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Wstęp
Program ORTOGRAFFITI z Bratkiem został przygotowany przede wszystkim z myślą o dzieciach ryzyka dysleksji, które wykazują
parcjalne deficyty funkcji językowych, percepcyjnych i motorycznych warunkujących poprawny rozwój umiejętności czytania i pisania. Wsparcia potrzebują również dzieci z bardziej ogólnymi opóźnieniami rozwoju, u których występują deficyty uwarunkowane
endogennie lub środowiskowo. Dlatego też nowatorski model terapii pedagogicznej, opracowany specjalnie dla potrzeb programu, może być wykorzystany do udzielania pomocy terapeutycznej wszystkim dzieciom w wieku 7–8 lat, u których występują trudności w nauce czytania i pisania, niezależnie od tego, skąd się one biorą.
Edukacyjno-terapeutyczny charakter programu pozwala na zastosowanie go zarówno podczas zajęć grupowych, jak i indywidualnych. Program z powodzeniem sprawdzi się na zajęciach wyrównawczych oraz w trakcie terapii prowadzonej w celu stymulowania funkcji percepcyjno-motorycznych, koncentracji uwagi oraz rozwijania różnych form komunikacji. Może też być wykorzystany
w pracy z dziećmi nadpobudliwymi i dziećmi z deficytem uwagi. Z programu mogą również korzystać dzieci, które nie radzą sobie
w sytuacjach wymagających opanowania kompetencji społecznych i emocjonalnych. Zaproponowane w programie ćwiczenia i metody mogą stosować także nauczyciele terapeuci pracujący z dziećmi zaniedbanymi dydaktycznie (środowiskowo), u których występują – podobnie jak u dzieci ryzyka dysleksji – trudności w nauce czytania i pisania. Z kolei rodzice korzystający z zaproponowanych w programie materiałów do ćwiczeń zapewnią swoim dzieciom stymulację ważnych obszarów rozwojowych.
Program w pełni dostosowano do polskiego systemu edukacyjnego. Różnorodne typy zadań są dopasowane do wieku odbiorcy. Zaproponowane w programie metody systematycznego kształcenia funkcji percepcyjno-motorycznych i wspomagania rozwoju emocjonalno-motywacyjnego umożliwiają zapobieganie występowaniu trudności w nauce i pojawianiu się zaburzeń wtórnych.
W programie uwzględniono zabawy i ćwiczenia uwrażliwiające i stymulujące zmysły, stabilizujące napięcie mięśniowe, kształtujące
równowagę, przekraczanie linii środka, orientację czasowo-przestrzenną, koordynację ruchową i wzrokowo-ruchową, a także słuchowo-ruchową i wzrokowo-słuchowo-ruchową, sprawność manualną i grafomotoryczną, stymulujące rozwój mowy, logicznego
i twórczego myślenia, umiejętności matematyczne. Program zawiera również ćwiczenia w zakresie planowania ruchu (praksji), odtwarzania i imitowania ruchów, planowania i wykonywania sekwencji określonych zadań, prawidłowej pracy gałek ocznych, zdolności do przemieszczania się w różnych kierunkach oraz ćwiczenia koncentracji uwagi.
Zgromadzenie przez dziecko doświadczeń w tym zakresie wyrównuje jego szanse edukacyjne i pomaga w osiągnięciu właściwego poziomu umiejętności i sprawności.
Oprócz terapii specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu w programie uwzględniono także diagnozę pedagogiczną i zaproponowano narzędzia umożliwiające prowadzącemu zajęcia stworzenie pełnej dokumentacji (obejmującej diagnozę, przebieg zajęć oraz uwzględniającej indywidualne umiejętności i postępy dziecka, a także ramowy program terapeutyczny). Program
ORTOGRAFFITI z Bratkiem stwarza możliwość:
• rozpoznania trudności dziecka poprzez wykonanie na początku roku szkolnego badania przesiewowego (za pomocą kwestionariusza rozpoznawania specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu opracowanego przez Martę Bogdanowicz);
• dokonania pod koniec roku szkolnego oceny efektywności udzielonej pomocy (przez zastosowanie testów czytania i pisania opracowanych przez Renatę Czabaj).
Opracowany kompleksowo materiał umożliwia ponadto:
• kontynuację pracy w domu (karta pracy domowej);
• systematyczny kontakt z rodzicami (karta oceny postępów ucznia).
Praca z programem w klasie drugiej bazuje na bajce terapeutycznej, której główny bohater – Bratek – wspiera dzieci w rozumieniu różnorodnych sytuacji społecznych i stanów emocjonalnych. Bratek wprowadza również w atmosferę poszczególnych zajęć i zachęca do wykonywania zadań. 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 wymienione powyżej cechy programu sprawią, iż jego kolejna część – skierowana do uczniów klasy drugiej – zainspiruje terapeutów oraz rodziców, a dzieciom pomoże uczyć się efektywnie i z entuzjazmem.
Autorki
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I. Założenia i cele programu ORTOGRAFFITI z Bratkiem
– klasa druga
Głównym celem programu jest rozwijanie i doskonalenie umiejętności czytania i pisania. Ponadto program umożliwia osiągnięcie następujących celów terapeutycznych:
• wykształcenie odpowiedniego poziomu kompetencji emocjonalnych przez: dostrzeganie stanów emocjonalnych bohaterów bajek terapeutycznych, rozpoznawanie i nazywanie własnych uczuć, kontrolowanie ich i wyrażanie w odpowiedni sposób;
• wykształcenie właściwego poziomu umiejętności społecznych przez: analizowanie sytuacji prezentowanych w bajkach terapeutycznych, integrowanie zespołu, systematyczne utrwalanie nawyków konstruktywnych zachowań, dążenie do akceptacji innych
i tolerancji, budowanie poczucia bezpieczeństwa i zaufania, kształtowanie umiejętności empatycznych oraz właściwych relacji
w grupie, nabywanie nowych doświadczeń społecznych;
• stymulowanie i usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych;
• kształtowanie wrażliwości i świadomości fonologicznej;
• doskonalenie umiejętności poprawnego mówienia;
• kształtowanie wrażliwości, świadomości ortograficznej oraz nowych doświadczeń na podstawie różnych zabaw i gier ortograficznych;
• rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego oraz twórczego myślenia i wyobraźni;
• wspomaganie w zakresie edukacji matematycznej;
• uzupełnianie wiadomości i umiejętności wynikających z zaniedbań środowiskowych, deficytów rozwojowych, słabszej predyspozycji psychofizycznej i intelektualnej, złego samopoczucia;
• rozwijanie systemu motywacji;
• budowanie wiary we własne siły i możliwości;
• zachęcanie do pokonywania trudności;
• kształtowanie odporności emocjonalnej;
• rozwijanie zainteresowań;
• wspieranie mocnych stron.

II. Organizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych podczas
realizacji programu
Założenia organizacyjne zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
Podczas realizacji programu w klasie drugiej należy uwzględniać następujące założenia:
– zajęcia korekcyjno-kompensacyjne odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu w zależności od możliwości organizacyjnych szkoły;
– jednostka terapeutyczna trwa:
• 60 minut (2 razy po 30 minut z przerwą wyznaczoną przez terapeutę), gdy zajęcia prowadzone są raz w tygodniu – jest to rozwiązanie zalecane przez autorki;
• 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 około 20–30 minut;
– grupa powinna liczyć do pięciu osób;
– należy zadbać o zapewnienie dzieciom poczucia 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 w sali przyborów szkolnych i zeszytów ćwiczeń;
– zajęcia korekcyjno-kompensacyjne powinien prowadzić nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej;
– zadaniem prowadzącego zajęcia jest odkrycie w dziecku mocnych stron i uzdolnień oraz ich rozwijanie;
– zajęcia powinny być prowadzone na podstawie zaproponowanych scenariuszy, z uwzględnieniem wszystkich aktywności terapeutycznych – faz efektywnej terapii;
– nauczyciel ma możliwość samodzielnego doboru ćwiczeń realizowanych na zajęciach grupowych i uwzględnienia potrzeb uczniów
oraz czasu, jakim dysponuje; pozwala to na indywidualizację pracy terapeutycznej.
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Kwalifikowanie uczniów do udziału w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych
Do udziału w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych dzieci ryzyka dysleksji kwalifikowane są na podstawie kwestionariusza rozpoznawania specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. W rozpoznaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się
są ponadto pomocne: wywiad z rodzicem i nauczycielem, a także prowadzona przez nauczyciela i terapeutę obserwacja dziecka,
która obejmuje m.in.: 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 na podstawie zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej. Kwalifikacji uczniów do zajęć dokonuje się w porozumieniu z wychowawcą oraz rodzicami.
Skuteczność udzielonej dziecku pomocy i jego postępy należy zbadać za pomocą odpowiednich materiałów diagnostycznych
zawartych w pakiecie ORTOGRAFFITI z Bratkiem. Wyniki diagnozy pedagogicznej, wykonanej przez prowadzącego zajęcia pod koniec roku szkolnego w klasie pierwszej, mogą wskazywać, które dziecko potrzebuje kontynuacji zajęć w klasie drugiej.

Symptomy ryzyka dysleksji charakterystyczne dla wieku 7–10 lat1:
Lp.

1

Obszar diagnozy

Objawy

1.

Motoryka duża

Dziecko:
– wykazuje się małą sprawnością ruchową całego ciała;
– ma trudności z nauczeniem się jazdy na dwukołowym rowerze, wrotkach, łyżwach,
nartach;
– niechętnie uczestniczy w zabawach i zajęciach ruchowych, np. może mieć trudności
z wykonaniem układów gimnastycznych.

2.

Motoryka mała

Dziecko:
– wykazuje się obniżoną sprawnością ruchową rąk;
– nie opanowało w pełni czynności samoobsługowych związanych z ubieraniem się,
myciem i jedzeniem;
– przejawia trudności z używaniem nożyczek.

3.

Koordynacja wzrokowo-ruchowa

Dziecko:
– ma trudności z rzucaniem piłki do celu i chwytaniem;
– brzydko, niechętnie rysuje i pisze, nie mieści się w liniaturze, zagina „ośle uszy”;
– zbyt mocno przyciska ołówek/długopis, jego ręka szybko się męczy, pisze wolno;
– ma trudności z rysowaniem szlaczków, odtwarzaniem złożonych figur
geometrycznych.

4.

Funkcje wzrokowe

Dziecko:
– ma trudności z wyróżnianiem elementów z całości, a także z ich syntetyzowaniem
w całość, np. podczas układania mozaiki według wzoru;
– ma 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).

5.

Funkcje słuchowo-językowe

Dziecko:
– ma trudności z zapamiętywaniem (np. tabliczki mnożenia, wierszy), szczególnie
sekwencji (np. nazw miesięcy, liter alfabetu);
– przejawia wadliwą wymowę, przekręca słowa, używa sformułowań niepoprawnych
pod względem gramatycznym;
– ma trudności z zapamiętywaniem nazw, myli nazwy zbliżone fonetycznie;
– ma trudności z poprawnym używaniem wyrażeń przyimkowych, opisujących stosunki
przestrzenne: „nad” – „pod”, „za” – „przed”, „wewnątrz” – „na zewnątrz”;
– ma trudności z zapamiętywaniem wiersza, piosenki, więcej niż jednego polecenia
w tym samym czasie;
– ma trudności z pamięcią fonologiczną oraz sekwencyjną: z zapamiętywaniem
materiału uszeregowanego w serie i sekwencje, jak nazwy dni tygodnia, pór roku,
nazwy miesięcy, a także liter alfabetu, cyfr, powtarzaniem z pamięci szeregu słów oraz
szeregów cyfrowych (złożonych z pięciu cyfr);
– ma trudności z szybkim wymienianiem nazw (np. wszystkich znanych owoców,
szeregu słów);
– w wolnym tempie nazywa szereg prostych obrazków;
– ma trudności z zapamiętaniem tabliczki mnożenia.

Wg: M. Bogdanowicz, Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie, Gdańsk 2003.
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Lp.

Obszar diagnozy

Objawy

6.

Lateralizacja

Dziecko:
– przejawia utrzymującą się oburęczność.

7.

Orientacja w schemacie ciała
i przestrzeni

Dziecko:
– ma trudności z jednoczesnym wskazywaniem na sobie części ciała i określaniem ich
za pomocą terminów „prawe” – „lewe”;
– ma trudności z określeniem położenia przedmiotów względem siebie;
– pisze litery i cyfry zwierciadlanie i/lub zapisuje wyrazy od strony prawej do lewej.

8.

Orientacja w czasie

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

9.

Czytanie

Dziecko ma trudności w czytaniu:
– czyta w wolnym tempie, stosując prymitywną technikę (głoskowanie lub
sylabizowanie z wtórną syntezą słowa);
– bardzo szybko czyta, lecz popełnia przy tym wiele błędów;
– odczytuje wyrazy „od tyłu”, czyli od prawej strony do lewej, np. wyraz „do” czyta „od”;
– niewłaściwie i słabo rozumie przeczytany tekst;
– ma trudności z zapamiętaniem kształtu rzadziej występujących liter, o skomplikowanej
strukturze (F, H, Ł, G);
– myli litery podobne pod względem kształtu (l – t – ł, m – n) oraz litery identyczne, lecz
inaczej położone w przestrzeni (p – g, b – d), popełnia błędy podczas czytania tekstów.

10. Pisanie

Dziecko ma trudności z opanowaniem poprawnej pisowni:
– myli litery odpowiadające głoskom podobnym fonetycznie (np. głoski [z] – [s],
[w] – [f], [d] –[t], [k] – [g]);
– ma trudności z zapisywaniem liter oznaczających spółgłoski miękkie;
– myli głoski [i], [j], głoski nosowe [ą], [om], [ę], [en];
– często opuszcza, dodaje, przestawia, podwaja litery i sylaby, zapisuje wyrazy
bezsensowne;
– ma trudności z zapisaniem liter rzadziej występujących, o skomplikowanej strukturze
(F, H, Ł, G), liter podobnych pod względem kształtu (l – t – ł, m – n), liter identycznych,
lecz inaczej położonych w przestrzeni (p – g – b – d);
– popełnia błędy podczas przepisywania tekstów;
– wykazuje nasilone trudności podczas pisania ze słuchu (dyktanda).

Współwystępowanie wielu wymienionych objawów u jednego dziecka pozwala z większą pewnością przypuszczać, że mamy
do czynienia z dzieckiem ryzyka dysleksji.
Kiedy rozpoznaje się ryzyko dysleksji?
Marta Bogdanowicz2 prezentuje stanowisko, iż rozpoznania ryzyka dysleksji dokonuje się wtedy, gdy obserwowane trudności
mają specyficzny charakter. U każdego dziecka ryzyko dysleksji może ujawniać się pod postacią wymienionych symptomów, ale
żadne z nich nie będzie miało takich samych objawów trudności. Ryzyko dysleksji zwykle diagnozuje się wówczas, gdy kilka różnych trudności objawia się w postaci nasilonej, uporczywej, a zarazem dotkliwej. Trudności te ustępują pod wpływem ćwiczeń, ale
z trudem, wolno i często powracają. Natomiast efekty poprawy są niewspółmiernie małe do włożonej pracy i wysiłku.
Po przeprowadzaniu badań (w poradni psychologiczno-pedagogicznej) stawia się diagnozę ryzyka dysleksji i dysleksji rozwojowej, jeżeli:
• stwierdza się prawidłowy rozwój umysłowy;
• u dziecka występują istotne opóźnienia rozwoju funkcji (słuchowo-językowych, wzrokowo-przestrzennych, ruchowych, integracji
tych funkcji), które stanowią podstawę do wykształcenia się umiejętności czytania i pisania;
• dostrzega się od początku nauki szkolnej występowanie trudności w czytaniu i pisaniu;
• objawy są nasilone i długotrwałe, nie ustępują natychmiast po podjęciu terapii pedagogicznej.

2

M. Bogdanowicz, Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie, Gdańsk 2003.
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Nie rozpoznaje się dysleksji rozwojowej, gdy trudności w nauce:
• są jedynie wynikiem złego funkcjonowania narządów zmysłów (niedosłuchu lub wady wzroku);
• należą do zespołu symptomów inteligencji niższej niż przeciętna, upośledzenia umysłowego;
• są skutkiem schorzenia neurologicznego (MPD, epilepsja);
• są wyłącznie wynikiem zaniedbania środowiskowego i dydaktycznego.
Przypadek Konrada – jak rozpoznać dziecko ryzyka dysleksji i zaplanować pracę terapeutyczną
Rozpoznanie wstępne
Druga połowa września – do nauczyciela specjalisty terapii pedagogicznej zgłasza się mama Konrada, ucznia klasy drugiej, informując o tym, że zaobserwowała u syna pewne niepokojące objawy.
Konrad, kończąc klasę pierwszą, z pozytywnym wynikiem zdał również egzamin z gry na gitarze w szkole muzycznej. Jednak
po wakacjach chłopiec z trudem rozpoznawał nuty i uczył się utworów. Miał rówież trudności z odtworzeniem utworów wcześniej
wyćwiczonych. Ponadto od nowa uczył się liter – ich rozpoznawania (bierna znajomość) i pisania (miejsce w liniaturze, kierunki pisania). Chłopiec słabo radził sobie z czytaniem.
Mama Konrada przypomniała sobie, że w klasie pierwszej syn często nie nadążał za klasą z pisaniem, niechętnie czytał – najpierw
głoskując, a potem ślizgając się z litery na literę. Zdarzało się, że pisząc, mylił litery lub je gubił. Dość dużo czasu przeznaczał na odrabianie zadań domowych. W zerówce chłopiec niechętnie rysował szlaczki literopodobne (nie lubił tej czynności), niektóre znaki
i litery zapisywał zwierciadlanie. Zdaniem mamy chłopca, wymienione symptomy nie zostały dostrzeżone przez nauczycieli w zerówce i klasie pierwszej jako specyficzne trudności w uczeniu się.
Przeprowadzenie obserwacji chłopca, jego zachowania i strategii radzenia sobie z trudnościami podczas zajęć szkolnych oraz
ocena wykonanych prac plastycznych, wytworów oraz analiza zeszytów, a także zastosowanie kwestionariusza rozpoznawania ryzyka specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu umożliwiło stworzenie wykazu trudności w nauce Konrada. Znalazły się w nim:
• obniżona sprawność grafomotoryczna – zniekształcenia wzorów, liter, liczne skreślenia w zeszycie, silny nacisk na kartkę, wolne pisanie, szybkie męczenie się i pocenie ręki podczas pisania i rysowania, litery nieutrzymane w liniaturze,
• obniżona koordynacja wzrokowo-ruchowa – trudności w posługiwaniu się nożyczkami, trudności w precyzyjnym rysowaniu po śladzie, kłopoty z rozplanowaniem tekstu w linii i na stronie zeszytu,
• obniżona sprawność funkcji słuchowo-językowych – problemy z syntezą głoskową słów zawierających utrudnienie, trudności
w usuwaniu sylaby/głoski ze słowa,
• zakłócenia w orientacji przestrzennej – mylenie kierunków, mylenie lewej i prawej ręki,
• obniżona sprawność funkcji wzrokowo-przestrzennych – mylenie liter o podobnym kształcie, lecz inaczej ułożonych w przestrzeni oraz cyfry 3 z literą E, niepamiętanie niektórych liter, niepamiętanie sposobu pisania liter (kierunku, miejsca wejścia do liter),
• trudności w czytaniu – wolne tempo czytania i stosowanie prymitywnej techniki (czytanie po literze, problem z dokonywaniem
syntezy), zmienianie brzmienia czytanych wyrazów,
• obniżona zdolność koncentracji uwagi – trudności w skupieniu się na zadaniu,
• obniżona motywacja spowodowana napotykanymi niepowodzeniami – niechęć do nauki,
• lęk przed zajęciami z klasą.
Za mocne strony dziecka uznano:
• rozumienie przeczytanego przez dorosłego tekstu i umiejętne formułowanie wypowiedzi na jego temat,
• budowanie wypowiedzi ustnych charakteryzujących się bogatym słownictwem i zdań poprawnych pod względem gramatycznym i logicznym,
• rozpoznawanie i tworzenie rymów, sprawne odtwarzanie z pamięci rymowanek (zwłaszcza, gdy towarzyszył temu ruch),
• bardzo dużą sprawność ruchową,
• dużą sprawność i samodzielność podczas zadań manipulacyjnych i konstrukcyjnych,
• chęć współdziałania z innymi dziećmi, dobre relacje z rówieśnikami,
• dobry kontakt z terapeutą – obdarzenie go zaufaniem.
Zalecenia
Pomimo spóźnionego rozpoznania problemu realne szanse na poprawę sytuacji Konrada stwarza udzielenie dziecku pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w szkole i w domu. Wspólnie z mamą chłopca podjęto decyzję o jego udziale w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych. Zalecono też uczestnictwo w zajęciach ruchowych, które oprócz relaksu zapewniają możliwość dowartościowania się. Rodzicom uświadomiono potrzebę systematycznej pracy (ćwiczeń w czytaniu i pisaniu) i obserwacji postępów m.in. dlatego, że wszelkie dłuższe przerwy, takie jak wakacje, niosą dla dziecka ryzyka dysleksji przykre konsekwencje w postaci znacznego
obniżania się poziomu nabytych wcześniej umiejętności czy sprawności. Omówiono z rodzicami metody i sposoby pracy z dzieckiem, zachęcjąc do przeczytania publikacji Uczeń z dysleksją w domu3. Ustalono zakres indywidualnych spotkań mających na celu
wymianę informacji i spostrzeżeń.

3

M. Bogdanowicz, A. Adryjanek, M. Rożyńska, Uczeń z dysleksją w domu. Poradnik nie tylko dla rodziców, Gdynia 2007.
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Efekty
Pod koniec nauki w klasie drugiej u Konrada zaobserwowano efekty pracy terapeutycznej. Do największych osiągnięć zaliczyć
należy wzrost motywacji do nauki oraz nabranie wiary we własne siły i pewności siebie oraz zdolność do adekwatnej samooceny.
Chłopiec dzięki temu znacznie lepiej radził sobie w sytuacjach zadaniowych podczas zajęć edukacyjnych. Wzrósł poziom jego osiągnięć szkolnych – poprawiła się sprawność pisania i czytania.

III. Konstrukcja jednostki terapeutycznej
Poniżej zaprezentowano w ujęciu tabelarycznym konstrukcję jednostek terapeutycznych bazujących na zaproponowanych w programie scenariuszach zajęć. Prowadzący zajęcia ma w klasie drugiej do dyspozycji dwa rodzaje scenariuszy:
a) scenariusze zajęć przeznaczone do rozwijania i doskonalenia umiejętności czytania i pisania,
b) scenariusze zajęć przeznaczone do wielozmysłowego opracowania głosek, liter, dwuznaków.
A. Konstrukcja jednostki terapeutycznej poświęconej rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności czytania i pisania
I. Czynności organizacyjno-mobilizujące
1. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji oraz
integrujące grupę
Cele:

Uwagi:

– przygotowanie emocjonalne do odbioru nowych treści programowych,
– kształtowanie umiejętności rozumienia norm i zasad społecznych,
– integrowanie zespołu,
– kształcenie właściwego poziomu kompetencji emocjonalnych i społecznych.

Ćwiczenia tego typu są podstawą realizacji pozostałych aktywności terapeutycznych.
Prowadzący zajęcia ma dzięki nim możliwość zorientowania się,
z jakimi uczuciami i motywacją dzieci przychodzą na zajęcia.
Dziecko z kolei ma możliwość nauczenia się, jak rozpoznać, nazwać i wyrażać swoje emocje w kontrolowany sposób. Prowadzący mu w tym pomaga. Odbywa się to w klimacie bezpieczeństwa i zaufania.

2. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące słuchanie ze zrozumieniem i umiejętność wypowiadania się
Cele:

Uwagi:

– rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się na temat usłyszanego tekstu,
– wywołanie zaciekawienia bajką,
– kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
– kształcenie umiejętności skupienia uwagi podczas słuchania
bajek,
– poznawanie różnych stanów emocjonalnych przez nazywanie uczuć bohaterów przedstawionych na obrazkach.

Bardzo istotnym zadaniem jest opowiadanie historyjki obrazkowej. Dzieci przy pomocy prowadzącego zajęcia układają obrazki w odpowiedniej kolejności i opowiadają bajkę, wskazując
przyczyny i skutki przedstawionych sytuacji.
Opowiadając bajkę, dzieci nazywają uczucia bohaterów.

II. Wypracowanie gotowości do pracy
3. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia ruchowo-zmysłowe
Cele:

Uwagi:

– dostarczanie różnorodnych bodźców dla lepszej organizacji
zmysłowej,
– rozwijanie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni,
– doskonalenie umiejętność planowania ruchu,
– utrwalanie prawidłowej postawy ciała.

Zabawy i ćwiczenia ruchowo-zmysłowe nawiązują do treści bajek terapeutycznych. Są dobrane w przemyślany sposób, co ma
na celu zwiększenie motywacji dziecka do ich wykonywania.
Ćwiczenia ruchowe zaproponowane w tej części zajęć stymulują wiele różnych funkcji, m.in. stabilizują napięcie mięśniowe,
doskonalą zmysł równowagi, koordynację ruchową, orientację
czasowo-przestrzenną i kierunkową.
Na tym etapie zajęć proponuje się również ćwiczenia doskonalące umiejętność planowania ruchu (praksję) poprzez m.in. powtarzanie zapamiętanych czynności z dużą dokładnością.
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4. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość i pamięć słuchową
Cele:

Uwagi:

– doskonalenie umiejętności rozpoznawania, różnicowania
i klasyfikowania dźwięków,
– przygotowanie słuchu do odbioru coraz bardziej skomplikowanych dźwięków.

W wyniku realizowanych ćwiczeń (takich jak: rozwiązywanie
zagadek dźwiękowych i muzycznych, różnicowanie dźwięków
cichych i głośnych, długich i krótkich, tworzenie układów przestrzennych do wystukiwanych układów dźwięków, odtwarzanie oraz samodzielne tworzenie krótkich układów rytmicznych,
słuchanie dźwięków i zapamiętywanie ich w określonej kolejności, liczenie dźwięków, granie na instrumentach perkusyjnych określonych rytmów, kierowanie uwagi na określone
dźwięki itp.) rozwija się wrażliwość, spostrzegawczość i pamięć słuchowa i dziecko przygotowuje się do odbioru coraz
bardziej skomplikowanych dźwięków.

5. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość i pamięć wzrokową
Cele:

Uwagi:

– doskonalenie umiejętności rozpoznawania, różnicowania,
klasyfikowania, dobierania bodźców wzrokowych,
– przygotowanie wzroku do doskonalszego spostrzegania.

W wyniku realizowanych ćwiczeń (takich jak: łączenie w pary
takich samych elementów, dostrzeganie różnic i podobieństw,
dorysowywanie brakujących elementów, wyszukiwanie ukrytych obrazów, wzorów, figur geometrycznych, określonych
układów graficznych, znaków literopodobnych, itp.) rozwija się
wrażliwość, spostrzegawczość i pamięć wzrokowa. Dziecko
doskonali percepcję wzrokową za pomocą ćwiczeń będących
źródłem wielu nowych bodźców wzrokowych.

6. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące sferę manualną i grafomotoryczną
Cele:

Uwagi:

– przygotowanie ręki do pisania przez odpowiednie uwrażliwienie dotykowe,
– doskonalenie odpowiedniego chwytu narzędzia pisarskiego,
– rozwijanie i doskonalenie umiejętności grafomotorycznych.

Na tym etapie zajęć pojawia się krótkie ćwiczenie o żartobliwej
fabule przygotowujące rękę do rysowania. Po nim następuje
ćwiczenie grafomotoryczne związane z treścią bajki terapeutycznej.
Dzięki nim dziecko ma możliwość systematycznego doskonalenia umiejętności manualnych i grafomotorycznych.
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III. Praca właściwa

7. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące funkcje słuchowo-językowe
Cele:

Uwagi:

– doskonalenie wymowy głosek,
– doskonalenie umiejętności mówienia na zadany temat i odpowiadania na pytania,
– poszerzanie słownictwa na określony temat,
– dokonywanie analizy i syntezy słuchowej,
– kształtowanie kompetencji fonologicznych,
– kształtowanie wrażliwości i świadomości ortograficznej odnośnie zasad pisowni.

W programie zaproponowano wiele interesujących zabaw
i ćwiczeń rozwijających sprawność narządów mowy, poprawną artykulację, kompetencje syntaktyczne, semantyczne i fonologiczne.
Dzięki nim dziecko ma możliwość utrwalenia nawyków prawidłowego mówienia.
Dziecko doskonali wymowę głosek szeregu szumiącego, syczącego i ciszącego oraz różnicuje je słuchowo w wyrazach,
m.in. w następujących zestawieniach:
– [ś – sz], [ź – ż], [ć – cz], [dź – dż];
– [s – sz], [z – ż], [c – cz], [dz – dż];
– [s – ś], [z – ź], [c – ć], [dz – dź].
Dziecko uczestniczy w zabawach słuchowo-ruchowych (opanowując pamięciowo wierszyki) i w zabawach językowych rozwijających umiejętność tworzenia rymów oraz ich rozpoznawania w kontekście sytuacyjnym.
W programie przewidziano wiele zabaw i gier, w których dziecko ma możliwość kształtowania wrażliwości i świadomości ortograficznej oraz poznawania zasad ortografii (np. zasad pisowni liter oznaczających spółgłoski miękkie).

8. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące funkcje wzrokowo-przestrzenne
Cele:

Uwagi:

– kształcenie spostrzegawczości wzrokowej,
– kształcenie pamięci wzrokowej i wzrokowo-ruchowej na materiale obrazowym, geometrycznym, literopodobnym i literowym,
– rozwijanie orientacji przestrzennej i kierunkowej,
–utrwalanie orientacji na płaszczyźnie kartki i znaczenia pojęć:
„na środku”, „na górze”, „na dole”, „po prawej stronie”, „po lewej
stronie”,
– utrwalanie znajomości kolejności liter w alfabecie,
– utrwalanie pisowni wyrazów z literami podobnymi graficznie.

W wyniku realizowanych ćwiczeń (takich jak: wyodrębnianie
elementów z tła, zapamiętywanie określonych kształtów, wyszukiwanie określonych liter, czytanie odwróconych liter, zapamiętywanie drobnych elementów liter, wyodrębnianie liter
spośród innych, wskazywanie miejsca liter w alfabecie itp.)
dziecko doskonali funkcje wzrokowo-przestrzenne niezbędne
do nauki czytania i pisania.
Ćwiczenia tego typu pozwalają na zapamiętywanie wyrazów
z trudnościami ortograficznymi.
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9. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność czytania i pisania
Cele:

Uwagi:

– przygotowanie oczu do czytania,
– ćwiczenie czytania metodą sylabową i globalnie,
– doskonalenie czytania ze zrozumieniem prostych, krótkich
tekstów,
– przygotowanie ręki do pisania,
– utrwalanie poprawnego sposobu łączenia liter,
– ćwiczenie kształtnego pisania liter przy zachowaniu właściwego kierunku kreślenia,
– doskonalenie umiejętności pisania poprawnego pod względem graficznym i ortograficznym.

Na tym etapie zajęć dziecko ma możliwość wykorzystania
podczas czytania wielu interesujących pomocy (np. wskaźnika,
okienka, słuchawek do czytania wykonanych z butelek, nakładki Spaceruch).
Prowadzący zajęcia systematycznie przypomina dzieciom
o prawidłowej postawie ciała podczas pisania i właściwym
sposobie trzymania narzędzia pisarskiego.
Dzięki zaproponowanym w programie zabawom i ćwiczeniom
dziecko m.in.:
– utrwala pisownię wyrazów z literami podobnymi graficznie
(d – b, g – p, m – n – u – w, a – ą, e – ę, M – N – W);
– poznaje zasady pisowni liter oznaczających spółgłoski miękkie i pisowni wielkich liter;
– utrwala zasady ortograficzne dotyczące ó i rz wymiennego
i pisowni wyrazów z literami ó, rz;
– doskonali umiejętność rozpoznawania różnego rodzaju zdań
i stosowania odpowiednich znaków interpunkcyjnych;
– utrwala pisownię wyrazów z głoskami podobnymi fonetycznie [i], [j];
– doskonali umiejętność poprawnego przepisywania i pisania
z pamięci.

10. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia rozwijające myślenie matematyczne i wyobraźnię
Cele:

Uwagi:

– utrwalanie pojęć matematycznych w praktyce,
– doskonalenie wyobraźni i umiejętności logicznego myślenia.

Zaproponowane w programie ćwiczenia najczęściej są związane z treścią bajki terapeuycznej, co pozwala dziecku na doskonalenie i utrwalenie umiejętności oraz pojęć matematycznych
w naturalny sposób.
Interesujące ćwiczenia w formie zagadek, rebusów, diagramów itp. sprzyjają koncentracji na zadaniu oraz wzmagają motywację dziecka do pracy.

IV. Relaksacja
11. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia relaksacyjne
Cele:

Uwagi:

– zapewnienie odpoczynku po wysiłku myślowym,
– uwolnienie nagromadzonego napięcia emocjonalnego,
– utrwalanie ważnej zasady: „Po wysiłku myślowym zawsze następuje relaks”.

Poprzez wyciszające i odprężające zabawy przy muzyce prowadzący zajęcia systematycznie wdraża dzieci do zapamiętania
i stosowania zasady, że po wysiłku myślowym następuje relaks.
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V. Podsumowanie pracy. Ocena wysiłku
12. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia utrwalające treści; podsumowanie i nagroda
Cele:

Uwagi:

– doskonalenie pamięci,
– usystematyzowanie wiedzy,
– kształtowanie właściwej samooceny,
– motywowanie do dalszej pracy,
– utrwalenie opracowanego materiału,
– umożliwienie odczuwania zadowolenia ze swoich osiągnięć
i postępów.

Prowadzący zajęcia podsumowuje pracę dzieci – podkreśla ich
aktywność, zaangażowanie, miłą atmosferę, samodzielność,
dobre wyniki. Dzieci mają możliwość wyrażenia własnych odczuć i wskazania, co sprawiło im największą trudność, a co im
się najbardziej podobało.
Prowadzący zajęcia w razie wątpliwości pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytania zawarte w zeszycie ćwiczeń i dokonać
samooceny.
Dziecko zabiera kartę pracy do domu.
Zadanie domowe należy zawsze sprawdzać. Ważne jest utrzymywanie kontaktu z rodzicami.

B. Konstrukcja jednostki terapeutycznej poświęconej wielozmysłowemu opracowaniu głosek, liter, dwuznaków
I. Czynności organizacyjno-mobilizujące
1. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji oraz
integrujące grupę
Cele:

Uwagi:

– przygotowanie emocjonalne do odbioru nowych treści programowych,
– kształtowanie umiejętności rozumienia norm i zasad społecznych,
– integrowanie zespołu,
– doskonalenie kompetencji emocjonalnych i społecznych.

Ćwiczenia tego typu są podstawą realizacji pozostałych aktywności terapeutycznych.
Prowadzący zajęcia ma dzięki nim możliwość zorientowania się,
z jakimi uczuciami i motywacją dzieci przychodzą na zajęcia.
Dziecko zaś uczy się, jak rozpoznać, nazwać i wyrażać swoje
emocje w kontrolowany sposób. Prowadzący mu w tym pomaga, dbając o stworzenie klimatu bezpieczeństwa i zaufania.

2. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące słuchanie ze zrozumieniem i umiejętność wypowiadania się
Cele:

Uwagi:

– zapoznanie ze słownictwem, w którym występuje opracowywana głoska/litera/dwuznak,
– rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się na temat usłyszanego tekstu,
– wywołanie zaciekawienia bajką,
– kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
– kształcenie umiejętności skupienia uwagi podczas słuchania
bajki,
– poznawanie różnych stanów emocjonalnych przez nazywanie uczuć bohaterów przedstawionych na obrazkach.

Bardzo istotnym zadaniem jest opowiadanie historyjki na podstawie obrazków. Dzieci przy pomocy prowadzącego zajęcia
układają obrazki w odpowiedniej kolejności i opowiadają bajkę, wskazując przyczyny i skutki przedstawionych sytuacji.
Opowiadając bajkę, dzieci nazywają uczucia bohaterów.
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II. Wypracowanie gotowości do pracy

3a. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia ruchowo-zmysłowe
Cele:

Uwagi:

– dostarczanie różnorodnych bodźców dla lepszej organizacji
zmysłowej,
– rozwijanie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni,
– doskonalenie umiejętność planowania ruchu,
– utrwalanie prawidłowej postawy ciała.

Zabawy i ćwiczenia ruchowo-zmysłowe nawiązują do treści
bajek terapeutycznych. Są dobrane w przemyślany sposób, co
zwiększa motywację dziecka do ich wykonywania.
Ćwiczenia ruchowe zaproponowane w tej części zajęć stymulują wiele różnych funkcji, m.in. stabilizują napięcie mięśniowe,
doskonalą zmysł równowagi, koordynację ruchową, orientację
czasowo-przestrzenną i kierunkową.
Na tym etapie zajęć proponuje się również wiele ćwiczeń doskonalących umiejętność planowania ruchu (praksję) poprzez m.in.
powtarzanie zapamiętanych czynności z dużą dokładnością.

3b. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość i pamięć słuchową
Cele:

Uwagi:

– doskonalenie umiejętności rozpoznawania, różnicowania
i klasyfikowania dźwięków,
– przygotowanie słuchu do odbioru coraz bardziej skomplikowanych dźwięków.

W wyniku realizowanych ćwiczeń (takich jak: rozwiązywanie
zagadek dźwiękowych i muzycznych, różnicowanie dźwięków
cichych i głośnych, długich i krótkich, tworzenie układów przestrzennych do wystukiwanych układów dźwięków, odtwarzanie oraz samodzielne tworzenie krótkich układów rytmicznych,
słuchanie dźwięków i zapamiętywanie ich w określonej kolejności, liczenie dźwięków, granie na instrumentach perkusyjnych określonych rytmów, kierowanie uwagi na określone
dźwięki itp.) rozwija się wrażliwość, spostrzegawczość i pamięć słuchowa i dziecko przygotowuje się do odbioru coraz
bardziej skomplikowanych dźwięków.

3c. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość i pamięć wzrokową
Cele:

Uwagi:

– doskonalenie umiejętności rozpoznawania, różnicowania,
klasyfikowania, dobierania bodźców wzrokowych,
– przygotowanie wzroku do doskonalszego spostrzegania.

W wyniku realizowanych ćwiczeń (takich jak: łączenie w pary
takich samych elementów, dostrzeganie różnic i podobieństw,
dorysowywanie brakujących elementów, wyszukiwanie ukrytych obrazów, wzorów, figur geometrycznych, określonych
układów graficznych, znaków literopodobnych, itp.) rozwija się
wrażliwość, spostrzegawczość i pamięć wzrokowa. Dziecko
doskonali percepcję wzrokową za pomocą ćwiczeń będących
źródłem wielu nowych bodźców wzrokowych.
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4. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące sferę manualną i grafomotoryczną
Cele:

Uwagi:

– przygotowanie ręki do pisania przez odpowiednie uwrażliwienie dotykowe,
– doskonalenie odpowiedniego chwytu narzędzia pisarskiego,
– rozwijanie i doskonalenie umiejętności grafomotorycznych.

Na tym etapie zajęć pojawia się krótkie ćwiczenie o żartobliwej
fabule przygotowujące rękę do rysowania. Po nim następuje
ćwiczenie grafomotoryczne związane z treścią bajki terapeutycznej.
Dzięki nim dziecko ma możliwość systematycznego doskonalenia swoich umiejętności manualnych i grafomotorycznych.

III. Praca właściwa. Opracowanie polisensoryczne litery/dwuznaku

5. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące słuchowe wyodrębnianie głoski
Cele:

Uwagi:

– kształcenie umiejętności wyodrębniania słowa zawierającego
daną głoskę,
– kształcenie umiejętności wyodrębniania głoski w słowach
(w nagłosie, wygłosie, śródgłosie), przeliczania głosek i określania kolejności głoski w słowie,
– dokonywanie analizy i syntezy dźwiękowej słów.

Na tym etapie zajęć zaproponowano ćwiczenia polegające na:
– dokonywaniu analizy struktur śródsylabowych, analizy sylabowej i fonemowej słów, wydzielaniu cząstek słów, sylab, głosek ze słów (na początku słowa – aliteracje, na końcu słowa – rymy);
– różnicowaniu i identyfikowaniu dźwięków mowy, głosek
(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.
Ważnym zadaniem dla prowadzącego zajęcia jest kształtowanie nawyku uważnego słuchania, który pozwoli dzieciom
na osłuchiwanie się ze słownictwem zawierającym określoną
głoskę.

6. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania dźwięków mowy literą/dwuznakiem;
litera drukowana/dwuznak drukowany
Cele:

Uwagi:

– nabywanie i utrwalanie skojarzeń głoska – litera/dwuznak,
– zapamiętanie wielkiej i małej litery/dwuznaku drukowanej,
– wyodrębnianie określonych drukowanych liter/dwuznaków
spośród innych liter.

Prowadzący zajęcia prezentuje drukowane litery z alfabetu demonstracyjnego – wielką i małą.
Na tym etapie zajęć dzieci najczęściej wykonują zadania z wykorzystaniem lupy.

7. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania dźwięków mowy literą/dwuznakiem;
litera pisana/dwuznak pisany
Cele:

Uwagi:

– nabywanie i utrwalanie skojarzeń głoska – litera/dwuznak,
– zapamiętanie wielkiej i małej pisanej litery/dwuznaku,
– wyodrębnienie pisanej litery/dwuznaku spośród innych liter.

Prowadzący zajęcia prezentuje pisane litery z alfabetu demonstracyjnego – wielką i małą.
Na tym etapie zajęć dzieci najczęściej wykonują zadania z wykorzystaniem lupy.
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8. Zapamiętywanie litery/dwuznaku zmysłem smaku i węchu
Cele:

Uwagi:

– dostarczanie informacji węchowych i smakowych w celu
utworzenia trwałych skojarzeń z poznawaną literą/dwuznakiem.

Prowadzący zajęcia dostarcza dzieciom doznań, które pozwalają im przekonać się, jak litera „pachnie i smakuje” (np. dwuznak „cz” pachnie i smakuje jak czekolada).
Skojarzenia węchowe i smakowe zostają dodatkowo wzmocnione bodźcami dotykowymi i wzrokowymi. W tym celu terapeuta prezentuje dzieciom karty z alfabetu sensorycznego
z opracowywaną aktualnie literą.

9. Zapamiętywanie litery/dwuznaku dotykiem
Cele:

Uwagi:

– wypracowanie trwałych informacji dotykowych na temat poznawanej litery/dwuznaku poprzez:
– odbieranie wrażeń dotykowych ręką dominującą,
– odbieranie wrażeń dotykowych na plecach.

Na tym etapie zajęć zaleca się wykonywanie ćwiczeń w następującej kolejności:
1. Prowadzący zajęcia daje dzieciom literę z alfabetu sensorycznego do poznania jej dotykiem (przy zamkniętych
oczach).
2. Prowadzący zajęcia pisze palcem daną literę na plecach
dziecka – wolno i dokładnie. Dziecko uczy się w ten sposób
odróżniać kształt wielkiej i małej litery.

10. Ruchowe zapamiętywanie litery/dwuznaku
Cele:

Uwagi:

– zapoznanie ze sposobem pisania litery/dwuznaku,
– utrwalenie znajomości kształtu litery/dwuznaku w przestrzeni,
– utrwalenie znajomości kształtu litery/dwuznaku na małej powierzchni.

Na tym etapie zajęć zaleca się wykonywanie ćwiczeń w następującej kolejności:
1. Prowadzący zajęcia kreśli literę, jednocześnie wygłaszając komentarz zawierający nazwy elementów pisma.
2. Dzieci piszą literę w powietrzu całą ręką.
3. Dzieci układają kształt litery na kartce za pomocą sznurka,
niebieskiej tasiemki (litery oznaczające spółgłoski).
4. Dzieci przechodzą Spaceruchem po ułożonym wzorze
w kierunku zgodnym z kreśleniem liter.

11. Ćwiczenia kształcące umiejętność pisania litery/dwuznaku bez liniatury i w liniaturze
Cele:

Uwagi:

– utrwalanie umiejętności pisania litery/dwuznaku bez liniatury,
Na tym etapie zajęć zaleca się wykonywanie ćwiczeń w nastę– utrwalanie umiejętności pisania litery/dwuznaku w liniaturze. pującej kolejności:
1. Dzieci piszą bez liniatury po wzorze:
– na kartce różnymi przyborami,
– uzupełniając brakujące fragmenty litery,
– ozdabiając kontury litery.
2. Dzieci piszą literę w liniaturze różnych rozmiarów.
3. Zabawa „Literowa Miss” – dzieci wybierają najpiękniej napisaną literę.
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12. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność czytania i pisania
Cele:

Uwagi:

– przygotowanie oczu do czytania,
– doskonalenie czytania metodą sylabową i globalnie,
– doskonalenie czytania ze zrozumieniem prostych, krótkich
tekstów,
– przygotowanie ręki do pisania,
– utrwalanie poprawnego sposobu łączenia liter,
– doskonalenie kształtnego pisania liter przy zachowaniu właściwego kierunku kreślenia,
– doskonalenie umiejętności pisania poprawnego pod względem graficznym i ortograficznym.

W tej części zajęć dziecko może podczas czytania korzystać
z wielu interesujących pomocy terapeutycznych (np. wskaźnika, okienka, nakładki Spaceruch, słuchawek do czytania wykonanych z butelek), co zwiększa jego motywację.
Prowadzący zajęcia systematycznie przypomina dzieciom
o prawidłowej postawie ciała podczas pisania i właściwym
sposobie trzymania narzędzia pisarskiego.
Dziecko ma możliwość doskonalenia umiejętności czytania
i pisania sylab, wyrazów, zdań z nowo poznanymi literami.

13. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia rozwijające myślenie matematyczne i wyobraźnię
Cele:

Uwagi:

– utrwalanie pojęć matematycznych w praktyce,
– doskonalenie wyobraźni i umiejętności logicznego myślenia.

Zaproponowane w programie ćwiczenia najczęściej są związane z treścią bajki terapeutycznej, co pozwala dziecku na doskonalenie i utrwalenie umiejętności oraz pojęć matematycznych
w naturalny sposób.
Interesujące ćwiczenia w formie zagadek, rebusów, diagramów itp. sprzyjają koncentracji na zadaniu oraz wzmagają motywację dziecka do pracy.

IV. Relaksacja

14. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia relaksacyjne
Cele:

Uwagi:

– zapewnienie odpoczynku po wysiłku myślowym,
– uwolnienie nagromadzonego napięcia emocjonalnego,
– utrwalanie zasady: „Po wysiłku myślowym zawsze następuje
relaks”.

Poprzez wyciszające i odprężające zabawy przy muzyce prowadzący zajęcia systematycznie wdraża dzieci do zapamiętania i stosowania zasady, że po wysiłku myślowym następuje relaks.
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V. Podsumowanie pracy. Ocena wysiłku

15. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia utrwalające treści; podsumowanie i nagroda
Cele:

Uwagi:

– doskonalenie pamięci,
– usystematyzowanie wiedzy,
– kształtowanie właściwej samooceny,
– motywowanie do dalszej pracy,
– utrwalenie opracowanego materiału,
– zapewnienie satysfakcji ze swoich osiągnięć i postępów.

Prowadzący zajęcia podsumowuje pracę dzieci – podkreśla ich
aktywność, zaangażowanie, miłą atmosferę, samodzielność,
dobre wyniki. Dzieci mają możliwość wyrażenia własnych odczuć i wskazania, co sprawiło im największą trudność, a co im
się najbardziej podobało.
Prowadzący zajęcia w razie wątpliwości pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytania zawarte w zeszycie ćwiczeń i dokonać
samooceny.
Dziecko zabiera kartę pracy do domu.
Zadanie domowe należy zawsze sprawdzać. Ważne jest utrzymywanie kontaktu z rodzicami

Na rok szkolny opracowano 32 scenariusze pomocne w realizacji programu terapeutycznego na poziomie klasy drugiej. W każdym scenariuszu uwzględniono liczne i różnorodne ćwiczenia. Prowadzący zajęcia może spośród nich wybrać te, które najbardziej
odpowiadają potrzebom jego uczniów. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na wyróżnione specjalnym piktogramem ćwiczenia kluczowe, których wykonanie zapewnia realizację założonych celów terapeutycznych oraz niepominięcie żadnej z faz terapii. Bazując na zaproponowanych w scenariuszach ćwiczeniach, prowadzący zajęcia (terapeuta) może dowolnie je uzupełniać o własne
pomysły (zależnie od potrzeb), realizując założone cele. Zależnie od czasu przeznaczonego na zajęcia, dziecko musi wykonać w domu mniej bądź więcej ćwiczeń ujętych w ramach danego bloku/tygodnia. Należy pamiętać, że terapia tylko wówczas jest skuteczna, jeśli uczeń pracuje systematycznie.

IV. Ćwiczenia stymulujące i usprawniające funkcje
percepcyjno-motoryczne
Program ORTOGRAFFITI z Bratkiem daje dziecku możliwość systematycznego usprawniania wszystkich analizatorów (słuchowego, wzrokowego i ruchowego) oraz doskonalenia ich współdziałania, aby nauka czytania i pisania przebiegała właściwie i bez zakłóceń.
Ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość, pamięć słuchową
W programie znajduje się bogaty zestaw ćwiczeń kształcących wrażliwość, spostrzegawczość i pamięć słuchową. Dziecko ma
okazję odgadywać zagadki dźwiękowe i muzyczne oraz wykonywać ćwiczenia rytmiczne. Dziecko, bawiąc się, m.in.:
• różnicuje dźwięki ciche i głośne,
• różnicuje dźwięki długie i krótkie,
• wyklaskuje rytm zgodnie z układem przedstawionym za pomocą przedmiotów (np. klocków),
• nazywa słyszane dźwięki i układa wzór za pomocą przedmiotów,
• naśladuje kroki zwierząt podczas słuchania granych na instrumencie rytmów (chodzi lub biega w rytm ćwierćnut i ósemek),
• na podstawie nagrania utworu muzycznego lub zagadek dźwiękowych liczy wskazane dźwięki albo wymienia je z pamięci w kolejności ich występowania,
• tworzy z innymi dziećmi „orkiestrę”, grając na przygotowanych instrumentach perkusyjnych (dzięki temu utrwala wartość półnuty, ćwierćnuty i ósemki).
Przykłady zabaw:
„Nad morzem”. Prowadzący wyjaśnia, że istotą zadania jest odgadnięcie odgłosów znad morza. Następnie prezentuje nagrania
z płyty CD. Dzieci odgadują zagadki dźwiękowe.
„Zgadnij, co nie zadźwięczało”. Prowadzący zajęcia prezentuje dzieciom kilka przedmiotów (np. dzwoneczek, piszcząca gumowa zabawka, grzechotka, woreczek z grochem, bębenek) i wydawane przez nie odgłosy. Wyjaśnia, że istotą zadania jest rozpoznanie słuchem (bez udziału wzroku) dźwięków, które wydają zabawki i wskazanie przedmiotu, który nie został wykorzystany w zagadce. Dzieci po kolei odwracają się (mają zasłonięte oczy) i zapamiętują dźwięki, a potem wskazują przedmiot, który nie zadźwięczał.
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„Zaklaszcz Bratkowi”. Prowadzący zajęcia przypomina słowa Bratka: „Wszyscy z radości klaskali w dłonie…”. Następnie prezentuje układ przestrzenny przedstawiony za pomocą klocków (kartoników, kasztanów), który dzieci mają wyklaskać.
„Bratek kompozytor”. Prowadzący zajęcia prezentuje pięć różnych dźwięków w różnej kolejności. Dzieci siedzą tyłem do instrumentów, zapamiętując kolejność dźwięków. Następnie samodzielnie odtwarzają je, grając lewą ręką.
„Słuchanie ciszy”. Prowadzący zajęcia wyjaśnia dzieciom, że będą śniegowymi figurami, które w przybranej pozie, w bezruchu
i z zamkniętymi oczami słuchają w ciszy i skupieniu, co dzieje się w otoczeniu. Dzieci starają się wychwycić jak najwięcej odgłosów.
Potem nazywają je i określają, co jest ich źródłem.
„Zagraj tak samo”. Prowadzący zajęcia prezentuje zabawę polegającą na uważnym słuchaniu i zapamiętywaniu dźwięków kilku
instrumentów i zabawek. Za każdym razem prowadzący dodaje jeden dźwięk (mogą się powtarzać). Zadaniem dzieci jest zagranie
sekwencji dźwięków w tej samej kolejności i za pomocą tych samych instrumentów i zabawek.
Ćwiczenia kształcące funkcje słuchowo-językowe
Słuchając bajek terapeutycznych, zagadek i wierszyków zawartych w programie ORTOGRAFFITI z Bratkiem, dziecko jest intensywnie stymulowane językowo. Zaproponowane w programie zabawy i ćwiczenia pobudzają do aktywności słownej, zwiększając możliwości poprawnego opanowania języka, a także systematycznego bogacenia zasobu słownictwa związanego tematycznie z daną
bajką terapeutyczną. Wiele zadań wspiera dziecko w nauce mowy, rozwijając niezbędne dla jej funkcjonowania aspekty: sprawność
narządów mowy, poprawną artykulację, kompetencje syntaktyczne i semantyczne oraz fonologiczne. Dziecko doskonali wymowę
głosek szeregu szumiącego, syczącego i ciszącego oraz różnicuje je słuchowo w wyrazach, m.in. w następujących zestawieniach:
• [ś – sz], [ź – ż], [ć –cz], [dź – dż],
• [s – sz], [z – ż], [c – cz], [dz – dż],
• [s – ś], [z – ź], [c – ć], [dz – dź].
Dzięki takim ćwiczeniom przygotowuje się do różnicowania słów, w których występują głoski podobne fonetycznie, a jednocześnie uczy się nie mylić liter, które odpowiadają tym głoskom.
Dziecko ma także możliwość uczestniczenia w zabawach słuchowo-ruchowych (takich jak np. „Wysportowany alfabet”), podczas
których opanowuje pamięciowo wierszyki i jednocześnie wykonuje określone czynności (np. skacze po literach ułożonych na dywanie i wykonuje ruchy opisane w rymowance). Poza tym uczestniczy w zabawach językowych rozwijających umiejętność tworzenia rymów i ich rozpoznawania w kontekście sytuacyjnym.
W programie zaproponowano wiele różnorodnych ćwiczeń kształcących kompetencje fonologiczne dziecka siedmio-, ośmioletniego, w których dziecko:
• wyodrębnia głoski w nagłosie, śródgłosie, wygłosie,
• liczy głoski w słowach,
• tworzy słowa z podanych sylab lub fonemów,
• tworzy słowa z pierwszych/ostatnich sylab lub głosek,
• porównuje słuchowo podane słowa, wyszukuje słowa zaczynające się na tę samą głoskę,
• wykonuje operacje na cząstkach fonologicznych (usuwa lub dodaje pierwszą/ostatnią głoskę lub sylabę, przestawia sylaby),
• ustala pozycję wskazanej sylaby w słowie (na początku, na końcu, w środku),
• tworzy łańcuszek słów, które rozpoczynają się końcową sylabą usłyszanego słowa,
• wymyśla słowa na podaną głoskę,
• dobiera słowa na zasadzie przeciwieństw (antonimy).
Przykłady zabaw:
„Co powiedział zmarznięty Bratek?” Prowadzący zajęcia mówi: „Bratek troszkę zmarzł, będąc na mrozie i drży z zimna. Dlatego
opuszcza pierwsze sylaby wymawianych wyrazów. Na przykład słowo «samochody» wymawia: «mo – cho – dy». Rozszyfrujcie pozostałe słowa”. Dzieci po kolei odgadują słowa wypowiadane sylabami przez prowadzącego zajęcia.
„Co to za słowo?” Prowadzący zajęcia mówi: „Bratek przestawia sylaby w słowach, np. zamiast «mleko» mówi: «ko – mle». Rozszyfrujcie pozostałe słowa”. Dzieci po kolei odgadują słowa wypowiadane sylabami przez prowadzącego zajęcia.
„Pąk”. Prowadzący zajęcia mówi: „Bratek do każdej sylaby wyrazu dodaje słowo «pąk». Np. Słowo «woda» wymawia: «pąk wo – pąk da».
Rozszyfrujcie pozostałe słowa”. Dzieci po kolei odgadują słowa wypowiadane sylabami przez prowadzącego zajęcia („pąk” należy
wymawiać ciszej, a sylaby zgadywanych słów – głośniej).
W programie znajdują się także ćwiczenia kształcące kompetencje syntaktyczne. Dziecko doskonali tę sprawność w trakcie budowania zdań ze słów, a także podczas oceniania poprawności zdań ze względu na reguły gramatyczne obowiązujące w języku polskim. Kształtuje się ona również przez ćwiczenia w powtarzaniu zdań, wydzielaniu zdań z tekstów oraz wydzielaniu słów ze zdań.
Przykłady zabaw:
„Łańcuszek ze zdań”. Prowadzący zajęcia prosi dzieci o udział w zabawie polegającej na uważnym słuchaniu zdań. Wyjaśnia, że
kolejne dziecko wymyśla zdanie, które będzie rozpoczynało się od ostatniego słowa poprzedniego zdania.
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„I co jeszcze?” Prowadzący zajęcia prosi dzieci o udział w zabawie polegającej na uważnym słuchaniu zdania. Wyjaśnia, że kolejne dziecko wymyśla nazwę ptaka, która będzie dodawana na koniec zdania. Np. „Do karmnika przyleciały wróble, …., ….., …..”.
Zawarte w programie zabawy i ćwiczenia nie tylko usprawniają funkcje słuchowo-językowe, ale są też pomocne 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.
Ćwiczenia kształcące funkcje wzrokowe
Dobry poziom rozwoju percepcji wzrokowej jest uważany za jeden z ważniejszych elementów warunkujących powodzenie dziecka w nauce. W programie ORTOGRAFFITI z Bratkiem zadbano o to, aby dziecko miało możliwość korzystania z wielu ciekawych i wartościowych zabaw i ćwiczeń kształcących wrażliwość, spostrzegawczość i pamięć wzrokową. W ich trakcie dziecko m.in.:
• łączy w pary takie same elementy,
• dostrzega różnice i podobieństwa,
• dorysowuje brakujące elementy,
• wyszukuje ukryte obrazy, wzory, figury geometryczne, określone układy graficzne, znaki literopodobne.
W ten sposób przygotowuje się do doskonalszego spostrzegania.
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Przykłady zadań w zeszycie ćwiczeń:
wyszukiwanie za pomocą lupy identycznych przedmiotów;
wyszukiwanie na obrazku ukrytych zabawek;
wyszukiwanie różnic między obrazkami, a następnie zaznaczanie ich naklejkami;
szukanie drogi w plątanince;
wyszukiwanie na obrazku elementów niepasujących do obrazka, a następnie zaznaczanie ich naklejkami;
dorysowywanie brakujących elementów na poszczególnych obrazkach według wskazanego wzoru;
wyszukiwanie takich samych elementów i zakreskowywanie ich ołówkiem;
szukanie takich samych elementów i łączenie ich w pary, przyklejanie naklejek we wskazanych miejscach;
wyszukiwanie podobieństw na obrazkach;
szukanie za pomocą lupy zdjęcia zwierzęcia według podanych wskazówek, a następnie zaznaczanie go naklejką;
porządkowanie przedmiotów przez narysowanie linii za pomocą linijki;
wyszukiwanie identycznych wzorów i zaznaczanie ich w dowolny sposób;
łączenie takich samych znaków na dwóch zegarach;
wyszukiwanie dwóch identycznych wzorów, a następnie łączenie ich kreską;
wyszukiwanie za pomocą lupy rysunku, który nie pasuje do pozostałych, a następnie przekreślanie go żółtą kredką;
wyszukiwanie dużych i małych wzorów, a następnie otaczanie dużych wzorów ołówkiem, a małych wzorów kredką;
wyszukiwanie szczegółów różniących obrazki;
kolorowanie tylko tych elementów, które znajdują się na wszystkich kartkach świątecznych; uzupełnianie kartek naklejkami;
łączenie w pary identycznych tabliczek ze znakami literopodobnymi;
porównywanie zestawionych liter sensorycznych z elementami tych liter, a następnie łączenie ich w pary;
dopasowywanie lustrzanych odbić do odpowiednich rysunków.

W programie znajduje się wiele ćwiczeń kształcących funkcje wzrokowo-przestrzenne oraz ćwiczenia kształcące umiejętność zapamiętywania liter/dwuznaków drukowanych i pisanych. Podczas wykonywania tych ćwiczeń dziecko m.in.:
• wyodrębnia elementy z tła,
• zapamiętuje określone kształty,
• wyszukuje określone litery na płaszczyźnie kartki,
• czyta odwrócone litery,
• wyodrębnia literę spośród innych,
• wskazuje miejsce litery w alfabecie,
• zapamiętuje wielkie i małe litery/dwuznaki drukowane i pisane,
• wyodrębnia litery/dwuznaki drukowane i pisane spośród innych liter czy dwuznaków.
Ćwiczenia te są niezbędne do nauki czytania i pisania, a także pozwalają na zapamiętywanie wyrazów z trudnościami ortograficznymi.
Przykłady zadań w zeszycie ćwiczeń:
• wybieranie z kramiku określonej litery według wskazówek Bratka, a następnie wpisywanie jej w przygotowane okienka;
• wyszukiwanie litery oznaczającej samogłoskę, a następnie wpisywanie brakującej samogłoski w wyznaczone miejsca;
• wyszukiwanie za pomocą lupy liter oznaczających spółgłoski, a następnie zamalowywanie kredkami o różnych kolorach pól, na których znajdują się te litery;
• wyszukiwanie drukowanych dwuznaków za pomocą lupy, a następnie podkreślanie ich niebieską kredką;
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• wyszukiwanie w liście pisanych dwuznaków, a następnie poprawianie ich niebieską kredką;
• wyszukiwanie drukowanych dwuznaków, a następnie naklejanie na nich naklejki;
• wyszukiwanie pisanych dwuznaków za pomocą lupy, łączenie kredką wielkich i małych liter, a następnie poprawianie konturów rysunków przez odpowiedni nacisk kredki na kartkę;
• czytanie odwróconych liter, a następnie szukanie dwuznaków za pomocą lupy i zaklejanie naklejkami liter, które nie są dwuznakami;
• wyszukiwanie liter oznaczających spółgłoski miękkie za pomocą lupy, a następnie przyklejanie na ilustracji tylu naklejek, ile jest
wszystkich spółgłosek miękkich w całym zadaniu;
• wyszukiwanie drukowanych dwuznaków i wieloznaków za pomocą lupy, a następnie otaczanie ich ołówkiem;
• wyszukiwanie pisanych dwuznaków i wieloznaków, a następnie otaczanie ich ołówkiem;
• wyszukiwanie liter oznaczających spółgłoski miękkie, a następnie łączenie ich linią z pudełkiem;
• wyszukiwanie i kolorowanie pól oznaczonych drukowanymi i pisanymi literami;
• wyszukiwanie z podanego tekstu pierwszej i ostatniej litery alfabetu, a następnie wskazywanie ich położenia za pomocą linii.
Przykład zabawy utrwalającej kolejności liter w alfabecie:
„Alfabet”. Prowadzący zajęcia wchodzi w rolę Bratka i mówi: „Znam już wszystkie litery, ale nie umiem zapamiętać ich kolejności.
To takie trudne. Czy może mi pani wytłumaczyć, jak to zrobić?”. Prowadzący odpowiada Bratkowi, spoglądając na dzieci: „Litery lepiej się zapamiętuje, gdy są poukładane. Proponuję tobie Bratku oraz dzieciom pewną zabawę. To jest domek, w którym mieszkają
litery. Nazywa się ALFABET. Każda litera w ALFABECIE ma swój pokój, czyli swoje stałe miejsce”. Prowadzący pokazuje alfabet na planszy. Dzieci naklejają naklejki z literami na karcie pracy „Domek – Alfabet”.
Przykłady zabaw ułatwiających zapamiętywanie liter podobnych graficznie:
„Zapamiętaj b – d”. Dzieci siadają w szeregu. Kładą przed sobą na podłodze, pionowo (w linii środkowej ciała) niebieski sznurek
i określają głośno, gdzie jest lewa oraz prawa strona, a następnie tworzą małą literę b, kładąc kulę z gazety z prawej strony.
Teraz prowadzący wchodzi w rolę Bratka i mówi: „Co tam ułożyłyście? Widzę kulę na sznurku. Czy to jakiś nowy pojazd?”. Wybrane dziecko tłumaczy Bratkowi, że tak wygląda litera b – ma brzuszek z prawej strony kreski.
Następnie dzieci tworzą małą literę d, kładąc kulę z lewej strony. Ponownie prowadzący wchodzi w rolę Bratka i mówi: „A teraz co
ułożyłyście?”. Kolejne dziecko tłumaczy Bratkowi, że tak wygląda litera d – ma brzuszek z lewej strony laski.
„Zapamiętaj g – p”. Dzieci siadają w szeregu. Kładą przed sobą na podłodze, pionowo (w linii środkowej ciała) niebieski sznurek,
określają głośno, gdzie jest lewa oraz prawa strona, a następnie tworzą małą literę g, kładąc „groszek” (kulkę z zielonego papieru) z lewej strony. Potem tworzą małą literę p, kładąc „pierniczek” (kulkę z brązowego papieru) z prawej strony. Na koniec kolejno mówią,
jakie litery przypominają poszczególne układy.
„Czy już dobrze znam b – d – g – p?” Dzieci siadają w szeregu. Kładą przed sobą na podłodze, pionowo (w linii środkowej ciała)
niebieski sznurek i określają głośno, gdzie jest lewa oraz prawa strona, a także góra i dół, a następnie tworzą:
• małą literę d, kładąc krążek na dole z lewej strony sznurka,
• małą literę b, kładąc krążek na dole z prawej strony sznurka,
• małą literę g, kładąc krążek u góry z lewej strony sznurka,
• małą literę p, kładąc krążek u góry z prawej strony sznurka.
Na koniec prowadzący w roli Bratka prosi o rozszyfrowanie zagadek. Dzieci kolejno mówią, jakie litery przypominają poszczególne układy.
Przykład zabawy utrwalającej pisownię wyrazów wielką literą:
„Znajdź wielką i małą literę”. Dzieci siedzą na podłodze. Rozkładają karty – litery małego i wielkiego alfabetu i grają w grę memo. Kiedy dziecko odkryje karty do pary, to mówi np.: „Mam wielką literę M i małą literę m”.
Przykłady zabaw utrwalających pisownię wyrazów z literą ó oraz rz:
„Zapamiętaj to, że ó wymienia się na o”. Prowadzący zajęcia wyjaśnia, że dzieci będą po kolei wchodziły w rolę wyrazu z ó. Następnie szepcze pierwszemu dziecku do ucha jedno słowo z zestawu wyrazów do odgadnięcia (są to: wóz, kózka, sówka, krówka,
wór, sokół, słój, stół, dół). Dziecko bez udziału słów – ruchami ciała, mimiką, gestami – prezentuje grupie znaczenie wyrazu. Pozostałe dzieci odgadują znaczenie słowa.
Po odgadnięciu wszystkich słów prowadzący prezentuje dzieciom dużą planszę z wierszykiem (patrz rozdział: Pomoce wykorzystywane podczas pracy z programem). Obok każdego wersu znajduje się ilustracja obrazująca dany fragment.
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„Zapamiętaj to, że ó wymienia się na o”
To jest wóz, a to wozy,
to jest kózka, a to kozy.
Na tych kartach – sówka, sowa,
a na tamtych – krówka, krowa.
Tu jest wór i wory,
a tam sokół i sokoły.
Teraz patrz na słój i słoje...
Tu masz stół i stoły,
a tu dół i doły.
Nie do wiary – to przecież są pary!
Prowadzący czyta wierszyk wspólnie z dziećmi. Po dwóch czytaniach zasłania tekst i, wskazując tylko na rysunki, proponuje dzieciom powtórzenie wierszyka. Na koniec prowadzący wchodzi w rolę Bratka, który chwali dzieci za dobrą pamięć.
Plansza z wierszykiem zostaje powieszona przez Bratka na ścianie i zostanie tam przez dwa tygodnie. Bratek będzie okazjonalnie
kierował uwagę dzieci na te wyrazy.
Zabawy z suwakiem. Dzieci utrwalają zasadę wymienności ó na o dzięki zabawie z suwakiem, na którym znajdują się następujące wyrazy: wóz – wozy, kózka – kozy, sówka – sowa, krówka – krowa, wór – wory, sokół – sokoły, słój – słoje, stół – stoły, dół – doły.
„Gram fair: rz wymienia się na r”. Prowadzący zajęcia wyjaśnia, że dzieci będą kolejno wchodziły w rolę wyrazu z rz. Szepcze
pierwszemu dziecku do ucha słowo z zestawu wyrazów do ogadnięcia (są to: orzeł, drzewo, rowerzysta, morze, wzgórze). Dziecko
bez udziału słów – ruchami ciała, mimiką, gestami – prezentuje grupie znaczenie wyrazu. Pozostałe dzieci odgadują znaczenie słowa.
Po odgadnięciu wszystkich słów dzieci wspólnie przedstawiają znaczenie wyrazów: orły, drewno, rower, morska fala, góra. Następnie wszyscy ustawiają się w kręgu. Prowadzący zajęcia rzuca piłkę do wybranego dziecka, mówiąc np.: „rowerzysta”, a dziecko
odrzuca ją, odpowiadając: „rower”. Z pozostałymi wyrazami jest podobnie. W podsumowaniu Bratek pokazuje duży suwak, który wyjaśnia, że rz wymienia się na r.
Zawarte w programie zabawy i ćwiczenia nie tylko usprawniają funkcje wzrokowe, ale są też pomocne 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.
Ćwiczenia kształcące funkcje motoryczne
Dzieci sprawne ruchowo odczuwają zazwyczaj radość z poruszania się. Mają dobre samopoczucie, potrafią się relaksować, chętnie bawią się z rówieśnikami na świeżym powietrzu. Są zatem bardziej dotlenione i wypoczęte. Prawdopodobnie szybciej się uczą,
bo dotleniony mózg sprawniej funkcjonuje.
Odpowiedni poziom ogólnego rozwoju ruchowego oraz rozwój sprawności ruchowej rąk i umiejętności manualnych warunkuje powodzenie dziecka siedmio-, ośmioletniego w szkole. Od ucznia w tym wieku oczekuje się na zajęciach ruchowych, plastycznych, technicznych czy też podczas czytania i pisania sprostania wielu ważnym zadaniom.
W niedogodnym położeniu znajduje się dziecko, u którego rozwój ruchowy przebiega nieharmonijnie. Objawy zaburzeń tego
typu mogą być zauważalne np. w zakresie koordynacji ruchowej czy wzrokowo-ruchowej. Takie dziecko ma problem z synchronizacją ruchów ciała, unika jazdy na rowerze, nie umie pływać, nie radzi sobie z wieloma ćwiczeniami gimnastycznymi, grami sportowymi, jego ruchy bywają mało precyzyjne.
Duży dyskomfort w szkolnej rzeczywistości odczuwa zwłaszcza dziecko z dyspraksją. Odbierane jest przez otoczenie jako niezdarne, ponieważ ma trudności albo w ogóle nie potrafi wykonać prostych lub złożonych zadań ruchowych, mimo zrozumienia instrukcji i braku zaburzeń o charakterze neurologicznym. Najwięcej problemów przysparzają takiemu dziecku czynności składające
się z kilku sekwencji. Mimo że wkłada ono w ruch dużo wysiłku, często efekt jego starań jest niezadowalający. Wynika to z faktu, że
dziecko z dyspraksją nie jest w stanie wyobrazić sobie, jak wykonać daną czynność po kolei. Brak planu powoduje, że jego ruchy stają się chaotyczne, co utrudnia wykonanie zadania.
Dziecko z dyspraksją charakteryzują: duża męczliwość, trudność z zachowaniem porządku wokół siebie, problemy z wykonywaniem czynności samoobsługowych, zaburzenia koncentracji uwagi, niechęć do udziału w grach i zabawach ruchowych, słaba dojrzałość społeczna i emocjonalna. Przejawami dyspraksji rozwojowej są również: zaburzenia w orientacji w schemacie ciała, orientacji kierunkowej i przestrzennej, problemy z zachowaniem równowagi, wspinaniem, huśtaniem, z obustronną koordynacją i precyzją
ruchów rąk, niskie napięcie mięśniowe, trudności w odtwarzaniu i imitowaniu ruchów, zaburzenia artykulacyjne i językowe, zaburzenia grafomotoryczne i, oczywiście, problemy z opanowaniem umiejętności czytania i pisania.
Dyspraksja może mieć charakter głęboki lub występować wybiórczo i dotyczyć tylko motoryki dużej, małej lub motoryki aparatu artykulacyjnego. Obserwując dzieci w trakcie naturalnych aktywności w szkole, można zauważyć ich problemy z planowaniem
motorycznym. W takim przypadku warto zasięgnąć opinii specjalistów, np. terapeutów integracji sensorycznej, którzy w profesjonalny sposób mogą zdiagnozować dziecko i przedstawić miarodajną opinię oraz wskazówki do dalszej pracy4.
4.

B. Odowska-Szlachcic, Terapia integracji sensorycznej, Gdańsk 2010.
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W programie ORTOGRAFFITI z Bratkiem zaproponowano wiele zadań odpowiadających potrzebom dziecka z dyspraksją. Uwzględniono je zwłaszcza w takich aktywnościach terapeutycznych, jak:
• ćwiczenia ruchowo-zmysłowe
Przykład ćwiczenia:
Zabawa „Zapamiętaj ruchy”. Dzieci stoją swobodnie. Ich zadaniem jest wymyślenie zabawy ruchowej z wybranym przez siebie
przedmiotem (do wyboru: szczoteczka do masowania, pędzel, woreczek z grochem, obręcz, szarfy, piłeczki sensoryczne). Prowadzący mówi: „Wybierz jeden przedmiot, wymyśl ćwiczenie i mów głośno, jakie ruchy po kolei wykonujesz”. Po wykonaniu ćwiczenia
przez całą grupę, dzieci powtarzają je w identyczny sposób, ale nie opisują na głos swoich ruchów.
• ćwiczenia kształcące sferę manualną i grafomotoryczną
Przykład ćwiczenia:
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wykonują ćwiczenie przygotowujące rękę do rysowania (nakładają na palce Spacerucha i spacerują po ławce najpierw jedną, potem drugą ręką), a następnie rysują oburącz po śladzie (np. siatkę z zakupami) i kolorują kontury
rysunku (np. przedmiotu, który uważają za najsmaczniejszy).
• zapamiętywanie litery dotykiem
Przykład ćwiczenia:
Prowadzący zajęcia kreśli palcem na plecach dziecka literę (np. dwuznak Dż, dż), pozwalając odczuć ją bardziej dogłębnie. Następnie daje dzieciom literę z alfabetu sensorycznego do poznania jej dotykiem (bez udziału wzroku).
• ruchowe zapamiętywanie litery
Przykład ćwiczenia:
Prowadzący zajęcia precyzyjnie objaśnia dzieciom wygląd pisanych liter (np. dwuznaków Dż, dż). Pokazuje miejsca wejścia do liter. Omawia, w jaki sposób się je kreśli. Dzieci kreślą litery w powietrzu, wykonując obszerne ruchy rąk, a następnie na stoliku układają litery z niebieskiej tasiemki. Przechodzą Spaceruchem po ułożonym wzorze w kierunku zgodnym z kreśleniem liter.
• ćwiczenia kształcące umiejętność pisania bez liniatury i w liniaturze
Przykład ćwiczenia:
Pod kierunkiem prowadzącego zajęcia dzieci rozgrzewają mięśnie rąk przed pisaniem. Następnie doskonalą umiejętność prawidłowego kreślenia liter i rozmieszczenia ich na stronie, pracując według schematu: piszą palcem po śladzie, zaczynając od miejsca
„wejścia do litery”; piszą pisakiem po śladzie, prowadząc dłoń zgodnie z kierunkiem strzałek; piszą po śladzie, zaczynając od kropki;
piszą samodzielnie i wybierają najpiękniejszą literę – „Literową miss piękności”.
• ćwiczenia kształcące umiejętność czytania i pisania
Przykład ćwiczenia:
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wykonują ćwiczenia oczu przed czytaniem zgodnie z poleceniem. Potem czytają wyrazy sylabami i całościowo. Piszą sylaby i wyrazy po śladzie oraz samodzielnie.
• ćwiczenia relaksacyjne
Przykład ćwiczenia:
Dzieci leżą na dywanie, słuchając muzyki. Wykonują ćwiczenia oddechowe i wyobrażają sobie sytuacje lub przedmioty, o których mówi prowadzący zajęcia.

V. Doskonalenie umiejętności czytania i pisania
Kariera szkolna dziecka w dominującym stopniu uzależniona jest od rezultatów w nauce czytania i pisania. Pamiętając o specyficznych trudnościach dziecka ryzyka dysleksji, należy zwrócić szczególną uwagę na poziom umiejętności czytania i pisania, jaki prezentuje ono po przerwie wakacyjnej. Dzieci ryzyka dysleksji uczą się czytać i pisać wolno, często z trudem, dlatego program wskazuje rozwiązania pomocne w nabywaniu tych kompetencji.
Szczególnie ważny jest poziom przygotowania dziecka – jego gotowość do nauki i doskonalenia umiejętności. Mówiąc o właściwym przygotowaniu dziecka do czytania i pisania, należy pamiętać o stymulowaniu rozwoju umysłowego, emocjonalnego i społecznego, a jednocześnie usprawnianiu i stymulowaniu analizatorów (słuchowego, wzrokowego, kinestetyczno-ruchowego oraz ich
integracji). Halina Spionek5 i Marta Bogdanowicz6 podkreślają w swoich publikacjach, iż osiąganie optymalnie najwyższego poziomu sprawności analizatorów odgrywa znaczącą rolę w gotowości psychomotorycznej, warunkującej sprawne opanowanie techniki czytania.
W programie zaproponowano m.in. efektywne i sprawdzone sposoby i metody pracy, które znacząco ułatwiają dziecku przygotowanie się do nauki czytania i pisania (w pierwszym etapie), a następnie do opanowania techniki płynnego czytania ze zrozumieniem (zarówno głośnego, jak i cichego) oraz pisania poprawnego pod względem graficznym i ortograficznym. W programie położono nacisk na kształtowanie nawyków czytelniczych, aby dziecko polubiło czytanie oraz uznało tę umiejętność za potrzebną. Bajki
terapeutyczne o tematyce bliskiej dziecku zachęcają do czytania w domu – bądź z rodzicami, bądź też samodzielnego – i spełniają
ważną rolę w przybliżaniu dziecka do literatury.
Wykorzystanie rozwiązań zaproponowanych w programie podczas pracy z dzieckiem ryzyka dysleksji umożliwia mu świadome
przygotowanie się do czytania, wskazuje korzyści płynące z opanowania tej umiejętności, wdraża do stosowania pomocy ułatwiających czytanie oraz uczy sposobów relaksowania oczu. Zawarte w programie ćwiczenia obejmują także niezwykle istotny trening
5
6

H. Spionek, Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne, Warszawa 1973, 1985.
M. Bogdanowicz, Integracja percepcyjno-motoryczna, Teoria – diagnoza – terapia, Warszawa 2000.
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poszerzania pola percepcji liter, polegający m.in. na tym, że dziecko uczy się szybkiego rozpoznawania sylab i czytania globalnego
krótkich wyrazów. Trening ten sprawia, że dziecko płynnie przechodzi od elementarnego poziomu czytania (technika ślizgania się
na literach) do czytania całościowego (globalnego).
Doskonalenie umiejętności czytania metodą sylabową, skuteczne u dzieci z dysleksją7, przebiega etapami. Ćwiczenia należy stopniować od sylab prostych (dwuliterowych) i najprostszych wyrazów (dwu- i trzyliterowych) do sylab coraz dłuższych i bardziej złożonych pod względem budowy głoskowo-literowej. W zestawach wyrazów do czytania należy systematycznie zwiększać stopień
trudności. Dzięki temu dzieci trenują czytanie wyrazów różnej długości, zawierających grupy spółgłoskowe w obrębie sylaby, a także o różnym typie i układzie sylab.
Aby ułatwić dziecku analizę i syntezę wyrazów, w zadaniach zaproponowanych w programie oznakowano następujące po sobie
sylaby dwoma kolorami. Ułatwia to odbiór wzrokowy i umożliwia dokonanie analizy i syntezy słów w sposób najbardziej naturalny.
Jednocześnie zapobiega to stosowaniu przez dziecko strategii literowania (głoskowania), ponieważ podczas czytania obejmuje ono
wzrokiem większe cząstki wyrazów, które następnie łączy w całe wyrazy. Gdy dziecko opanuje technikę czytania sylabami, powinno przejść do czytania całościowego (globalnego) aż do osiągnięcia płynności.
W ćwiczeniach doskonalących umiejętność czytania zamieszczono ilustracje odnoszące się do znaczenia wyrazów, treści zadań
i tekstów. Nie tylko ułatwiają one rozumienie czytanego tekstu, ale też sprawiają, że dziecko myśli o tym, co czyta. Dzięki temu czytanie ma charakter pełny, czynny, a nie mechaniczny. Dodatkowo, aby ćwiczenia były jak najbardziej atrakcyjne i wzbudzały zainteresowanie dziecka, zastosowano różnorodne rozwiązania graficzno-przestrzenne. Dzieci czytają więc sylaby i wyrazy w rządkach
z góry na dół, w linijkach z lewej do prawej, spacerując wzrokiem po schodkach lub płotku. Czytają też wyrazy zapisane w układzie
słoneczka lub poruszając się po dywaniku z użyciem Spacerucha.
Przykłady ćwiczeń:

7

K. Grabałowska, J. Jastrząb, J. Mickiewicz, M. Wojak, Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu, Toruń 1994.
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Jedną z fundamentalnych umiejętności, jaką musi opanować dziecko, jest czytanie ze zrozumieniem. Umożliwi mu ono zdobywanie wiedzy na kolejnych etapach edukacji szkolnej, gdyż pozwala samodzielnie korzystać z różnych źródeł wiedzy. Warto pamiętać, że opanowanie techniki czytania nie prowadzi automatycznie do zrozumienia czytanego tekstu. Tej umiejętności trzeba się nauczyć, zaś osiągnięty przez dziecko poziom wiąże się bezpośrednio z charakterem stawianych przed nim zadań8.
W programie potraktowano kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem jako jedno z kluczowych założeń. Realizuje się je
m.in. za pomocą tzw. czytania pasywnego, które polega na tym, że dziecko uważnie słucha i stara się zrozumieć treść tekstu czytanego przez osobę prowadzącą zajęcia lub lektora (nagranie bajki terapeutycznej).
Aby jak najpełniej rozwijać umiejętność czytania ze zrozumieniem, w programie przewidziano również ćwiczenia uwzględniające obydwa sposoby czytania czynnego – zarówno głośnego, jak i cichego. Prowadzący zajęcia, znając możliwości dziecka, sam decyduje, który sposób jest w danym wypadku wskazany i bardziej odpowiedni.
Czytając głośno, dziecko doskonali technikę i tempo czytania, ale nadmierna koncentracja na tej czynności może negatywnie
wpływać na rozumienie czytanego tekstu. Natomiast podczas cichego czytania dziecku łatwiej znaleźć w tekście potrzebne informacje, a w dodatku „czytanie dla siebie” przygotowuje je do samodzielnego odbioru literatury.
Pracując z krótkimi i prostymi tekstami zamieszczonymi w zeszytach ćwiczeń, dziecko może sprawdzić stopień zrozumienia przeczytanego tekstu, odpowiadając na pytania, a także wykonując polecenia (np. podkreślając właściwe zdania, wyrazy w zdaniach lub
wybierając zdania pasujące do ilustracji, a także określając, czy zdania są zgodne z treścią bajki).
Przykłady ćwiczeń:

8

M. Burtowy, Kształtowanie umiejętności czytania na poziomie edukacji elementarnej, „Życie Szkoły” 2/2005.
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Wiele ciekawych zadań rozwijających umiejętność czytania ze zrozumieniem znajduje się na specjalnie przygotowanych dla potrzeb programu kartach pracy domowej. Pod czujnym okiem rodzica, w odmiennym emocjonalnie środowisku, dziecko doskonali
swoje kompetencje w tym zakresie.
Przykłady ćwiczeń:
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Zadania w zeszycie ćwiczeń oraz na kartach pracy domowej opracowano w ten sposób, by uczyły dziecko korzystania z posiadanych informacji, a jednocześnie kształciły wytrwałość i samodzielność. Bazując na samodzielnie przeczytanym tekście (z użyciem
wskaźnika, słuchawek), dziecko rozwiązuje zadania lub wykonuje polecenia wymagające opanowania rozmaitych umiejętności (graficznych, ortograficznych itp.). Zaproponowana forma opracowania tekstu powoli przygotowuje dziecko do sposobu pracy, z jakim
będzie miało ono do czynienia na kolejnych etapach edukacyjnych.
Niezmiernie istotnym czynnikiem wyzwalającym naturalną chęć do czytania jest wykorzystanie przez dziecko atrakcyjnych pomocy terapeutycznych, których przykłady zaprezentowano w rozdziale Pomoce wykorzystywane w trakcie pracy z programem.
Trening czytania powinien być poprzedzony ćwiczeniami wzmacniającymi mięśnie podtrzymujące gałkę oczną, a tym samym
przygotowującymi oczy do wysiłku. W zeszytach ćwiczeń zawarto wiele pomysłów na przygotowanie oczu do czytania.
Przykłady ćwiczeń:
• Poćwicz chwilę swoje oczy. „Narysuj” kredką w powietrzu długą rzekę od lewej do prawej strony, uważnie podążając oczami za ruchem kredki.
• Poćwicz chwilę swoje oczy. „Narysuj” białą kredką w powietrzu trzy kule śniegowe różnej wielkości, uważnie podążając oczami
za ruchem kredki.
• Poćwicz chwilę swoje oczy. „Narysuj” nosem choinkę, uważnie podążając oczami za ruchem nosa.
• Poćwicz chwilę swoje oczy. „Narysuj” palcem na suficie długą wstążkę, podążając oczami za ruchem palca.
• Poćwicz chwilę swoje oczy. Weź do ręki kredkę. Zegnij rękę tak, żeby kredka znalazła się na wysokości oczu. Następnie „narysuj” nią
cyfrę siedem. Cały czas podążaj za przedmiotem wzrokiem, głowa i szyja są nieruchome.
• Poćwicz chwilę swoje oczy. „Narysuj” lewym ramieniem cyfrę jeden, a prawym ramieniem cyfrę dwa, uważnie podążając oczami
za ruchem ramienia. Jaka liczba powstała?
Aby skutecznie wspierać dziecko w nabywaniu umiejętności czytania, podczas pracy z tekstami zamieszczonymi w zeszycie ćwiczeń prowadzący zajęcia powinien zastosować się do poniższych wskazówek. Umożliwi to dziecku przejście w naturalny sposób
od sekwencyjnego czytania sylabami do całościowego ujmowania wyrazów i tekstu.

Etapy pracy z tekstem
Lp.

Prowadzący zajęcia

Dziecko

1.

Przeprowadza ćwiczenia słuchowe analizy i syntezy sy- Wykonuje ćwiczenia.
labowej wyrazów (nazw obrazków, przedmiotów).

2.

Głośno czyta tekst.

W tym czasie uważnie śledzi tekst wzrokiem (wskazuje
wskaźnikiem, okienkiem lub nakładką) i słucha ze zrozumieniem.

3.

Zadaje pytania sprawdzające zrozumienie treści przeczytanego tekstu.

Odpowiada na zadane pytania.

4.

Instruuje dziecko, w jaki sposób tekst jest przygotowany do czytania; wskazuje mu ułatwienia w postaci sylab wyróżnionych kolorem.

Uważnie słucha.

5.

Dziecko czyta razem z prowadzącym zajęcia – tak zwa- Dziecko czyta równolegle lub z niewielkim opóźnieniem.
ne czytanie po śladzie. Prowadzący zajęcia czyta cicho,
nadając tempo i melodię.

6.

Nagradza dziecko za wysiłek i postępy w czytaniu.

7.

Dokonuje oceny poziomu czytania i tempa nabywania Otrzymuje pozytywną informację zwrotną na temat postętej umiejętności. Omawia z dzieckiem poprawność or- pów, dzięki czemu zwiększa się poziom jego motywacji i rotofoniczną, rytm oraz płynność, a także regulację odde- śnie wiara we własne możliwości.
chu i głośność.

Ćwiczy czynne czytanie:
– pierwszej kolejności czyta tekst samodzielnie w dowolny
sposób;
– potem co najmniej dwukrotnie czyta głośno tekst.
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Trzymając się zasady indywidualizacji i stopniowania trudności, należy podczas zajęć terapeutycznych ćwiczyć syntezę i analizę
fonemową, której towarzyszy porównywanie i identyfikowanie liter. W klasie drugiej przewidziano realizację zadań uwzględniających wielozmysłowe ugruntowanie znajomości liter oznaczających samogłoski i spółgłoski, a także wielozmysłowe opracowanie
dwuznaków (i wieloznaków, np. dzi) oraz liter oznaczających spółgłoski miękkie. Szczególnie dużo miejsca poświęcono utrwaleniu
grup liter podobnych graficznie (m.in. różniących się drobnym elementem graficznym lub o podobnej budowie, lecz inaczej położonych w przestrzeni, np. b – d – p – g, u – n, m – w, M – W – N) oraz liter oznaczających głoski zbliżone pod względem fonetycznym. W przypadku liter podobnych graficznie kładzie się nacisk na kształcenie umiejętności ustalania punktu odniesienia w przestrzeni dla poprawnego rozpoznania, a co za tym idzie – nazwania litery. Tego typu ćwiczenia dobrze wykona tylko to dziecko, które
posiada umiejętność wskazania lewej i prawej ręki i wyznaczania kierunków.
Przykład zabawy przygotowującej do właściwego spostrzegania liter podobnych graficznie oraz pomagającej zapamiętać ich
ułożenie w przestrzeni omówiono w podrozdziale Ćwiczenia kształcące funkcje wzrokowe („Czy już dobrze znam b – d – g – p?”).
Symptomem niepowodzeń w nauce pisania jest mało czytelne i nieestetyczne pismo. Charakteryzuje się ono tym, że oprócz licznych skreśleń i poprawek litery nie mieszczą się w liniaturze, są niekształtne, w wyrazach występuje różne nachylenie oraz nieprawidłowe łączenie liter. Zeszyty mają mało estetyczny wygląd, wyróżniając się tzw. „oślimi uszami” (pozaginanymi rogami) czy nawet
dziurami w kartkach.
Trudności te pojawiają się u dziecka o mniejszej sprawności manualnej. Ich przyczyn upatruje się także w utrwalonych nieprawidłowych nawykach ruchowych – jeśli dziecko kreśli litery w nieodpowiednim kierunku oraz źle trzyma narzędzie do pisania, powoduje to zamazywanie i zasłanianie napisanego tekstu, a także szybkie męczenie ręki. Z kolei gdy dziecko nie potrafi kontrolować napięcia mięśniowego rąk, wówczas zbyt mocno lub zbyt słabo naciska na pióro czy długopis podczas pisania, powodując dziurawienie
kartki lub zniekształcenie końcówki narzędzia pisarskiego.
W zeszytach ćwiczeń dla uczniów klasy drugiej zamieszczono ćwiczenia wdrażające do poprawnego posługiwania się przyborami do pisania oraz prawidłowego kreślenia i łączenia liter. Ćwiczenia doskonalą koordynację obu rąk i koordynację wzrokowo-ruchową, kształtują też kontrolę wykonywanego ruchu (np. rysowanie po śladzie, pogrubienia konturów, kolorowanie). Dziecko zachęcane jest do precyzyjnego wykonywania czynności graficznych w obrębie wyznaczonych konturów, linii, do kreślenia według
wzoru i po śladzie figur o różnych kształtach, proporcjach i inaczej położonych w przestrzeni.
Trening w kaligraficznym pisaniu i utrwalający właściwą drogę kreślenia liter jest potrzebny zwłaszcza dziecku, które ma słabszą
pamięć i koordynację ruchową. W celu zapobiegania błędom graficznym w zeszytach ćwiczeń zamieszczono zadania w pisaniu
po śladzie oraz według wzoru wszystkich liter z zachowaniem właściwej drogi kreślenia i sposobu łączenia liter. Zwraca się również
uwagę dziecka, by umieszczało znaki diakrytyczne w trakcie pisania liter, a nie kreśliło ich po napisaniu wyrazu lub zdania. Zapobiega się w ten sposób osłabieniu wrażliwości ortograficznej.
Zwrócono także uwagę na swobodę ruchów pisarskich podczas pisania, kładąc nacisk na kontrolowanie napięcia mięśniowego.
W programie zaproponowano ćwiczenia ułatwiające regulowanie poziom napięcia mięśniowego i przedstawiono sposoby jego
uwalniania. Ćwiczenia tego rodzaju, prowadzone systematycznie, wdrażają dziecko do płynnego pisania.
Uwagi do realizacji ćwiczeń w pisaniu:
• Przed przystąpieniem do pisania warto pamiętać o„Masażyku całej ręki”, szczególnie wtedy, gdy napięcie mięśni ręki jest zbyt duże i uniemożliwia swobodne pisanie (wiele dzieci o wzmożonym napięciu emocjonalnym wykazuje silne napięcie mięśni w obrębie karku oraz rąk, co często przekłada się na obniżony poziom graficzny pisma).
• Przed rozpoczęciem ćwiczeń w pisaniu należy przypomnieć dzieciom o przyjęciu prawidłowej postawy ciała i właściwym sposobie trzymania przyboru do pisania.
• Przy utrwalonym nawyku nieprawidłowego chwytu pisarskiego należy zastosować odpowiednią nasadkę na narzędzie do pisania, co umożliwi prawidłowe ułożenie palców. Praktyka pokazuje, że często wystarcza systematyczne używanie ołówka lub kredek
tzw. trójściennych, które utrwalają prawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego, zapewniając dziecku komfort pisania.
• Po wykonaniu przez dziecko ćwiczeń należy omówić efekty pracy, kładąc nacisk na mocne strony.
• Wykonane przez dziecko prace (np. karty pracy) warto wyeksponować. Dzięki temu dziecko czuje się nagrodzone za włożony wysiłek, wzrasta u niego poczucie wartości i motywacja do nauki.
• Po kilkumiesięcznej pracy nad doskonaleniem umiejętności pisania warto przeprowadzić grupowy lub międzygrupowy konkurs
kaligraficzny, w którym biorą udział chętne dzieci.
Tę formę motywacji można zastosować, o ile reakcje poszczególnych dzieci na elementy rywalizacji są nam znane i dopuszczalne.
Jako niezwykle istotną kwestię potraktowano w programie rozwijanie świadomości i wrażliwości ortograficznej. Cel ów osiąga
się poprzez prezentowanie poprawnego zapisu ortograficznego wyrazów oraz informowanie o tym, że istnieją dwie lub więcej liter
do zapisania danego fonemu (np. głoskę [ż] możemy zapisać za pomocą litery „ż” lub dwuznaku „rz”, głoskę [u] zapiszemy za pomocą litery „ó” lub „u”). Podczas realizacji programu w klasie drugiej przewidziano m.in. utrwalenie pisowni wyrazów z „ó” wymiennym
i„rz” wymiennym, pisowni wyrazów z„i – j” oraz pisowni wyrazów wielką literą. Omawia się także zasadę pisowni liter oznaczających
spółgłoski miękkie. Dzieci uczą się reguł ortograficznych na przykładach, posługując się wyrazami zawierającymi określone trudności. Wprowadzenie w świat ortografii ma charakter zabawy dzięki grom i ćwiczeniom opracowanym specjalnie dla potrzeb programu. Ogromną rolę w tworzeniu nawyku ortograficznego pisania odgrywają także pomoce dydaktyczne (patrz rozdział: Pomoce wykorzystywane podczas pracy z programem).
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Za równie istotne zagadnienie uznano w programie kształcenie umiejętności wymowy i pisowni głosek podobnych fonetycznie.
Stąd ćwiczenia ułatwiające ich różnicowanie w następujących zestawieniach:
• cisząca – sycząca: [ś – s], [ź – z], [ć – c], [dź – dz],
• szumiąca – sycząca: [sz – s], [ż – z], [cz – c], [dż – dz],
• szumiąca – cisząca: [sz – ś], [ż – ź], [cz – ć], [dż – dź].
Aby utrwalić prawidłową wymowę głosek, należy przypominać dzieciom o odpowiednim ułożeniu narządów mowy:
Szereg

Układ narządów artykulacyjnych

syczący: [s], [c], [dz]

Wargi są rozciągnięte jak do uśmiechu, zęby są zbliżone do siebie, język ułożony jest za dolnymi zębami (siekaczami).

szumiący: [sz], [cz], [dż]

Wargi są zaokrąglone (jak przy wymowie głoski [u]) i wysunięte
do przodu, czubek języka unosi się do góry, do wałka dziąsłowego, zęby są zbliżone – między nimi powstaje wąska szczelina.

ciszący: [ś], [ć], [dź]

Środkowa część języka unosi się ku górze do podniebienia
twardego, zęby są zbliżone do siebie, wargi lekko zaokrąglone.

Opanowaniu umiejętności różnicowania głosek podobnych fonetycznie służą ćwiczenia polegające na powtarzaniu par wyrazów, ciągów wyrazów i zdań, a także recytowaniu rymowanek i wierszyków. Należy również zwracać uwagę na wyrazistą i poprawną wymowę dziecka w trakcie czytania wyrazów oraz zdań i tekstów.
Jednym z najważniejszych celów programu jest wykształcenie nawyku ortograficznego pisania. Zautomatyzowanie tej czynności jest procesem złożonym. Warunkują go m.in.: znajomość reguł ortograficznych, sprawność analizatorów (wzrokowego, słuchowego, kinestetyczno-ruchowego) oraz odpowiedni poziom procesów poznawczych, takich jak spostrzeganie, uwaga, pamięć, mowa i myślenie. Ważna w tym procesie jest również wytrwałość w pokonywaniu trudności i pozytywna motywacja.
Program zapewnia dziecku podstawę do tak efektywnej nauki ortografii. Warto przy tym dodać, że prawidłowo zorganizowane
oraz systematycznie i planowo prowadzone ćwiczenia ortograficzne na zajęciach w Klubie Przyjaciół Bratka oraz w domu pod czujnym okiem rodzica, wpłyną na doskonalenie umiejętności ortograficznych dzieci.

VI. Wspomaganie rozwoju w zakresie edukacji matematycznej
Program ORTOGRAFFITI z Bratkiem uwzględnia wspomaganie rozwoju dziecka siedmio-, ośmioletniego w zakresie umiejętności
matematycznych, bazując na wymaganiach określonych w aktualnie obowiązującej podstawie programowej w zakresie edukacji
matematycznej.
Program zawiera zadania pomagające dziecku doskonalić kompetencje w zakresie czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki. Należą do nich m.in.: tworzenie zbiorów, wyodrębnianie podzbiorów i części wspólnej zbiorów. Wykonując ćwiczenia zaproponowane w programie, dziecko tworzy zbiory ze względu na podaną kategorię i porównuje je pod względem liczebności, wykonuje też polecenia związane z wyodrębnianiem części wspólnej zbiorów.
Dzięki ćwiczeniom w wyprowadzaniu kierunków od siebie i innych osób, a także określaniu położenia obiektów względem obranego punktu odniesienia dziecko przechodzi sukcesywny trening orientacji w przestrzeni i na kartce papieru. Pozwala mu to
na swobodne manipulowanie informacjami zawierającymi pojęcia przestrzenne i sprawne wykonywanie poleceń. Dziecko utrwala
pojęcia „lewa” i „prawa” strona, „góra”, „dół”, „pod”, „nad” – zarówno podczas zabaw ruchowych, jak i wykonując takie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń, jak np.:
• kolorowanie na obrazku odbić lewych i prawych dłoni,
• liczenie par dłoni,
• rozmieszczanie przedmiotów (naklejek) na rysunku zgodnie z instrukcją,
• dorysowywanie do obrazków brakujących elementów,
• poruszanie się w tabeli/diagramie zgodnie z kodem.
Aspekt kierunkowy we wzrokowym postrzeganiu kształtów (m.in. liter) wiąże się zarówno z poziomem orientacji przestrzennej,
jak i z poziomem analizy i syntezy wzrokowej dziecka. Dlatego należy zwracać szczególną uwagę na takie trudności, jak wybiórcze
zaburzenia orientacji przestrzennej (dziecko prawidłowo odtwarza złożone kształty graficzne o charakterze symetrycznym, ale popełnia błędy w odtwarzaniu kształtów asymetrycznych – w stosunku do osi pionowej lub poziomej). Dlatego w programie szczególną uwagę zwrócono na litery podobne graficznie, lecz inaczej ułożone w przestrzeni i zaproponowano wielozmysłowe ćwiczenia służące utrwaleniu tych liter.
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Wiele ćwiczeń zawartych w programie służy doskonaleniu rozumienia zjawiska symetrii. Dziecko m.in. wyszukuje obrazki z osią
symetrii, a następnie łączy rozcięte obrazki tak, by stanowiły całość. Z kolei w ćwiczeniach doskonalących spostrzegawczość zadaniem dziecka jest zaobserwowanie podobieństw i różnic na obrazkach, wyszukanie w obrazkach ukrytych wzorów, liter i figur geometrycznych.
W programie zawarto również zadania w zakresie liczenia i sprawności rachunkowych. Dziecko doskonali umiejętność liczenia
obiektów i zapisywania liczb cyframi, a także liczenia co 1 w przód i w tył. Wykonuje również zadania polegające na porównywaniu
liczb. W tym celu dziecko m.in.:
• łączy liczby od najmniejszej do największej,
• łączy punkty przy liczbach od największej do najmniejszej,
• wpisuje liczby od największej do najmniejszej,
• wpisuje brakujące liczby w rysunki, a następnie głośno liczy obiekty, spacerując po nich Spaceruchem,
• wpisuje właściwe liczby i znaki matematyczne <, >, =.
W programie przewidziano także zadania, w których dziecko wyznacza sumy (dodaje) i różnice (odejmuje), manipulując obiektami lub rachując na zbiorach zastępczych oraz ćwiczy zapisywanie rozwiązań zadań z treścią (zapis cyfrowy i znaki działań). Doskonali również umiejętność dopełniania liczby do 10 oraz utrwala pojęcia: „więcej”, „mniej”, „tyle samo”.
W tym celu dziecko m.in.:
• uzupełnia tabelę, wpisując liczby jako dopełnienie do 10,
• wykonuje działania na dodawanie i odejmowanie w zakresie 10,
• oblicza działania w pamięci i wyszukuje wynik, następnie koloruje odpowiednie pola na obrazku,
• wykonuje działania na dodawanie i odejmowanie w zakresie 15,
• przelicza zbiory w zakresie 20 i łączy je z odpowiednią liczbą na osi liczbowej,
• doskonali liczenie w zakresie 20,
• wykonuje działania na dodawanie w zakresie 20,
• odczytuje liczby zapisane słowami,
• układa zadania do treści obrazka.
W programie zawarto też zadania i ćwiczenia dotyczące pomiaru. Podczas zabaw zmysłowo-ruchowych dziecko porównuje
obiekty pod różnymi względami, różnicując je na dłuższe i krótsze, cięższe i lżejsze, mniejsze i większe, wyższe i niższe. W programie
pojawiają się też zadania utrwalające znajomość wyglądu i wartości monet, a także doskonalące odczytywanie godzin na zegarze.
W tym celu dziecko wykonuje m.in. ćwiczenia polegające na:
• łączeniu odpowiednich punktów za pomocą linijki,
• mierzeniu długości odcinków lub przedmiotów i zapisywaniu wyników, wskazywaniu najdłuższego/najkrótszego odcinka,
• uzupełnianiu tabeli brakującymi monetami,
• łączeniu w pary takich samych monet,
• porównywaniu wartości monet przez wstawianie odpowiedniego znaku.
Dziecko ryzyka dysleksji boryka się z trudnościami w zakresie zapamiętywania sekwencji czasowej wczoraj – dziś – jutro oraz materiału uszeregowanego w serie i sekwencje, takich jak pory dnia, nazwy posiłków, dni tygodnia, pory roku, nazwy miesięcy. Często
trudność sprawia mu zapamiętanie tabliczki mnożenia oraz szeregów cyfrowych i liter alfabetu.
Aby skutecznie pomóc dziecku w pracy nad eliminowaniem trudności związanych z zapamiętaniem sekwencji nazw, w programie zaprezentowano atrakcyjne ćwiczenia ułatwiające zapamiętanie pór roku i miesięcy oraz nazw dni tygodnia. Mają one różnorodną formę i odwołują się do życiowych doświadczeń dziecka. Uczy się ono nazw dni tygodnia, pór roku i miesięcy za pomocą
skojarzeń wzrokowych, słuchowych oraz kinestetyczno-ruchowych, a także wykonując zadania praktyczne (np. licząc za pomocą
kalendarza, ile dni będą trwały wakacje). Dziecko ponadto doskonali umiejętność odczytywania dat z kalendarza i zapisywania ich
oraz ćwiczy pisanie dat (dzień i miesiąc), zapisując je również za pomocą cyfr rzymskich. Dziecko rozwiązuje także zadania problemowe, np. rozstrzygając, która informacja jest prawdziwa (poprawna): „Mały szympans ma 6 miesięcy”, „Szympansik ma pół roku”.
Przykłady ćwiczeń:
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Dla dzieci siedmio-, ośmioletnich ważna jest możliwość swobodnego operowania konkretami, a następnie pojęciami abstrakcyjnymi. Dlatego w programie zaproponowano wiele ćwiczeń odnoszących się do sytuacji praktycznych i polegających na manipulowaniu przedmiotami. Wzbogacono je o propozycje wykorzystania pomocy terapeutycznych. Niewątpliwie realizacja tych ćwiczeń wpłynie na kształtowanie umiejętności matematycznych u dzieci.

VII. Wspomaganie rozwoju emocjonalno-społecznego
Czas, który przeznaczymy na kształtowanie właściwych postaw, uczenie empatii, stymulowanie sfery społecznej i emocjonalnej,
jest inwestycją w przyszłość dziecka. Umiejętności te są istotne, ponieważ wpływają na to, jak dziecko odnosi się do siebie i innych,
a także na sukcesy edukacyjne. Rozwijanie tych umiejętności wymaga czasu, a także sprzyjających okoliczności oraz właściwej metody działania. Wykluczone są pouczenia, instrukcje oraz niezrozumiałe dla dziecka przestrogi.
Dziecko zwykle zdobywa kompetencje społeczno-emocjonalne okazjonalnie – podczas codziennych życiowych doświadczeń.
Jednak uczestnicząc w różnego typu sytuacjach, nie zawsze właściwie na nie reaguje, a także nie zawsze potrafi adekwatnie radzić
sobie z własnymi emocjami. Konflikty rówieśnicze wśród siedmio- i ośmiolatków są nieuniknione i niejako wpisane w życie szkolne.
Dlatego warto wyposażyć dziecko w umiejętności, które skutecznie pomogą mu – w razie zaistniałych problemów – przyjąć postawę gotową do kompromisu i akceptowaną społecznie.
Jeśli dziecko napotyka na trudności w nauce, zwykle odczuwa silny niepokój, a nawet lęk. Konieczne jest więc udzielenie mu odpowiedniego wsparcia. Dziecko powinno zrozumieć, że emocje są czymś naturalnym i można się nauczyć panować nad nimi i uwalniać z napięcia, które im towarzyszy. Najprostszym sposobem na to, by dziecko zrozumiało i akceptowało swoje emocje, jest rozmawianie o nich. Ponieważ mówienie wprost na ten temat może siedmo-, ośmiolatkowi sprawiać problem, w programie wykorzystano
bajki terapeutyczne jako pretekst i punkt wyjścia do rozmowy o własnych uczuciach. Bliski kontakt fizyczny i emocjonalny między
czytającym (nauczycielem, rodzicem czy terapeutą), a słuchającym bajki dzieckiem stwarza okazję do otwartości i szczerych dyskusji.
Uczestnicząc w zabawach inspirowanych bajką terapeutyczną, dziecko angażuje wszystkie swoje zmysły. Stymuluje też ciało
i umysł, nie tylko widząc, słysząc, ale i wykonując różne czynności, a przede wszystkim wyobrażając sobie zaistniałą sytuację.
W części programu dla klasy drugiej, podobnie jak w klasie pierwszej, wspomaganie rozwoju emocjonalno-społecznego ujęto
w aktywności terapeutycznej „ćwiczenia kształcące umiejętność rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji oraz integrujące grupę”. Ćwiczenia te pomagają dziecku rozumieć siebie, własne reakcje, a także rozumieć i dostrzegać potrzeby innych, a więc wpływają na rozwój empatii. Dziecko w grupie rówieśników uczy się rozwiązywać problemy oraz podejmować odpowiedzialność za siebie
i innych. Dzięki temu uświadamia sobie, że działając wspólnie, łatwiej pokonać trudności. Uczestnicząc w zabawach i ćwiczeniach,
zdobywa także informacje na własny temat. Może to wzbudzić w nim chęć pokonania swoich słabości oraz wpłynąć na wzrost poczucia własnej wartości.
Naśladując rzeczywiste sytuacje w zabawach i ćwiczeniach, dziecko odkrywa siebie, zdobywa większą niezależność i zaufanie
do samego siebie. Program stwarza dziecku warunki do budowania poczucia własnej wartości, sprzyja również dojrzewaniu społeczno-emocjonalnemu. Dziecko wdrażane jest do poszukiwania rozwiązań bezpiecznych i rozsądnych, dających satysfakcję i poczucie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom zajęć.
Prowadzący zajęcia wpływa na rozwój umiejętności emocjonalno-społecznych za każdym razem, gdy podsumowuje pracę dziecka – ocenia jego aktywność, zaangażowanie, samodzielność, koleżeńskość. Dzięki karcie postępów może ocenić starania dziecka
i wysiłek włożony w wykonanie zadań. Z kolei umożliwienie dziecku osobistego udziału w procesie nagradzania sprzyja dalszej motywacji do pracy i zwiększa jego poczucie własnej sprawczości. Uczestnictwo w zajęciach zapewnia też dziecku odczuwanie radości i dumy z osiągania sukcesów.
Rola bajki terapeutycznej w programie
Dziecko, którego rozwój przebiega w sposób nieharmonijny, doznające niepowodzeń w nauce, silnie przeżywa trudne sytuacje
i bardzo długo je pamięta. Przykre doświadczenia są źródłem negatywnych emocji nie tylko w dzieciństwie, ale mogą też wpływać
na przyjęte w okresie późniejszym wadliwe wzorce reagowania. Praca z bajką terapeutyczną umożliwia dziecku uwolnienie negatywnych odczuć, a co za tym idzie – osłabia je i sprawia, że łatwiej je opanować.
Słuchając bajek terapeutycznych, dziecko przekonuje się, że ich bohaterowie mają podobne co ono problemy, a także zauważa
reakcje bohaterów. Poznaje w ten sposób społecznie akceptowane rozwiązania sytuacji problematycznych, co pomaga mu stosować obserwowane wzory zachowań w rzeczywistości. Widząc, że bohater bajki jest nagradzany za pozytywne działania i stosowne
zachowania, dziecko zaczyna odczuwać potrzebę naśladowania tego typu postaw. Chce upodobnić się do danej postaci i przyjąć
jej wzorce moralne, sposób myślenia i działania. W ten sposób rozwija poczucie życia w zgodzie z samym sobą i z innymi oraz utrwala pozytywne wzorce postępowania. Wierząc w sukces bohatera bajki, zawierza też swoim możliwościom. Opisane w bajkach przeżycia bohaterów pomagają mu rozumieć własne doznania i emocje, które uczy się odpowiednio wyrażać.
Problematyka poruszona w bajkach terapeutycznych dotyczy dziecięcych spraw, które zdarzają się w szkole i w domu. Główny
bohater – Bratek – pełni rolę przyjaciela, który zachęca dzieci do refleksji, pomaga rozwiązać problem, a czasem krytykuje niepożądane zachowanie. Wspiera też dzieci w poszukiwaniu właściwego rozwiązania.
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W toku zajęć bajka zostaje wprowadzona w aktywności terapeutycznej „ćwiczenia kształcące umiejętność słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się”. Prowadzący czyta tekst dzieciom, stwarzając uprzednio atmosferę zainteresowania. Następnie rozmawia z dziećmi na temat ich przeżyć związanych z usłyszaną bajką i zadaje pytania sprawdzające rozumienie tekstu. Dzięki wyeksponowaniu uczuć wybranych bohaterów bajek dzieci poznają nazwy stanów emocjonalnych i kojarzą je z konkretnymi sytuacjami.
Utrwalają i wykorzystują zdobyte informacje, nazywając przeżycia postaci przedstawionych na obrazkach w zeszycie ćwiczeń.
Tematyka bajek terapeutycznych i zakres omawianych uczuć i stanów emocjonalnych w klasie drugiej:

Nr

Tematyka bajek

Uczucia i stany emocjonalne wyeksponowane
w bajce

1.

Bratek opowiada o tym, jak podczas wakacji zgubił się
uradowanie, chęć pomocy, zagubienie, zafascynowanie
na plaży podczas nieprzemyślanej próby ratowania piłki.

2.

Bratek uświadamia dzieciom, że należy odczuwać radość smutek, niepewność, zmieszanie, radość
z dorastania oraz pomaga im rozstać się z zabawkami.

3.

Bratek uświadamia koledze skutki nierozważnego zacho- złość, zafascynowanie, strach, ukojenie
wania, pomaga zrozumieć, że należy być przewidującym.

4.

Historia w zoo, w której Bratek pokazuje, jakie doświad- duma, radość, pasja, zakłopotanie
czenia możemy czerpać z żartu i humoru.

5.

Bratek opowiada, jak przebiegał w szkole Tydzień Świa- zaciekawienie, tajemniczość, podekscytowanie, radość
domości Dysleksji.

6.

Bratek opowiada historię o dziewczynce i jej pragnieniu posiadania pieska. Wspiera ją w działaniu, pokazując los bezdomnych zwierząt.

tajemniczość, pragnienie, zachwyt, troska

7.

Bratek opowiada o chłopcu, który niewłaściwie zachował się w kinie. Wskazuje na konieczność przestrzegania zasad i prezentuje cechy chłopca-dżentelmena.

radość, niezadowolenie, przerażenie, duma

8.

Bratek uczestniczy w wizycie chłopców w domu pewnej dziewczynki. Doświadcza, co oznacza być niezapowiedzianym gościem i przestrzega przed zmyślaniem
historyjek na swój temat.

zdenerwowanie, podekscytowanie, radość, niepewność

9.

Bratek pomaga wyjaśnić, skąd bierze się uczucie zazdrości.

zainteresowanie, duma, zazdrość, radość

10.

Bratek pomaga zrozumieć powiedzenia i przysłowia.

fascynacja, ciekawość, zachwyt, zaduma

11.

Bratek pomaga rozweselić szarugę jesienną wspomnie- czujność, zaniepokojenie, przejęcie, duma
niami z wakacji.

12.

Bratek pomaga zrozumieć zwyczaje i wypowiedzi innych ludzi.

zniecierpliwienie, przerażenie, nieśmiałość, radość

13.

Bratek pomaga koledze w wykonaniu zadania polegającego na zaopiekowaniu się szczeniakami.

przejęcie, czułość, zaniepokojenie, zmęczenie

14.

Bratek pomaga rozwikłać tajemnicze zniknięcie anioła
z choinki. Wyjaśnia w subtelny sposób, dlaczego nie
wolno zabierać znalezionych rzeczy.

zachwyt, zaniepokojenie, wzgarda, zdumienie

15.

Bratek odwiedza kolegę, który zapomniał o tym, że go
zaprosił. Uczy zasad dobrego wychowania i szacunku
do innych.

zaskoczenie, ciekawość, beztroska, strapienie

16.

Bratek upomina kolegę, który nie przestrzega umowy – nie dotrzymuje danego słowa.

przygnębienie, radość, niezadowolenie, speszenie

17.

Bratek mówi o tym, na czym polega dobra opieka
nad zwierzętami i co należy robić, aby obdarzano nas
zaufaniem.

zatroskanie, zawstydzenie, entuzjazm, zachwyt

18.

Bratek, organizując spacer po wyobraźni, wyjaśnia,
bezradność, spokój, zadowolenie, troska
w jaki sposób można zapamiętać litery podobne: b – d.
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Nr

Tematyka bajek

Uczucia i stany emocjonalne wyeksponowane
w bajce

19.

Bratek pomaga zrozumieć, że warto zachowywać się
asertywnie i że troszcząc się o innych, należy zatroszczyć się również o siebie.

zmęczenie, entuzjazm, radość, podziw

20.

Bratek wspiera wystraszonego, niewierzącego w siebie
chłopca przy budowie igloo. Pomaga zrozumieć, dlaczego inny chłopiec zepsuł figurę ze śniegu.

zniecierpliwienie, radość, strach, odwaga

21.

Bratek czuje się samotny, bo nie ma rodziny, rodzeńsamotność, zadowolenie, zdziwienie, radość
stwa. Pokazuje również, że wokół są przyjaciele, na których zawsze można polegać.

22.

Bratek opowiada o braku porozumienia dziewcząt
i chłopców, pomaga zrozumieć te animozje.

23.

Bratek wspiera pewną dziewczynkę w zmartwieniu, po- radość, smutek, zapał, przyjaźń
kazując jej, że ma wokół siebie wspaniałych przyjaciół.

24.

Bratek neguje nierozsądne zachowanie dziewczynek,
które bawiły się w niebezpieczny sposób, wchodząc
na drzewo.

podziw, odwaga, przerażenie, zawstydzenie

25.

Bratek dyskretnie daje przyjacielską radę chłopcom,
którzy wagarowali. W ten sposób przestrzega
przed niebezpiecznymi zachowaniami.

przejęcie, niepokój, rozbawienie, przyjaźń

26.

Bratek pomaga zrozumieć dwóm koleżankom,
na czym polega przyjaźń.

radość, niepokój, rozdrażnienie, akceptacja

27.

Bratek pomaga podjąć Eli decyzję, że samodzielnie
podziw, zakłopotanie, strapienie, duma
stworzy pisankę na konkurs. Pokazuje, że warto wierzyć
we własne siły.

28.

Bratek doradza kolegom, jak należy się zachowywać.
poczucie wyższości, bezradność, irytacja, przyjaźń
Zwraca uwagę, że np. na meczach piłki nożnej nie wolno używać przykrych przezwisk i obraźliwych słów.

29.

Bratek pomaga rozwikłać ważną sprawę znalezionych
pieniędzy i zwrócić je właścicielce. Wskazuje na uczciwość.

zaskoczenie, szczęście, podekscytowanie, wzruszenie

30.

Bratek wymyśla ciekawe sposoby na naukę ortografii.
Pozwala odczuwać radość z uczenia się.

zmęczenie, podziw, zaciekawienie, zadowolenie

31.

Bratek wspiera chłopca w tęsknocie za tatą. Razem szy- zmartwienie, smutek, szczęście, radość
kują niespodziankę dla taty na Dzień Ojca.

32.

Bratek uczestniczy w podsumowaniu roku szkolnego.
Dzieci z Bratkiem przeglądają skrzynię skarbów, przypominając sobie kolejne wydarzenia z życia grupy.

oburzenie, lekceważenie, zaniepokojenie, radość

fascynacja, ciekawość, radość, przyjemność

Niebagatelne znaczenie dla wspomagania rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka ma wykorzystanie w programie gier dydaktycznych (np. kart ortograficznych „Ortobratki”, zagadek wykorzystujących zmysły, gry memo). Uczestnicząc w grach, dziecko ma
okazję nie tylko rozwijać umiejętności edukacyjne (np. ortograficzne, matematyczne, językowe), ale także w bezpieczny sposób kształtować własną odporność emocjonalną oraz panowanie nad sobą w sytuacjach pełnych napięć i wymagających wysiłku myślowego.
Bawiąc się, dziecko rozwija także umiejętności interpersonalne, czemu sprzyja respektowanie reguł ustalonych podczas gry.
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VIII. Sposoby motywowania dziecka
Potrzeba poznawania otaczającego świata, zdobywania wiedzy i nowych umiejętności jest naturalna dla dziecka. Już w okresie
przedszkolnym przejawia ono zainteresowanie książkami, czytaniem, rysowaniem. Dużą rolę na tym etapie odgrywają rodzice, którzy pozytywnie nastawiają dziecko do podejmowania nowych obowiązków. Pomimo to u niektórych dzieci już po ukończeniu pierwszej klasy następuje zmiana nastawienia do nauki, którą zaczynają postrzegać jako żmudną i męczącą pracę, niesprawiającą przyjemności.
Rodzice, a przede wszystkim nauczyciele, zadają sobie pytanie, jak zaradzić temu zjawisku. Aby móc rozstrzygnąć tę kwestię, należy ustalić źródło napotykanych przez dziecko trudności. Mogą one na przykład wynikać z niezaspokojenia czterech podstawowych potrzeb (fizjologicznej, bezpieczeństwa, więzi i miłości oraz uznania). Nie można oczekiwać wysokiej motywacji do nauki
od dziecka, które jest głodne, niewyspane, zmęczone czy zaniedbane. Dziecko będące w trudnej sytuacji rodzinnej (np. ze względu
na złe warunki materialne, brak odpowiedniego miejsca do nauki lub też niekorzystną atmosferę wywołaną rozwodem rodziców,
kłótnie albo panującą w rodzinie przemoc czy alkoholizm) nie będzie zainteresowane nauką. Jego trudności w nauce uwarunkowane będą odczuwanym strachem i poczuciem zagrożenia. Dodatkowo może być ono obciążone poczuciem braku akceptacji w rodzinie i grupie rówieśniczej, a nawet czuć się odrzucone.
Podłożem problemów dziecka z nauką i wiążącą się z nimi niską motywacją mogą być specjalne potrzeby, wśród których wyróżnia się potrzeby edukacyjne, zdrowotne i egzystencjalne.
Specjalne potrzeby edukacyjne są związane z opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy, zaburzeniami uwagi, ogólnie
niższym poziomem intelektualnym, zaburzeniami funkcji poznawczych istotnymi w procesie uczenia przy prawidłowym poziomie
rozwoju intelektualnego (ryzyko dysleksji, dysleksja), leworęcznością itp.
Specjalne potrzeby zdrowotne są związane z m.in. nieskorygowanymi wadami wzroku, słuchu czy chorobami somatycznymi,
a także niedoborem masy ciała, niską odpornością, skrzywieniami kręgosłupa itp.
Specjalne potrzeby egzystencjalne są związane z m.in. brakiem warunków do nauki, niewłaściwą atmosferą rodzinną, rozwodem
rodziców, rodzicami niemającymi czasu dla dziecka z powodu własnej aktywności zawodowej, trudną sytuacją materialną rodziny.
Bywa, że dziecko przejawia przekonanie, iż wszystko wie, a szkoła je nudzi. Dziecko takie może uważać, że uczęszczanie na dodatkowe zajęcia jest stratą czasu, bo zwykle w domu czeka na nie o wiele ciekawsza gra komputerowa lub film w telewizji. Nie wykazuje więc zainteresowania i chęci do nauki, sądząc, że tylko bodźce multimedialne dostarczają mocnych wrażeń i dają radość i satysfakcję. Dziecko takie, jeśli przyjdzie na zajęcia, nie potrafi na nich spokojnie pracować i choć jest obecne fizycznie, to nie daje się
zaciekawić, ponieważ zabawy i gry wydają mu się nudne lub nie widzi sensu w wykonywaniu po raz kolejny tej samej czynności.
Niechęć dziecka do nauki może także wynikać z jego wygodnictwa. Dziecko mało wdrożone do wysiłku intelektualnego unika
dodatkowych zajęć, niechętnie wykonuje zadania domowe, niechętnie też włącza się w życie klasy. W związku z tym należy zaplanować odpowiednią strategię wsparcia dziecka, w wyniku której będzie ono dostrzegało korzyści i radość z nauki.
Jak motywować dziecko do nauki?
Na motywację do nauki mają wpływ dotychczasowe doświadczenia dziecka, dlatego na początek warto odpowiedzieć sobie
na kilka pytań:
• Czego dziecko pragnie?
• Czego unika i czego się obawia?
• Jak wytrwale pracuje na sukces?
• Jak przeżywa swoje sukcesy i porażki?
Jeśli chcemy motywować dziecko do nauki, powinniśmy dostrzegać w jego pracach i działaniu te aspekty, które można pozytywnie wzmocniać, co w konsekwencji pomoże mu odzyskać wiarę w siebie. Należy wyłapywać momenty lub wręcz aranżować sytuacje, dzięki którym dziecko może zasłużyć na pochwałę. Na przykład, jeśli dziecko pisze niestarannie, spróbujmy odnaleźć w jego
zeszycie ćwiczeń coś co zasługiwałoby na pochwałę (np. napisana kształtnie litera „o”). Mówiąc: „Jak pięknie i równo napisałeś literę
o”, obdarzamy dziecko nacechowaną dodatnio uwagą. Jest to dla niego wyraz aprobaty, a jednocześnie wzmocnienie pozytywne.
Skupmy się również na tym, by wzmacniać pozytywne zachowania dziecka. Gdy napisze ono litery z dużym zaangażowaniem,
choć niekształtnie, pochwalmy jego zaangażowanie, zamiast oceniać krzywe litery. Zachęcimy je w ten sposób do większego wysiłku, dzięki któremu po pewnym czasie estetyka jego pisma się poprawi. Z kolei gdy dziecko ponosi porażkę, zadaniem terapeuty jest
wsparcie go w jej przezwyciężeniu, a także pomoc w łagodzeniu związanych z nią nieprzyjemnych doznań.
Zwróćmy uwagę na to, by częściej dziecko chwalić niż krytykować. Uwagi krytyczne powinny dotyczyć działań dziecka, a nie jego osoby. Naszym zadaniem jest odpowiednie reagowanie i adekwatne wykorzystanie obu instrumentów motywowania – pochwał
i krytyki, aby dziecko czuło się z nami bezpiecznie.
Pochwała może w przypadku niektórych dzieci nie odnosić skutku. Może to wynikać z faktu, że dziecko potraktowało ją jako nieszczery komentarz lub nie wierzy terapeucie. Bywa też, że dziecko traktuje pochwałę jak coś, co budzi w nim lęk. Psychologowie
zwracają uwagę, że taki problem pojawia się, gdy dziecko otrzymywało dotychczas wyłącznie uwagi negatywne. Dlatego warto pamiętać, by pochwała była szczera, a wyrażony komunikat był zgodny z postawą i tonem głosu osoby, która go wygłasza.
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Pamiętajmy też o tym, że dzieci dobrze czują się w sytuacjach, w których obowiązują zrozumiałe zasady i konsekwencje. Choć
niektórym dzieciom trzeba dość często je przypominać, to dla grupy są gwarancją spokoju i poczucia bezpieczeństwa. W rezultacie
dziecko czuje się szczęśliwsze i lepiej przystosowane do życia szkolnego.
Prowadzący zajęcia może pozytywnie wpłynąć na chęć dziecka do nauki, jeśli je czymś „oczaruje”, zachęcając do zdobywania
wiedzy i doświadczenia. Pokazując dziecku, że uczenie się jest niezwykłym przeżyciem, podczas którego stanie się ono bliskim przyjacielem Bratka, możemy zmotywować je do wysiłku, przygotować do pokonywania trudności, zaangażować w wykonywanie zadań. To wszystko sprawi, że jego relacje z prowadzącym zajęcia będą oparte na wzajemnym zaufaniu.
Udowodniono, że nauka przynosi oczekiwane rezultaty, jeśli dziecko uczy się z własnej woli i lubi to robić, pracując z radością,
pasją. Dziecko z silną motywacją wewnętrzną uczy się szybciej i skuteczniej, a ponadto więcej rozumie i dłużej pamięta, czego się
uczyło.
Istotną rolę w motywacji dziecka do nauki odgrywają: wiara we własne siły i możliwości, zainteresowanie nauką, dobre warunki
do pracy, traktowanie zdobycia wiedzy jako celu, pozytywne relacje z rówieśnikami, nauczycielem i rodzicami, pochwały nauczyciela i rodziców, dostrzeganie swoich postępów. Niezwykle ważna i pomocna jest postawa rodziców, ich zrozumienie potrzeb dziecka i to, w jaki sposób wyrażają swój stosunek do nauki, dodatkowej pracy z dzieckiem, a także do szkoły jako instytucji i do pracujących w niej osób.
Jak przezwyciężać niechęć dziecka do nauki?
Zdaniem Marty Bogdanowicz, Anny Adryjanek, Małgorzaty Rożyńskiej9 stosowanie poniższych zasad może być pomocne w przezwyciężaniu niechęci dziecka do nauki:
• pracujemy z dzieckiem twórczo, w sposób niekonwencjonalny, interesujący, wykorzystując ciekawe pomoce;
• uczymy, angażując możliwie wszystkie zmysły dziecka, co pozwala na łączenie informacji odebranych różnymi drogami (kanałami) zmysłowymi zaangażowanymi w proces uczenia się;
• staramy się zainteresować dziecko tym, czego się uczy;
• stwarzamy sytuacje umożliwiające dziecku samodzielne odkrywanie tego, co powinno wiedzieć;
• pamiętamy, że uczenie się dzieci ryzyka dysleksji wymaga niezmiernie wielu ćwiczeń i powtórzeń, wobec tego uwzględniamy zasadę, że wykonanie zadania raz nigdy nie wystarcza;
• podajemy proste i krótkie polecenia, a dłuższe i skomplikowane dzielimy na kilka prostszych;
• sprawdzamy, czy dziecko dobrze zrozumiało, co ma robić i czego od niego oczekujemy;
• organizujemy uczenie systemem „małych kroków”, dzieląc materiał na mniejsze części;
• nowe informacje łączymy ze znanymi, nowe czynności włączamy do już opanowanych, aby dziecku łatwiej było się uczyć nowego materiału i coraz bardziej złożonych umiejętności;
• dopilnowujemy, aby dziecko wykonywało dokładnie, poprawnie i precyzyjnie zadania zgodnie z poleceniem (np. jeśli należy w wyrazie otoczyć literę kółkiem, to nie satysfakcjonuje nas podkreślenie litery);
• uczymy dziecko kontrolowania i poprawiania własnej pracy, zanim odda nam ją do sprawdzenia;
• stosujemy wzmocnienia pozytywne (np. pochwały, nagrody rzeczowe lub miłe gesty), pamiętając, aby wcześniej ustalić zasady
ich przyznawania;
• stosujemy krótkie przerwy relaksacyjne połączone z aktywnością ruchową, gdy dostrzegamy u dziecka znużenie.

•
•
•
•
•

9

W programie ORTOGRAFFITI z Bratkiem środkami motywującymi dziecko do pracy są niewątpliwie:
ciekawe zabawy i ćwiczenia nawiązujące do treści bajek terapeutycznych;
niekonwencjonalne, specjalnie dobrane pomoce dydaktyczne;
gry pomagające w rozwoju odporności emocjonalnej;
zapis osiągnięć na karcie oceny postępów ucznia;
dodatkowe zadania na karcie pracy domowej, których konsekwentne sprawdzanie motywuje dziecko do zwiększonego wysiłku.

M. Bogdanowicz, A. Adryjanek, M. Rożyńska, Uczeń z dysleksją w domu. Poradnik nie tylko dla rodziców, Gdynia 2007.
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IX. Ocena i samoocena
W terapeutycznym kształceniu musimy zaplanować momenty pomagające dziecku w odkrywaniu jego wewnętrznego potencjału. Dzięki uświadomieniu sobie mocnych stron czy słabych punktów dziecko potrafi zmobilizować się do działań, które pozwolą
mu przezwyciężyć trudności. Służą temu systematyczne komunikaty, z których dziecko czerpie informacje o tym, co zrobiło na poziomie zadowalającym, a nad czym musi popracować. Dzięki poprawnie zaplanowanemu systemowi motywowania i oceniania prowadzący zajęcia może pomóc dziecku w pokonywaniu problemów, aranżując sprzyjające temu sytuacje, wskazując sposoby rozwiązania, a także towarzysząc mu w obranej przez nie drodze.
W zaproponowanych w programie zajęciach dla klasy drugiej, podobnie jak w klasie pierwszej, przewidziano element oceny postępów dziecka i samooceny. Prowadzący na koniec zajęć podsumowuje pracę dzieci: podkreśla ich aktywność, zaangażowanie,
chwali samodzielność, potwierdza postępy. Zachęca dzieci do wypowiedzi na temat zajęć, zadając pytania, np.:
• „Jakie masz odczucia?”
• „Które zadania sprawiły ci trudność, a które były łatwe do wykonania?”
• „Czy zadania pomogły ci zrozumieć… / zapamiętać…. / nauczyć się…?”
• „Czy podobały ci się zabawy Bratka?”
• „Czy teraz wiesz, jak należy zachowywać się w miejscu, gdzie jest dużo ludzi?”
Prowadzący zajęcia pomaga również dzieciom odpowiedzieć na umożliwiające samoocenę pytania zamieszczone w zeszycie
ćwiczeń (np.: „Czy bez trudu odróżniasz litery g oraz p?”, „Czy potrafisz dokładnie powtórzyć rymowankę o alfabecie?”, „Czy potrafisz
zademonstrować ćwiczenia, które przygotowują rękę do pisania i relaksują zmęczoną rękę?”).
Znaczącym ułatwieniem w rejestrowaniu spostrzeżeń na temat umiejętności i postępów dziecka jest Karta postępów. Dzięki niej,
na podstawie obserwacji uczestniczącej, prowadzący zajęcia może wraz z dzieckiem bez trudu odnotować dostrzeżone osiągnięcia. Powinno się je zaznaczyć na Karcie... pod koniec zajęć terapeutycznych, ponieważ stanowią podsumowanie indywidualnego
wysilku dziecka. Umiejętność uświadomienia sobie poczynionych postępów i analiza własnych osiągnięć wpływa na wzmocnienie
wewnętrznej motywacji dziecka do uczenia się.
Karta postępów powinna być prowadzona systematycznie przez cały okres kształcenia terapeutycznego, ponieważ jest źródłem
informacji dla rodziców i nauczycieli. Odzwierciedla stopień opanowania umiejętności, takich jak słuchanie (ze zrozumieniem, z zaciekawieniem), czytanie, pisanie, liczenie, nazywanie uczuć przeżywanych przez bohaterów bajek. Informuje również o zaangażowaniu dziecka podczas zajęć, współpracy w grupie, przestrzeganiu norm, organizowaniu własnej pracy. Na tej podstawie prowadzący zajęcia może tak zorganizować pracę z dzieckiem, by była zgodna z jego potrzebami i możliwościami rozwojowymi.
Karta postępów jest prosta w użyciu i zrozumiała dla dziecka, które dzięki niej wdraża się do samooceny. Oceniając swoją pracę,
dziecko uczy się krytycznego podejścia do własnych działań i mobilizuje do dalszej nauki.
Na Karcie... odnotowuje się nabytą przez dziecko umiejętność/sprawność. W przypadku takich umiejętności, jak czytanie, pisanie
czy liczenie należy uwzględnić również wysiłek włożony w ich wykonanie czy opanowanie. Z danych odnotowanych na Karcie...
uzyskuje się informacje o tempie i czasie zdobywania umiejętności. Wiedza ta pozwala dokładniej poznać dziecko i wnikliwiej je
ocenić, a także opracować strategię dalszego kształcenia terapeutycznego (indywidualny program terapeutyczny).
Przykład Karty postępów zaprezentowano w rozdziale Pomoce wykorzystywane podczas pracy z programem.

X. Pomoce wykorzystywane podczas pracy z programem
Specjalnie dla potrzeb programu opracowano wiele atrakcyjnych pomocy terapeutycznych. Na pierwszym miejscu należy wymienić Księgę bajek terapeutycznych, Zeszyt ćwiczeń i karty pracy. Warto również wspomnieć o pacynce na rękę Bratek, płytach CD
z zagadkami dźwiękowymi oraz muzyką relaksacyjną, lupie Bystre Oczko czy nakładce na palce Spaceruch. Poza tym podczas pracy z programem wykorzystuje się inne, opisane niżej pomoce.
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Są to:
Karty postępów, z których każda ma formę kolorowanki. Jest to rysunek podzielony na sześć części odpowiadających ocenianym umiejętnościom. Każdej części przypisano symbol graficzny. Dziecko może pokolorować części zaznaczone przez terapeutę
zgodnie ze zdobytymi przez nie umiejętnościami.
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Karty pracy domowej, które pozwalają dziecku kontynuować pracę nad doskonaleniem umiejętności (np. manualnych i grafomotorycznych) w sprzyjającej atmosferze, w domu pod opieką rodziców.
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Domek uczuć – to plansza przedstawiająca dom, w którego oknach widać twarz Bratka wyrażającą różne stany emocjonalne.
Dzięki niej dziecko uświadamia sobie, w jakiej dyspozycji psychicznej się znajduje i jaki jest poziom jego motywacji. Zwykle „Domek
uczuć” wykorzystuje się na początku zajęć, gdy dzieci rozmawiają o swoim samopoczuciu, siedząc w kole na podłodze. Wskazują
na planszy buźkę Bratka, która odzwierciedla stan ich uczuć. Prowadzący zajęcia przyjmuje do wiadomości, na jaką aktywność dziecka może liczyć podczas zajęć. Ćwiczenie warto dla porównania powtórzyć na zakończenie zajęć.

Alfabet sensoryczny z dwuznakami i zmiękczeniami na kartach oznaczonych u dołu niebieskim paskiem.
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Karty „Ortobratki” to karty do gry typu „Czarny Piotruś”, które ułatwiają dziecku przyswojenie podstawowych zasad pisowni wyrazów z trudnościami ortograficznymi (np. „ó wymienia się na o” oraz „rz wymienia się na r”).

Plansza z wierszykiem ilustrowanym piktogramami ułatwia zapamiętanie zasady ortograficznej dotyczącej wymiany ó na o. Obok
każdego wersu znajduje się ilustracja (piktogram) obrazująca dany fragment wiersza. Planszę można powiesić na ścianie dla utrwalenia i pozostawić tam przez jakiś czas (np. dwa tygodnie) oraz okazjonalnie kierować uwagę dzieci na użyte w wierszu wyrazy.
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Wachlarzyki, suwaki zegarowe to kartonowe pomoce służące do utrwalania dwuznaków i zmiękczeń. Podczas zabawy
manipulacyjnej dzieci tworzą sylaby i wyrazy, zapamiętując ich obraz graficzny.

Słuchawki z butelek wzmacniają odbiór czytanego tekstu kanałem słuchowym. Dziecko lepiej słyszy swój głos dzięki słuchawkom i bardziej skupia się na czynności czytania. Z uwagi na dużą siłę dźwięku dziecko powinno czytać cicho. Pomoc można wykonać w domu, wycinając w dwóch plastikowych butelkach po jednym podłużnym otworze lub po dwa okrągłe otwory (na uszy
i usta).
Suwak paskowy z wyrazem – to kartonik z ruchomym paskiem służący utrwaleniu wyrazu, w którym następuje wymiana ó na o;
rz na r (np.: wóz – wozy, morze – morski). Dziecko, manipulując paskiem, przekonuje się naocznie, co to znaczy, że ó wymienia się
na o albo rz wymienia się na r.
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Okienko ułatwiające czytanie pozwala na objęcie wzrokiem różnych partii 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.

Suwak sylabowy składa się z okienka i sześciu pasków z sylabami. Pięć pasków zawiera sylaby otwarte, jeden pasek – sylaby
zamknięte. Korzystając z różnej liczby pasków, można ułożyć wyrazy 2, 3 lub 4-sylabowe. To doskonała pomoc w nauce czytania,
która ułatwia analizę i syntezę sylabową wyrazów.
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XI. Wskazówki i zalecenia do realizacji programu
1. Pamiętamy, że do przeprowadzenia ćwiczeń stymulacji zmysłowej niezbędna jest wiedza o stanie zdrowia dziecka. Przeciwwskazaniem do stymulacji przedsionkowej jest np. stwierdzona przez neurologa padaczka. Niektóre dzieci mogą być nadwrażliwe
na różnego typu bodźce (np. na dotyk lub niektóre zapachy i smaki, co może wynikać z alergii).
2. Zapewniamy dzieciom poczucie bezpieczeństwa fizycznego i emocjonalnego.
3. Dokładnie obserwujemy każde dziecko podczas zajęć, aby dostarczyć mu odpowiednią ilość bodźców (dotykowych, przedsionkowo-proprioceptywnych, słuchowych, wzrokowych, ruchowych, smakowych, węchowych, i innych).
4. Konsultujemy niepokojące zachowania dziecka z innymi specjalistami (np. pedagogiem szkolnym, psychologiem, neurologiem,
rehabilitantem).
5. Stopniowo dostarczamy dziecku coraz więcej nowych doświadczeń społeczno-emocjonalnych oraz kształtujemy odporność emocjonalną (m.in. przez wykorzystanie podczas ćwiczeń pomocy terapeutycznych, takich jak gry dydaktyczne, karty, muzyka, plansze itp.).
6. Dbamy o to, aby zajęcia odbywały się w odpowiednim pomieszczeniu, ciekawym pod względem sensorycznym, oraz zapewniamy pomoce do stymulacji przewidzianych w programie. Można stosować inne pomoce niż zaproponowane w programie pod warunkiem, że będą realizowały cele danego ćwiczenia.
7. Pozwalamy dziecku na samodzielne zdobywanie doświadczeń. Podczas realizacji zajęć wykorzystujemy nadarzające się okazje
do kształtowania pojęć o świecie. W domu utrwalamy wiedzę i poszerzamy o nowe pojęcia zgodnie z zainteresowaniami dziecka.
8. Uczymy dziecko efektywnych sposobów samodzielnego uczenia się. Na zajęciach w Klubie Przyjaciół Bratka oraz podczas odrabiania lekcji w domu wpajamy dziecku zasady dobrej organizacji pracy jako podstawy kształtowania nowych umiejętności w zakresie czytania i pisania.
9. Pamiętamy o ważnej zależności – im lepiej dziecko współpracuje i im bardziej jest zmotywowane, tym lepsze osiąga wyniki.
10. Pamiętamy również, że im więcej poleceń dziecko wykona samodzielnie, tym bardziej skorzysta z programu.
11. Pilnujemy zasady stopniowania trudności – zaczynamy od ćwiczeń łatwiejszych i systematycznie przechodzimy do coraz trudniejszych. Należy pamiętać, że na poziom trudności składa się także czas wykonania ćwiczenia i sposób eksponowania materiału ćwiczeniowego.
12. Realizację poszczególnych ćwiczeń dostosowujemy do możliwości psychomotorycznych dziecka. Należy mieć świadomość, że
nie wszystkie dzieci są w stanie wykonać zaplanowane ćwiczenia.
13. Podczas zajęć wytwarzamy odpowiednią atmosferę i jesteśmy otwarci na propozycje dziecka, a jednocześnie dbamy, aby było
ono skupione w trakcie wykonywania ćwiczeń (np. czytając bajkę, odpowiednio modulujemy głos, aby jak najlepiej oddać klimat opowieści; możemy również przerwać czytanie i sprawdzić poziom rozumienia tekstu lub w trakcie czytania zapytać dziecko o ważne kwestie).
14. Nie koncentrujemy się nadmiernie na trudnościach dziecka. Eksponujemy opanowane przez nie umiejętności, jego mocne strony i postępy, które poczyniło. Zapewniamy dziecku poczucie sprawczości i radość z osiąganych sukcesów.
15. Pamiętamy o tym, aby włączać do pracy rodziców.
16. Jednostka terapeutyczna zawiera ćwiczenia różnego typu i o różnym poziomie trudności, jednak warto pamiętać, aby nie dążyć
za wszelką cenę do zrealizowania całości materiału. To prowadzący decyduje, które ćwiczenia należy powtórzyć, a które można
pominąć w pracy z danym dzieckiem.
17. Ćwiczenia kontynuujemy aż do momentu opanowania przez dziecko danej umiejętności. Jeżeli nie radzi sobie ono z zadaniem,
należy indywidualnie przećwiczyć te fragmenty ćwiczenia, które sprawiają mu trudność. Można też zmniejszyć stopień trudności, aby dziecko nie zniechęciło się do zajęć. Czasami warto zadać ćwiczenia utrwalające do domu po wcześniejszym ich objaśnieniu rodzicowi.
18. Pracę dziecka nagradzamy pochwałą i oceniamy, korzystając z kart postępów dziecka.
19. W trakcie zajęć prowadzący, obserwując dziecko, dokonuje diagnozy uczestniczącej. Warto gromadzić prace wykonane przez
dzieci celem porównania i oceny dokonanych przez nie postępów.
20. Dziecko wykonuje ćwiczenia w obecności osoby dorosłej.
21. 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.
22. Pamiętamy o kontrolowaniu napięcia mięśniowego. Ważne, aby dziecko umiało przyjąć prawidłową postawę ciała, szczególnie
podczas pisania.
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