności i postępów dziecka jest Karta postępów dziecka. Ocena
bieżących umiejętności i sprawności odbywa się na podstawie obserwacji uczestniczącej. Prowadzący może wraz z dzieckiem odnotować na Karcie dostrzeżone osiągnięcia edukacyjne. Powinno się je zaznaczyć pod koniec zajęć terapeutycznych – stanowią indywidualne podsumowanie. Umiejętność samodzielnego uświadomienia sobie poczynionych postępów i analiza własnych osiągnięć wpływa na wzmocnienie wewnętrznej motywacji uczenia się.
Karta powinna być prowadzona systematycznie przez cały okres kształcenia terapeutycznego, ponieważ jest cennym źródłem informacji dla rodziców i nauczycieli. Obejmuje ocenę umiejętności typowo dydaktycznych: słuchanie (ze zrozumieniem, z zaciekawieniem),
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czytanie, pisanie, liczenie, nazywanie uczuć przeżywanych przez bohaterów bajek, oraz innych umiejętności, takich jak: aktywność podczas zajęć, współdziałanie w grupie, przestrzeganie norm, organizowanie własnej pracy. Na tej podstawie prowadzący zajęcia może tak
zorganizować pracę, by była zgodna z indywidualnym tempem rozwoju i potrzebami dziecka.
Proponowana w Programie Karta postępów dziecka jest prosta w użyciu i zrozumiała dla dziecka. Początkowo opis zdobytych
umiejętności wypełnia sam prowadzący, następnie włącza w to dziecko. Podczas oceny wykonywanych przez siebie zadań wdraża
się ono do samooceny. Ocenianie swojej pracy wyrabia krytycyzm wobec siebie, własnych działań, zachowań i motywuje do dalszej nauki. Prowadzący od początku zachęca dziecko do współtworzenia Karty przez to, że koloruje pola kolorowanki zgodnie ze
zdobytymi przez nie umiejętnościami.
Kiedy prowadzący dostrzega, że dziecko nabyło już daną umiejętność, odnotowuje ten fakt na Karcie. W przypadku takich umiejętności jak czytanie, pisanie czy liczenie powinien uwzględniać również wysiłek włożony przez dziecko w ich wykonanie czy opanowanie. Z danych odnotowanych na Karcie uzyskuje się informacje o tempie i czasie zdobywania umiejętności. Wiedza ta pozwoli
dokładniej poznać dziecko i wnikliwiej dokonać oceny jego umiejętności, a także opracować strategię dalszego kształcenia terapeutycznego (indywidualny program terapeutyczny).
Przykładowa Karta postępów dziecka
Karta postępów dziecka ma formę kolorowanki. Jest to rysunek podzielony na sześć części zgodnie z tym, ile jest kategorii do oceny. Każdej części przypisano symbol graficzny. Dziecko może pokolorować części zaznaczone przez prowadzącego zajęcia.

Karta postępów 4

1

Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pokoloruj odpowiednie pola.

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

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

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

.....................................
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Niezwykle ważnym działaniem terapeutycznym jest wzmacnianie w dziecku wiary we własne siły przez przypominanie o tym,
co już wie i potrafi, wyrażanie pochwał, odwoływanie się do jego wcześniejszych pozytywnych doświadczeń, a także do sytuacji,
w których poradziło sobie z zadaniem. Polecamy sporządzanie „spisów” wielkich osiągnięć dziecka. Można to zrobić w bardzo prosty sposób. Na arkuszu brystolu należy przygotować napis: WIELKIE OSIĄGNIĘCIA I SUKCESY DZIECI Z KLUBU PRZYJACIÓŁ BRATKA.
Kolejnym krokiem jest systematyczne wpisywanie tych sukcesów. Można to robić raz w miesiącu, po rozmowie w kręgu przeprowadzonej z dziećmi. One same z chęcią wynajdują i formułują ważną umiejętność czy sprawność, którą chciałyby odnotować na plakacie. Oczywiście plakat eksponowany jest w gabinecie. Na pewno okaże się pomocny w sytuacji, gdy u dziecka dostrzeżemy spadek poziomu motywacji. Można wówczas powiedzieć: Spójrz na plakat. Czy pamiętasz, kto ulepił kiedyś najpiękniejsze jabłuszko
z plasteliny? Oczywiście ty. Teraz będzie podobnie.

WIELKIE OSIĄGNIĘCIA I SUKCESY DZIECI
Z KLUBU PRZYJACIÓŁ BRATKA
Hip, hip, hurra! Każde dziecko sukcesy już ma!

• Karolina pisze prawidłowo litery „O, o”.
• Zuza już wymawia głoskę [sz] w słowach.
• Grześ podczas pisania poprawnie trzyma ołówek.
• Mateusz zrobił największą bańkę mydlaną.
• Marlena przedstawiła swoim ciałem najciekawszy kształt drzewa.
• Tomek narysował najładniejszy szlaczek z kółek i trójkątów.
• Bartek ulepił piękne jabłuszko z plasteliny.
• Dominika powiedziała nam pięknie i głośno rymowankę.

XIV. Wskazówki i zalecenia do realizacji Programu
1. Warto pozwolić dziecku na samodzielne doświadczanie.
Podczas zajęć wykorzystujmy naturalne sytuacje do kształtowania pojęć o świecie i doskonalenia procesu uczenia się. Uwrażliwianie i doskonalenie zmysłów pozwoli na zastosowanie ich do efektywnego uczenia się.
2. Co należy wiedzieć o przeciwwskazaniach?
Przeprowadzenie niektórych ćwiczeń wymaga dobrej znajomości dziecka, musimy wiedzieć o przewlekłych chorobach lub
schorzeniach neurologicznych (np. astmie, padaczce, alergiach). Przeciwwskazaniem do stymulacji przedsionkowej jest padaczka (stymulacji przedsionkowej dostarczamy m.in. przez huśtanie, turlanie, obroty itp.), z kolei dzieci alergiczne nie tolerują pewnych zapachów, smaków, dzieci z astmą zaś nie powinny wąchać olejków.
Nie należy dziecka zmuszać do zadań, które sprawiają mu nieprzyjemne doznania (np. nie wszystkie dzieci lubią masaż po plecach).
3. Zapewniamy odpowiednie pomieszczenie, ciekawe sensorycznie oraz pomoce do stymulacji przewidzianych w Programie.
4. Dokładnie obserwujemy reakcję dziecka na dane ćwiczenie w celu modyfikowania działań terapeutycznych.
5. Pamiętamy o ważnej zależności – im lepiej dziecko współpracuje i im bardziej jest zmotywowane, tym lepsze osiąga wyniki.
6. Im więcej poleceń dziecko wykona samodzielnie, tym bardziej skorzysta z Programu.
7. Pilnujemy zasady stopniowania trudności. Zaczynamy od łatwiejszych ćwiczeń i systematycznie zwiększamy stopień trudności. Na poziom trudności składa się także czas wykonania ćwiczenia i sposób eksponowania materiału ćwiczeniowego.
8. Realizację poszczególnych ćwiczeń dostosowujemy do możliwości psychomotorycznych dziecka. Należy mieć świadomość,
że nie wszystkie dzieci wykonują całość ćwiczeń.
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9. Pozwalamy dziecku wymyślać własne odmiany ćwiczeń ruchowych i planować przestrzeń do ich wykonania. Zwiększa to jego koncentrację i może poprawić praksję.
10. Wytwarzamy odpowiednią atmosferę podczas zajęć i jesteśmy otwarci na propozycje dziecka, a jednocześnie dbamy, aby
było ono skupione podczas ćwiczeń.
11. Nie koncentrujemy się nadmiernie na trudnościach dziecka. Eksponujemy raczej jego umiejętności, mocne strony i postępy,
które uczyniło. Zapewniamy dziecku poczucie bezpieczeństwa, sprawczości i radości z osiąganych sukcesów.
12. Pamiętamy o tym, aby włączać do pracy rodziców.
13. Jednostka terapeutyczna zawiera wiele ćwiczeń różnego typu o różnym poziomie trudności, ale to prowadzący decyduje,
które ćwiczenia należy powtórzyć, a które można pominąć w pracy z danym dzieckiem.
14. Ćwiczenia kontynuujemy aż do momentu opanowania przez dziecko danej umiejętności. Jeżeli nie radzi sobie ono z nowym
zadaniem, należy indywidualnie przećwiczyć kwestie, które sprawiają mu trudność. Można też zmniejszyć stopień trudności,
aby nie zniechęciło się do zajęć.
15. Pracę dziecka nagradzamy pochwałą i oceniamy, korzystając z kart postępów dziecka.
16. W trakcie zajęć prowadzący, obserwując dziecko, dokonuje diagnozy uczestniczącej. Warto gromadzić prace wykonane przez
dzieci celem porównania i oceny dokonanych przez nie postępów.
17. Dziecko wykonuje ćwiczenia w obecności osoby dorosłej.
18. Unikamy przeładowania zajęć ćwiczeniami jednego typu. W trakcie pracy z dzieckiem obserwujemy jego zachowanie i reakcje. Dekoncentracja uwagi, ziewanie czy wzmożona ruchliwość powinny być sygnałem do zmiany rodzaju aktywności bądź
czasu wykonywania ćwiczeń. Ćwiczenia słuchowe należy łączyć z ćwiczeniami rozwijającymi analizator wzrokowy. Czynności ruchowe wspomagają zapamiętanie materiału.
19. Pamiętamy o kontrolowaniu napięcia mięśniowego. Ważne, aby dziecko umiało przyjąć prawidłową postawę ciała, szczególnie podczas pisania.
20. Przed rozpoczęciem zadań pisemnych wykonywanych w zeszytach ćwiczeń prowadzący zajęcia omawia lub przypomina zasady pomocne w kształtnym pisaniu (M. Bogdanowicz, M. Rożyńska 2003–2004):
Zasady pomocne w kształtnym pisaniu
Postawa ciała przy pisaniu:
• stopy oparte na podłodze,
• wyprostowane plecy,
• światło pada na zeszyt z góry lub z lewej strony – u dzieci praworęcznych, a u dzieci leworęcznych – z góry lub z prawej strony,
• dziecko leworęczne ma sąsiada z ławki po swojej prawej stronie,
• głowa znajduje się około 30 cm nad zeszytem.
Przygotowanie przyborów do pisania:
• ołówek powinien być dość miękki, długi i dobrze zatemperowany,
• długopis lub pióro powinny być dopasowane do dłoni, nie mogą być ani zbyt ciężkie, ani zbyt grube,
• należy dobrać przybory z łatwością pozostawiające cienki ślad na kartce papieru (stalówka nie może rozlewać atramentu).
Ułożenie zeszytu:
• u dziecka praworęcznego zeszyt leży prosto, przytrzymywany lewą ręką,
• u dziecka leworęcznego zeszyt leży przesunięty nieco w lewą stronę i jest ułożony ukośnie, górnym lewym rogiem skierowanym do góry; zeszyt przytrzymywany jest prawą ręką.
Sposób trzymania przyboru do pisania:
• dziecko praworęczne: trzyma przybór około 1,5–2 cm od kartki papieru, w trzech palcach – między kciukiem i palcem środkowym, zaś palcem wskazującym naciska od góry,
• dziecko leworęczne: trzyma przybór około 2 cm od kartki papieru, w trzech palcach – między kciukiem i palcem środkowym,
zaś palcem wskazującym naciska od góry, przy czym drugi koniec przyboru jest skierowany do ramienia,
• dziecko nie powinno przyboru ściskać zbyt mocno.
Pisanie:
• dziecko praworęczne: przesuwa dłoń z przyborem do pisania po kartce równo i niezbyt szybko, w kierunku od lewej do prawej
krawędzi kartki,
• dziecko leworęczne: dłoń z przyborem do pisania opiera lekko na zeszycie, palce układa poniżej liniatury, tak by nie zasłaniały
zapisywanego tekstu, dłoń podąża za narzędziem do pisania.
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Użycie nasadki korygującej chwyt jest wskazane, gdy:
• dziecko trzyma narzędzie do pisania nieprawidłowo.
Gdy ręka dziecka jest zmęczona:
• należy wykonać ćwiczenia odprężające rękę: ugniatanie piłki, nawijanie sznurka na rękę, „spacerowanie” ze Spaceruchem, wyciskanie powietrza z foliowej „pękawki”, masowanie palców piłeczkami sensorycznymi,
• można przeprowadzić zabawy polegające na improwizowaniu ruchu: „otrząsanie rąk z wody” (dziecko zanurza dłonie w wodzie,
następnie otrząsa je lekko z wody, po czym już mocniej – otrząsa przedramiona i ramiona), „powietrzne rysunki” (dzieci rysują
w powietrzu oburącz obszerne, symetryczne kształty: grzybów, owadów – motyla, biedronki, ważki, roślin – drzewa, liścia itp.).
Długopisy Yoropen® służą ułatwianiu pisania.
Użycie długopisu Yoropen® jest wskazane, gdy:
• dziecko nieprawidłowo układa narzędzie do pisania w palcach (Yoropen® dopasowuje uchwyt do prawidłowej pozycji pisania),
• dziecko pisze lewą ręką i nie widzi zapisanego tekstu (Yoropen® zwiększa pole widzenia i pozwala obejrzeć pisany tekst),
• ręka zbyt szybko się męczy i poci podczas pisania (Yoropen® ma system podparcia palców niwelujący zmęczenie dłoni).

XV. Wykaz i opis pomocy zastosowanych w Programie
Pakiet dla ucznia
1. Księga bajek terapeutycznych.
2. Zeszyt ćwiczeń, część 1, 2.
3. Karty oceny postępów ucznia i pracy domowej.
4. Karty pracy.
5. Suwak „Pingwinek na ślizgawce” z ruchomym alfabetem.
6. Nakładka do czytania.
7. Lupa Bystre Oczko.
8. Nakładka na palce Spaceruch.
9. Trójkątny ołówek.
10. Płyta CD z nagranymi bajkami, zagadkami dźwiękowymi i muzyką relaksacyjną.
Prowadzący zajęcia do zestawu dla ucznia otrzyma również:
1. Alfabet sensoryczny.
2. Plakat „Domek uczuć“.
3. Naklejkę „Klub Przyjaciół Bratka”.
4. Płytę CD z materiałami niezbędnymi do realizacji Programu.
Prowadzący zajęcia musi pamiętać o tym, jak ważną rolę w terapii odgrywają pomoce. Przy realizacji Programu proponujemy
wyposażyć gabinet w następujące pomoce:
1. Piłeczki, wałeczki sensoryczne i piłki gąbczaste do ugniatania.
2. Płytki sensoryczne.
3. Piłki duże (mogą być z wypustkami) do ćwiczeń równoważnych, stymulujących funkcje móżdżka.
4. Kilka wzorów tekturowych przewlekanek z dziurkami.
5. Koraliki do nawlekania.
6. Figury geometryczne.
7. Grubsze sznurki długości około 2 m do nawijania na nadgarstek.
8. Sznureczki lub sznurówki długości około 30–40 cm w kilku kolorach do przewlekania i układania wzorów liter.
9. Puzzle, układanki, mozaiki.
10. Chusty, kocyki, maty, poduszki.
11. Maskotki, pacynki, kukiełki.
12. Materiały przyrodnicze (kasztany).
13. Folia bąbelkowa.
14. „Słuchawki” (wykonane z butelki) do czytania.
15. Wskaźniki do czytania.
16. Podkładki na książkę.
17. Szarfy, woreczki z grochem.
18. Skakanki.
19. Klamerki do bielizny.
20. Przybory do ćwiczeń logopedycznych (rurki, watki, lusterka).
1 Eksperyment został przeprowadzony przez M. Bogdanowicz, I. Mańkowską i M. Rożyńską w 2009 roku w Szkole Podstawowej
nr 6 w Gdyni i w Szkole Podstawowej nr 6 w Redzie.
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21. Czerwone serca z filcu na rzep lub na gumce na rękę (lub gumki frotki).
22. Nakładki z okienkiem do czytania.
23. Litery przestrzenne z wykładziny, filcu lub gumy.
24. Klocki, na przykład do układania liter w przestrzeni.
25. Multimedialne programy i gry edukacyjne z zakresu utrwalanych treści, dostosowane do wieku dzieci.
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