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Wstęp
Przewodnik metodyczny jest elementem kompleksowego Programu wsparcia uczniów ze specyficznymi
trudnościami w nauce Ortograffiti z Bratkiem. Publikacja została stworzona na potrzeby specjalistów terapii
pedagogicznej oraz nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe, korzystających z Ortograffiti z Bratkiem.
Przewodnik zawiera:
– ramowy program terapii,
– rozkład materiału z planem wynikowym,
– zestaw dodatkowych ćwiczeń terapeutycznych,
– 32 scenariusze zajęć w wersji podstawowej (zajęcia przewidziane na 60 minut) i w wersji skróconej (zajęcia
przewidziane na 45 minut).
W odpowiedzi na Państwa prośby obok scenariuszy w wersji podstawowej w przewodniku znalazły się
scenariusze w wersji skróconej – 45-minutowej. Należy jednak pamiętać, że realizując scenariusze w wersji
skróconej, trzeba uwzględnić rezygnację z niektórych celów. Realizacja wszystkich celów terapeutycznych
przewidzianych na daną jednostkę terapeutycznąπ jest możliwa tylko wtedy, gdy pracuje się według
scenariusza w wersji podstawowej.
Życzymy wielu sukcesów.
Autorki
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RAMOWY PROGRAM TERAPII
PEDAGOGICZNEJ
DO PROGRAMU WSPARCIA UCZNIÓW
ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W NAUCE
ORTOGRAFFITI z Bratkiem
W KLASIE 2 SZKOŁY PODSTAWOWEJ
I. Założenia organizacyjno-programowe
Do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych kwalifikowani są uczniowie ryzyka dysleksji na podstawie Kwestionariusza
rozpoznawania specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu - klasa II opracowanego przez Martę Bogdanowicz.
W rozpoznaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się są pomocne: wywiad z rodzicem i nauczycielem,
a także prowadzona przez nauczyciela i terapeutę obserwacja dziecka, która obejmuje 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 gramofotoryki na podstawie wykonanych
prac i utworów.
Skuteczność udzielonej dziecku pomocy i jego postępy zbadamy dzięki kompletowi materiałów diagnostycznych,
opracowanych przez Renatę Czabaj. Dlatego wyniki diagnozy pedagogicznej, wykonanej przez prowadzącego zajęcia pod
koniec roku szkolnego w klasie pierwszej, mogą wykazywać, które dziecko potrzebuje kontynuacji zajęć w klasie drugiej.
Do zajęć włącza się również uczniów diagnozowanych w poradni na podstawie zaleceń opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Kwalfikacji uczniów do zajęć dokonuje się w porozumieniu z wychowawcą oraz rodzicami.
Podczas realizacji Programu w klasie drugiej należy uwzględniać następujące założenia:
1. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu w zależności od możliwości organizacyjnych szkoły.
2. Czas trwania jednostki terapeutycznej dostosowuje się do obowiązujących przepisów.
Proponowany czas zajęć:
– korekcyjno-kompensacyjnych to raz lub dwa razy w tygodniu po 60 minut (zgodnie z nowym Rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.);
– dydaktyczno-wyrównawczych – raz lub dwa razy w tygodniu po 45 minut.
Istnieje również możliwość połączenia dwóch zajęć 45-minutowych w jeden blok 90-minutowy.
3. 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.
4. Grupa powinna liczyć do pięciu osób.
5. Należy zadbać o zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa.
6. Zajęcia powinny odbywać się w gabinecie terapii pedagogicznej lub pomieszczeniu wyposażonym w odpowied nie pomoce dydaktyczne i przedmioty potrzebne do zajęć (np. gry, zabawki dydaktyczne, miejsce do relaksacji
i ćwiczeń ruchowych oraz stoliki).
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7. Należy dzieciom umożliwić pozostawianie przyborów szkolnych i zeszytów ćwiczeń.
8. Specjalistyczne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzi nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej.
9. Zadaniem prowadzącego zajęcia jest odkrycie w dziecku mocnych stron i uzdolnień oraz ich rozwijanie.
10. Zajęcia powinny być prowadzone na podstawie zaproponowanych scenariuszy, z uwzględnieniem wszystkich
aktywności terapeutycznych – faz efektywnej terapii.
11. Nauczyciel ma możliwość samodzielnie dobrać ćwiczenia do realizacji na zajęciach grupowych, uwzględniając
potrzeby uczniów i czas, jakim dysponuje, realizując w ten sposób zasadę indywidualizacji pracy terapeutycznej.

II. Cele terapeutyczne programu
Cel główny: Rozwijanie i doskonalenie umiejętności czytania i pisania.
Inne cele:
– wytworzenie dobrego poziomu umiejętności emocjonalnych przez: dostrzeganie stanów emocjonalnych bohaterów
historyjek terapeutycznych, rozpoznawanie i nazywanie własnych uczuć, kontrolowanie ich i wyrażanie w odpowiedni sposób;
– wytworzenie dobrego poziomu umiejętności społecznych poprzez: analizowanie sytuacji prezentowanych
w historyjkach terapeutycznych, integrowanie zespołu, systematyczne tworzenie 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 niedostymulowania środowiskowego, deficytów rozwojowych, słabszej predyspozycji psychofizycznej i intelektualnej, złych stanów samopoczucia;
– stymulowanie motywacyjnej sfery rozwoju;
– budowanie wiary we własne siły i możliwości;
– aktywizowanie do pokonywania trudności;
– nabywanie odporności emocjonalnej;
– rozwijanie zainteresowań;
– wzmacnianie mocnych stron.

III. Metody pracy z uczniami
– pokaz, obserwacja, praktyczne działanie, aktywne słuchanie;
– wielozmysłowe uczenie się: dotyk, smak, węch, słuch, wzrok, ruch;
– przyspieszone uczenie się: wizualizacja, metody aktywizujące: drama;
– relaksacja, muzyka, techniki zapamiętywania i koncentracji;
– historyjka terapeutyczna;
– elementy integracji sensorycznej, drama, pedagogika zabawy i inne;
– gry, zabawy i ćwiczenia o różnych formach aktywności: ruchowe, rytmiczne, muzyczne, plastyczne, integracyjne i in ne wynikające z tematyki zajęć.
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Zadanie
terapeutyczne

Cele aktywności
terapeutycznej

Doskonalenie sfery
emocjonalnej i spo łecznej

1. Wypracowanie gotowości
emocjonalnej do odbioru
treści programowych.

– Rozmawianie o własnym samopoczuciu głównie na początku
zajęcia.
– Pokazywanie własnych stanów emocjonalnych na plakacie „Domek uczuć”.
– Stworzenie atmosfery bezpieczeństwa, otwartości, zaciekawienia
nową sytuacją na początku zajęcia oraz w trakcie realizacji poszczególnych aktywności.

2. Stworzenie odpowiedniego klimatu zaciekawienia historyjką jako stałą
formą przekazu najważniejszych treści
społeczno-emocjonalnych, edukacyjnych i
terapeuyucznych.

– Zaprezentowanie nowej historyjki terapeutycznej;
• poprzez wzorowe, interesujące czytanie przez prowadzącego
zajęcia
lub
• odtworzenie nagrania historyjki z płyty (nagranie w formie słuchowiska. Taka forma sprzyja stworzeniu zaciekawienia nową
sytuacją).
– Analiza historjki terapeutycznej na podstawie pytań sprawdza jących rozumienie treści.

3. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji.

– Dostrzeganie uczuć i stanów emocjonalnych przeżywanych
przez bohaterów podczas słuchania historyjek.
– Nazywanie uczuć bohaterów na podstawie historyjki obrazkowej złożonej z czterech obrazków
– Dostrzeganie, nazywanie i wyrażanie emocji w ćwiczeniach
dramowych w różnych aktywnościach terapeutycznych.
– Dzielenie się własnymi odczuciami emocjonalnymi z innymi
uczestnikami grupy oraz prowadzącym podczas różnych mo mentów na zajęciu wynikających z opracowywania treści programowych lub z bieżącej autentycznej potrzeby dziecka.

4. Wypracowanie odporności emocjonalnej.

– Udział w zabawach dramowych pozwalających na wczuwanie
się w postaci, indetyfikowanie się z losami bohaterów, oma wianie i wybieranie właściwych sposobów rozwiązywania problemów społecznych i emocjonalnych.
– Ćwiczenia pozwalające na budowanie właścowych relacji
w grupie podczas rozmów o losach bohaterów historyjki, wykonywania zadań w zeszycie ćwiczeń.
– Emocjonalne angażowanie się podczas gier dydaktycznych
(odczuwanie sukcesu z wygranej jak i radzenia sobie z emocjami podczas przegranej).

Sposoby osiągania celów – przykłady ćwiczeń

5. Kształtowanie umiejęt- – Tworzenie i przestrzeganie wspólnie ustalonych zasad współżyności społecznych:
cia w grupie.
przestrzegania norm i za - – Konsekwentne wymaganie ustalonych zobowiązań.
sad współżycia w grupie, – Integrowanie dzieci w zabawach dramowych, podczas rozmów
integrowanie zespołu, dona początku zajęć oraz w innych sytuacjach wynikających ze
strzegania innych obok siespontanicznych zachowań dzieci.
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Zadanie
terapeutyczne

Doskonalenie sfery
ruchowo-zmysłowej

Cele aktywności
terapeutycznej

Sposoby osiągania celów – przykłady ćwiczeń

bie, umiejętności empatycznego odczuwania oraz
radzenia sobie w trudnych
sytuacjach.

– Analizowanie sytuacji społecznych przedstawiających losy bohaterów w historyjce.
– Wskazywanie na różne wzorce zachowania podczas omawiania
treści historyjki.
– Kształtowanie konstruktywnych postaw społecznych: przez zauważenie przez prowadzącego zachowań akceptowanych społecznie i odpowiednie wzmocnienie ich przez udzielenie aprobaty, np. w postaci pochwały skierowanej indywidualnie
do dziecka lub wobec całej grupy.
– Wskazywanie dziecku możliwości wyboru pomiędzy dobrem
a złym postępowaniem z pokazaniem skutków niewłaściwego
postępowania na podstawie udziału w zabawach i ćwiczeniach
opartych na doświadczeniu.

6. Uświadamianie potrzeby
rozładowania napięć emocjonalnych we właściwy dla
siebie sposób.

– Zauważanie napięć emocjonalnych i komunikowanie ich dorosłemu w rozmowach integracyjnych na początku zajęć lub w in nych momentach jednostki terapeutycznej, wtedy kiedy wystąpią emocje.
– Wykonywanie ćwiczeń relaksacyjnych po wysiłku myślowym.
– Aktywny udział w zabawach i ćwiczeniach pozwalających na na turalne zachowania emocjonalne dziecka.
– Zabawy ruchowe, ruchowo-zmysłowe przy muzyce.
– Stosowanie masażyków rozluźniających napicie mięśni rąk
a przy okazji uwalniających ogólne napięcie emocjonalne.
– Stosowanie relaksacji oczu przed czytaniem.
– Wskazywanie dziecku stałej gotowości do rozmowy w bezpiecznej atmosferze pełnej zaufania i zrozumienia.

1. Dostarczenie bodźców
dla lepszej organizacji
zmysłowej.

– Udział w zabawach i ćwiczeniach ruchowo-zmysłowych nawiązujących do treści historyjek terapeutycznych.
– Wykonywanie ćwiczeń, m.in.: stabilizujących napięcie mięśniowe, ćwiczących równowagę, koordynację ruchową, orientację czasowo-przestrzenną, kierunkową.
– Dokładne wykonywanie ćwiczeń rozwijających planowanie
motoryczne, m.in. odtwarzanie i imitowanie ruchów, wykonywanie sekwencji określonych zadań, doskonalenie koncentracji uwagi.

2. Wykorzystanie zmysłów
w procesie zdobywania
wiedzy.

– Ćwiczenia uwrażliwiające zmysły: dotyku, węchu, smaku, słuchu
i wzroku:
• rozpoznawanie różnorodności faktur;
• odbieranie wrażeń dotyku powierzchownego i głębokiego;
• różnicowanie temperatury i stosowanie określeń ciepło –
zimno;
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Zadanie
terapeutyczne

Cele aktywności
terapeutycznej

Sposoby osiągania celów – przykłady ćwiczeń

• wielozmysłowe poznawanie dwuznaków i zmiękczeń;
• wizualizowanie treści związanych z poznawaniem opracowywanych dwuznaków i zmiękczeń; szczególnie
wyobrażanie sobie smaku i zapachu.
Usprawnianie funkcji
słuchowo-językowych

1. Ćwiczenia wrażliwości,
spostrzegawczości
i pamięci słuchowej.

– Rozwiązywanie zagadek dźwiękowych i muzycznych nagranych na płycie.
– 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.

2. Ćwiczenia kształcące
funkcje słuchowo-językowe.

Codzienna dbałość o prawidłowe mówienie.
– Udział w zabawach i ćwiczeniach rozwijających sprawność
narządów mowy i poprawną artykulację.
– Udział w ćwiczeniach doskonalących kompetencje syntaktyczne, semantyczne i fonologiczne.
– Udział w ćwiczeniach doskonalących zarówno wymowę
głosek z szeregu szumiącego, syczącego i ciszącego oraz
różnicujących 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].
– Uczestniczenie w zabawach słuchowo-ruchowych oraz
opanowanie pamięciowe wierszyków.
– Uczestniczenie w zabawach językowych rozwijających
umiejętność tworzenia rymów i ich rozpoznawania w kontekście sytuacyjnym.
– Uczestniczenie w zabawach i grach, w których dziecko ma
możliwość kształtowania wrażliwości i świadomości ortograficznej oraz poznawania zasad panujących w świecie
ortografii (np. zasad pisowni liter oznaczających spółgłoski
miękkie).
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Zadanie
terapeutyczne
Stymulowanie
i usprawnianie funkcji
wzrokowych oraz
wzrokowo-przestrzennych

Doskonalenie
sprawności
manualnej
i grafomotorycznej

Cele aktywności
terapeutycznej

Sposoby osiągania celów – przykłady ćwiczeń

1. Ćwiczenia wrażliwości,
spostrzegawczości
i pamięci wzrokowej.

– Ćwiczenia na rozpoznawanie, różnicowanie, klasyfikowanie,
dobieranie bodźców wzrokowych, m.in.:
• łączenie w pary takich samych elementów;
• dostrzeganie różnic i podobieństw;
• dorysowywanie brakujących elementów;
• wyszukiwanie ukrytych obrazów, wzorów, figur
geometrycznych, określonych układów graficznych, znaków
literopodobnych.

2. Ćwiczenia kształcące
funkcje wzrokowo-przestrzenne.

– Ćwiczenia tj.:
• wyodrębnianie elementów z tła;
• zapamiętywanie określonych kształtów;
• wyszukiwanie określonych liter na płaszczyźnie kartki;
• czytanie odwróconych liter;
• zapamiętywania drobnych elementów liter;
• wyodrębniania liter spośród innych;
• wskazywanie miejsc liter w alfabecie.
Ćwiczenia tego typu pozwalają dziecku na efektywne
zapamiętywanie wyrazów z trudnościami ortograficznymi.

1. Stymulacja
i usprawnianie motoryki
dużej.

– Ćwiczenia zdolności utrzymywania równowagi ciała, koordynacji ruchów kończyn podczas chodzenia, biegania,
skakania.
– Uwrażliwianie rąk i nóg przez dotyk powierzchowny i głęboki.
– Ćwiczenia wzmacniające mięśnie kręgosłupa przez zabawy
w pozycjach niskich i wysokich, np. pełzanie, raczkowanie.
– Ćwiczenia rozmachowe ramion, rzucanie piłką, chwytanie
dużych i małych przedmiotów – piłek, piłeczek, kul papierowych.

2. Stymulacja
i usprawnianie motoryki
małej – sprawności
ruchowej rąk, dłoni
i palców

– Wykonywanie masażyków całych rąk, szczególnie
w sytuacjach widocznego napięcia mięśni rąk lub ogólnego
napięcia emocjonalnego.
– Ćwiczenie rytmu, czyli cykliczności napięć i rozluźnień mięśni
zaangażowanych w czynności ruchowe (ugniatanie gumowych piłeczek, klamerek i innych przedmiotów).
Systematyczne wykonywanie ćwiczenia przygotowującego
rękę do rysowania nacechowanego żartobliwą fabułą oraz
następującego po nim ćwiczenia grafomotorycznego związanego z treścią historyjki terapeutycznej.
– Ćwiczenie płynności, czyli stopniowego przechodzenia
między napięciami uwzględniającymi zwolnienia
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Cele aktywności
terapeutycznej

Sposoby osiągania celów – przykłady ćwiczeń
i przyspieszenia.
– Ćwiczenia usprawniające koordynację obu rąk i koordynację
wzrokowo-ruchową, kształtowanie kontroli wykonywanego
ruchu (wycinanie, wydzieranie, pogrubianie konturów,
kolorowanie rysunków, rozcinanie, rozdzieranie, przewlekanie,
nawlekanie, zwijanie, przekłuwanie, toczenie, rzucanie,
ugniatanie).
– Ciągłe doskonalenie czynności samoobsługowych.

Wielozmysłowe
zapamiętywanie
dwuznaków
i zmiękczeń

3. Utrwalanie nawyku
prawidłowego trzymania
i posługiwania się
narzędziem pisarskim oraz
wdrażanie do staranności
i precyzji w zakresie
ruchów pisarskich.

– Nauka trzymania narzędzia pisarskiego i umiejętnego
posługiwania się nim (zwracanie uwagi na ułożenie pozycji
całego ciała oraz na odpowiedni chwyt narzędzia).
– Ćwiczenia grafomotoryczne inspirowane treścią historyjki
terapeutycznej.

1. Słuchowe
wyodrębnianie głoski.

– 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
u dzieci nawyku uważnego słuchania, który pozwoli dzieciom
na dokładne osłuchiwanie się ze słownictwem zawierającym
określoną głoskę.

2. Zastępowanie
dźwięków mowy
literą/dwuznakiem.
Litera/dwuznak
drukowana.

– Ćwiczenia w nabywaniu i utrwalaniu skojarzeń głoska –
litera/dwuznak.
– Zachowanie śladu pamięciowego podczas pokazu wielkiej
i małej litery drukowanej.
– Wyodrębnianie litery drukowanej spośród innych liter, np. za
pomocą lupy.

3. Zastępowanie
dźwięków mowy
literą/dwuznakiem.
Litera/dwuznak pisana.

– Ćwiczenia w nabywaniu i utrwalaniu skojarzeń głoska –
litera/dwuznak.
– Zachowanie śladu pamięciowego podczas pokazu litery
pisanej wielkiej i małej.
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Zadanie
terapeutyczne

Cele aktywności
terapeutycznej

Sposoby osiągania celów – przykłady ćwiczeń
– Wyodrębnianie litery pisanej spośród innych liter, np. poprzez
podkreślenie litery lub zaznaczenie znaczkiem.

Doskonalenie
umiejętności czytania
i pisania

4. Zapamiętywanie
litery/dwuznaku zmysłem
smaku i węchu.

– Dostarczanie informacji węchowych i smakowych do
trwałych skojarzeń z poznawaną literą.
Skojarzenia węchowe i smakowe zostają dodatkowo
wzmocnione dotykiem i wzrokiem. Terapeuta prezentuje
dzieciom karty z alfabetu sensorycznego z opracowywaną
aktualnie literą.

5. Zapamiętywanie
litery/dwuznaku
dotykiem.

– Ćwiczenia wypracowujące trwałe informacje dotykowe na
temat poznawanej litery/dwuznaku:
• prowadzący zajęcia daje dzieciom literę/dwuznak z alfabetu
sensorycznego do poznania jej dotykiem (przy zamkniętych
oczach);
• prowadzący zajęcia pisze wprowadzaną literę/dwuznak
palcem po plecach dziecka – wolno i dokładnie. Dziecko uczy
się w ten sposób odróżniać kształt wielkiej i małej litery.

6. Ruchowe
zapamiętywanie litery.

Zapoznanie dziecka ze sposobem pisania litery/dwuznaku:
• kreślenie litery/dwuznaku przez prowadzącego zajęcia wraz
z komentarzem zawierającym nazwy elementów pisma;
• pisanie litery/dwuznaku w powietrzu całą ręką;
• układanie kształtu litery/dwuznaku na kartce za pomocą
sznurka, niebieskiej tasiemki (litery oznaczające spółgłoski);
• przechodzenie Spaceruchem po ułożonym wzorze
w kierunku zgodnym z kreśleniem litery/dwuznaku.

7. Pisanie litery/dwuznaku
bez liniatury i w liniaturze.

– Ćwiczenia utrwalające umiejętność pisania litery/dwuznaku:
– Pisanie bez liniatury po wzorze:
• na kartce różnymi przyborami;
• uzupełnianie fragmentu litery;
• ozdabianie konturów liter.
– Pisanie litery w różnych rozmiarach liniatury.
– Zabawa „Literowa Miss” – wybieranie litery najpiękniej
napisanej w linijce.

1. Przygotowanie oczu do
czytania.

– Ćwiczenie ruchomości gałek oczu przed przystąpieniem do
czytania bez specjalnych przyborów oraz z wykorzystaniem
interesujących pomocy. 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
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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
wstążeczkę, podążając oczami za ruchem palca.

Doskonalenie
umiejętności
matematycznych

2. Doskonalenie techniki
czytania, czytania ze
zrozumieniem oraz
umiejętności pisania.

– Ćwiczenia czytania metodą sylabową i globalnie przy
wykorzystaniu różnych pomocy terapeutycznych, m.in.
wskaźnika, okienka, nakładki, słuchawek do czytania
wykonanych z butelek.
– Wyskakiwanie wyrazów „po sylabie” Spaceruchem.
– Ćwiczenia w czytaniu sylab i wyrazów w różnych układach
graficzno-przestrzennych.
– Ćwiczenia w czytaniu z użyciem dwóch różnicujących sylaby
kolorach.
– Ćwiczenia umożliwiające przejście od sekwencyjnego
czytania sylabami do całościowego ujmowania wyrazów
i tekstu.
– Ćwiczenia i zabawy doskonalące:
• pisownię wyrazów z literami podobnymi graficznie db gp,
mnuw, aąeę, MNW;
• poznawanie zasad pisowni liter oznaczających spółgłoski
miękkie, pisownię wielkich liter;
• poznawanie zasad ortograficznych ó, rz wymiennego
i pisownię wyrazów z literami ó, rz;
• umiejętność rozpoznawania różnego rodzaju zdań
i stosowanie znaków interpunkcyjnych odpowiednich do
sensu zdania;
• znajomość pisowni wyrazów z głoskami podobnymi
fonetycznie[i] – [j];
• poprawny sposób łączenia liter;
• kształtne pisanie liter przy zachowaniu właściwego kierunku
kreślenia;
• umiejętność pisania w zakresie poprawnego przepisywania,
pisania z pamięci;
• umiejętność poprawnego pisania pod względem graficznym
i ortograficznym.

1. Utrwalenie pojęć
matematycznych
w praktyce.

– Ćwiczenia utrwalające pojęcia matematyczne są związane
z treścią historyjki terapeutycznej, co pozwala dziecku na
doskonalenie umiejętności matematycznych w naturalny
sposób. Występują one podczas realizacji różnych aktywności
terapeutycznych, a w szczególności w aktywności: ćwiczenia
rozwijające myślenie matematyczne i wyobraźnię.
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2. Doskonalenie myślenia
matematycznego
i wyobraźni.

– Ćwiczenia zgodne z tematyką programową, m.in.:
• tworzenie zbiorów;
• wyodrębnianie podzbiorów i części wspólnej zbiorów;
• zadania w zakresie liczenia i sprawności rachunkowych;
• łączenie liczb od najmniejszej do największej;
• łączenie punktów przy liczbach od największej do najmniejszej;
• wpisywanie liczb od największej do najmniejszej;
• wpisywanie brakujących liczb w rysunki, a następnie głośne
liczenie obiektów spacerując po nich Spaceruchem;
• wpisywanie właściwych liczb i znaków matematycznych
<, >, =;
• uzupełnianie tabeli liczbami jako dopełnieniami do liczby 10;
• wykonywanie działań na dodawanie i odejmowanie
w zakresie 10;
• obliczanie działań w pamięci i wyszukiwanie wyniku,
następnie kolorowanie odpowiednich pól na obrazku;
• wykonywanie działań na dodawanie i odejmowanie
w zakresie 15;
• przeliczanie zbiorów w zakresie 20 i łączenie ich z odpowiednią liczbą na osi liczbowej;
• doskonalenie liczenia w zakresie 20;
• wykonywanie działań na dodawanie w zakresie 20;
• odczytywanie liczb zapisanych słowami
• ćwiczenie umiejętności układania zadań do treści obrazka;
• łączenie odpowiednich punktów za pomocą linijki;
• mierzenie długości odcinków, narysowanych przedmiotów
i zapisywanie wyników, wskazywanie najdłuższego/najkrótszego odcinka;
• uzupełnianie tabeli brakującymi monetami;
• łączenie w pary takich samych monet;
• porównywanie wartości monet przez wstawianie odpowiedniego znaku;
• systematyczne ćwiczenia wykonywane na karcie zadań
domowych utrwalające znajomość pór roku, dni tygodnia, dat,
wskazań na zegarze.

1. Zastosowanie środków
motywujących do nauki.

– Ciekawie zorganizowane zabawy i ćwiczenia odpowiednio
przygotowane do treści historyjek terapeutycznych.
– Niekonwencjonalne, specjalnie dobrane pomoce
dydaktyczne, m.in.: słuchawki z butelek do czytania,
wskaźnik do czytania pozwalający na odpowiedni poziom
koncentracji.
– Okienko ułatwiające czytanie.
– Gry pomagające w rozwoju odporności emocjonalnej, m.in.:
gry ortograficzne, memo, karty.
– Systematyczny zapis osiągnięć na karcie postępów dziecka.
– Polecanie dodatkowych zadań na kacie pracy domowej, ich
konsekwentne sprawdzanie i wzmacnianie wysiłku.
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2. Mądra, wspierająca
postawa prowadzącego
zajęcia.

– Cechy osobowe niezbędne w pracy z dzieckiem: ciepłe
usposobienie, cierpliwość, zdolność przewidywania, systematyczność, konsekwencja działań, elastyczność, umiejętność
zrozumienia problemów rozwojowych dziecka.
– Inne niezbędne umiejętności: udzielanie kompetentnej wiedzy, wsparcia i pomocy dzieciom, rodzicom i nauczycielom
uczącym dziecko, chęć ciągłego weryfikowania swojej wiedzy i poglądów.
– Solidne i systematyczne przygotowywanie się do zajęć
(wcześniejsze przeczytanie scenariusza, zgromadzenie
niezbędnych pomocy dydaktycznych).

3. Znajomość sposobów
na przezwyciężanie
niechęci do nauki.

– Oto niektóre sposoby przezwyciężania niechęci dziecka do
nauki:
• pracujemy z dzieckiem w niekonwencjonalny sposób,
dostosowany do potrzeb i możliwości dziecka;
• wykorzystujemy uczenie wielozmysłowe przez zaangażowanie możliwie wszystkich zmysłów, co pozwala na łączenie
informacji odebranych wszystkimi drogami (kanałami) zmysłowymi, zaangażowanymi w proces uczenia się;
• pamiętamy, że uczenie się dzieci ryzyka dysleksji wymaga
niezmiernie wielu ćwiczeń, powtórzeń wobec tego
uwzględniamy zasadę „raz” nigdy nie wystarcza;
• 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;
• stosujemy wzmocnienia np. pochwały, nagrody rzeczowe lub
miłe wydarzenia, pamiętając aby wcześniej ustalić zasady ich
przyznawania;
• stosujemy krótkie przerwy relaksacyjne połączone z jego
aktywnością ruchową, gdy dostrzegamy u dziecka znużenie.
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ROZKŁAD MATERIAŁU Z PLANEM WYNIKOWYM
DO PROGRAMU WSPARCIA UCZNIÓW ZE SPECYFICZNYMI
TRUDNOŚCIAMI W NAUCE ORTOGRAFFITI z Bratkiem
W KLASIE 2 SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Główny cel: Rozwijanie i doskonalenie umiejętności czytania i pisania
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;
– wzmacnianie mocnych stron.
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Termin realizacji: wrzesień – czerwiec
W jednym tygodniu jest realizowany jeden scenariusz zajęć.
Rozkład materiału z planem wynikowym ma charakter pewnego modelu, do którego należy zmierzać.
Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych wymaga specjalnego podejścia do korzystania z poniższych treści. Prowadzący zajęcia może
zaplanować działania, jednak nie jest w stanie do końca przewidzieć ich przebiegu oraz końcowych efektów
Numer i temat
jednostki
terapeutycznej
1. Wakacyjne
wspomnienia
na podstawie bajki
terapeutycznej
O tym, że nie wolno
się oddalać od opiekunów, nawet wtedy, gdy wiatr porywa nam plażową
piłkę

Cele kształconych umiejętności oraz rozwijanych funkcji percepcyjno-motorycznych, procesów psychicznych, emocjonalnych, społecznych i motywacyjnych. Uczeń:
l współustanawia i przyjmuje zasady pracy w Klubie Przyjaciół Bratka
l rozwija umiejętność słuchania bajki ze zrozumieniem i poprawnego

wypowiadania się na jej temat
l uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (zafascynowanie, chęć

pomocy, zagubienie, uradowanie)
l doskonali umiejętność mówienia na zadany temat i odpowiadania na pytania
l poszerza zasób słownictwa związanego z tematem zajęć
l doskonali umiejętność wyodrębniania rymujących się słów
l doskonali umiejętność kształtnego pisania liter z zachowaniem właściwego

Osiągnięcia ucznia
(wykaz umiejętności).
Uczeń potrafi:

Sposoby osiągania celów
podczas kształcenia
terapeutycznego

l wysłuchać ze zrozumieniem bajki

Realizacja ćwiczeń zgodnie z zaplanowanym przebiegiem zajęć przedstawio nym w scenariuszu 1.

oraz nazwać uczucia bohaterów;
l wyodrębnić rymujące się słowa;
l poprawnie wykonać ćwiczenia
przygotowujące rękę do pisania;
l odczytać wyrazy z dywanika sylabowego;
l przeczytać ze zrozumieniem zdania;
l utworzyć oraz porównać zbiory pod
względem liczby elementów.

kierunku kreślenia
l utrwala poprawny sposób łączenia liter
l doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalną
l doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem prostych, krótkich tekstów
l przygotowuje rękę do pisania
l stabilizuje napięcie mięśniowe
l rozwija orientację przestrzenną i kierunkową
l doskonali umiejętność tworzenia zbiorów

2. Litery oznaczają ce samogłoski
na podstawie bajki
terapeutycznej
O tym, jak trudno
się rozstać z zabaw kami z dzieciństwa,
nawet jeśli się jest
siedmiolatkiem

l roz wija umiejętność słuchania bajki ze zrozumieniem i poprawnego wypo -

l wysłuchać ze zrozumieniem bajki oraz

wiadania się na jej temat
l uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (żal, niepewność, zmie szanie, radość)
l doskonali umiejętność mówienia na zadany temat i odpowiadania na pytania
l poszerza zasób słownictwa związanego z tematem zajęć
l wielozmysłowo utrwala litery oznaczające samogłoski
l doskonali kompetencje językowe na płaszczyźnie fonologicznej – wykonuje
operacje na cząstkach fonologicznych (usuwanie głoski)
l doskonali umiejętność kształtnego pisania liter z zachowaniem właściwego
kierunku kreślenia
l utrwala poprawny sposób łączenia liter
l doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalną
l doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem prostych, krótkich tekstów
l przygotowuje oczy do czytania
l doskonali umiejętność przeliczania elementów w zbiorach
l roz wija pamięć słuchową, powtarzając zdania

nazwać uczucia bohaterów;
l wymienić z pamięci samogłoski;
l wydzielić w słowach samogłoski oraz określić
ich pozycję w słowie (na początku, w środku,
na końcu);
l współpracować w grupie i w parach podczas
realizacji zadań;
l przeczytać wyrazy w konstrukcjach z liter
spółgłoskowych;
l przeczytać ze zrozumieniem zdania.

Realizacja ćwiczeń zgodnie z zaplanowanym przebiegiem zajęć przedstawio nym w scenariuszu 2.
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Numer i temat

Cele kształconych umiejętności. Uczeń:

Uczeń potrafi:

Sposoby osiągania celów

l utrwala znaczenie pojęcia „para”, łączy w pary
l rozumie zależność między przyczyną a skutkiem

3. Litery oznaczające
spółgłoski na podsta wie bajki terapeutycznej O tym, jak zabawa z latawcami
pomogła dzieciom
zrozumieć, że należy
być przewidującym,
aby nie najeść się strachu

l roz wija umiejętność słuchania bajki ze zrozumieniem i poprawnego wypo-

l wysłuchać ze zrozumieniem bajki oraz

wiadania się na jej temat
l uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (złość, zafascynowanie,
strach, ukojenie)
l doskonali umiejętność mówienia na zadany temat i odpowiadania na pytania
l roz wija zasób słownictwa związanego z tematem zajęć
l wielozmysłowo utrwala litery oznaczające spółgłoski
l ćwiczy umiejętność wyklaskiwania rytmu zgodnie z układem przedstawionym symbolicznie za pomocą elementów
l doskonali kompetencje językowe na płaszczyźnie fonologicznej – wykonuje
operacje na cząstkach fonologicznych (usuwanie głoski)
l doskonali umiejętność kształtnego pisania liter z zachowaniem właściwego
kierunku kreślenia
l utrwala poprawny sposób łączenia liter
l doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalną
l doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem prostych, krótkich tekstów
l przygotowuje oczy do czytania
l roz wija orientację przestrzenną i kierunkową

nazwać uczucia bohaterów;
l odróżnić spółgłoski od samogłosek;
l poprawnie wykonać ćwiczenia
przygotowujące oczy do czytania;
l przeczytać wyrazy z podanego zestawu sylab;
l przeczytać ze zrozumieniem zdania;
l połączyć punkty w diagramie za pomocą
linijki.

4. Głoska [sz] i dwuznaki Sz, sz w opracowaniu wielozmy słowym
na podstawie bajki
terapeutycznej
O tym, jak cebulka
od szczypiorku wpra wiła wszystkich w chi chotanie

l roz wija umiejętność słuchania bajki ze zrozumieniem i poprawnego wypo-

l wysłuchać ze zrozumieniem bajki i poprawnie

wiadania się na jej temat
l doskonali umiejętność mówienia na zadany temat i odpowiadania na pytania
l poszerza zasób słownictwa związanego z tematem zajęć
l uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (duma, pasja, zakłopo tanie, zadowolenie)
l osłuchuje się ze słownictwem zawierającym głoskę [sz]
l wielozmysłowo utrwala głoskę [sz], dwuznaki Sz, sz
l wyodrębnia głoskę [sz] w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów
l różnicuje dźwięki ciche i głośne
l nazywa słyszane dźwięki i układa wzór za pomocą przedmiotów
l doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalną
l doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem prostych, krótkich tekstów
l doskonali umiejętność kształtnego pisania liter z zachowaniem właściwego
kierunku kreślenia
l doskonali poprawny sposób łączenia liter
l doskonali umiejętność pomiaru długości, posługując się linijką

wypowiedzieć się na jej temat;
l nazwać uczucia bohaterów bajki;
l kształtnie napisać dwuznaki Sz, sz i starannie je
połączyć z innymi literami;
l ułożyć wzór z elementów, zgodnie ze
słyszanym układem dźwięków;
l ułożyć zdania i przeczytać je ze zrozumieniem;
l poprawnie posłużyć się linijką.

5. Głoska [cz]
i dwuznaki Cz, cz
w opracowaniu
wielozmysłowym

l rozwija umiejętność słuchania bajki ze zrozumieniem i poprawnego

l wysłuchać ze zrozumieniem bajki i poprawnie

wypowiadania się na jej temat
l uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (zaciekawienie,
tajemniczość, podekscytowanie, radość)
l poszerza zasób słownictwa związanego z tematem zajęć

wypowiedzieć się na jej temat;
l nazwać uczucia bohaterów bajki;
l kształtnie napisać dwuznaki Cz, cz i starannie
je połączyć z innymi literami;

Realizacja ćwiczeń zgodnie z zaplanowanym przebiegiem zajęć
przedstawionym w scenariuszu 3.

Realizacja ćwiczeń zgodnie z zaplanowanym przebiegiem zajęć
przedstawionym w scenariuszu 4.

Realizacja ćwiczeń zgodnie z zaplanowanym przebiegiem zajęć
przedstawionym w scenariuszu 5.
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Numer i temat
na podstawie bajki
terapeutycznej
O tym, że początek
października
w szkole może być
baśniowy, czyli
zupełnie wyjątkowy

Cele kształconych umiejętności. Uczeń:
l osłuchuje się ze słownictwem zawierającym głoskę [cz]
l wielozmysłowo utrwala głoskę [cz] oraz dwuznaki Cz, cz
l wyodrębnia głoskę [cz] w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów
l doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalną
l doskonali umiejętność czytania prostych, krótkich tekstów ze zrozumieniem
l doskonali umiejętność kształtnego pisania liter z zachowaniem właściwego

Uczeń potrafi:

Sposoby osiągania celów

l wyobrazić sobie zapachy jesieni;
l narysować wzór zgodnie z opisem;
l policzyć do 20.

kierunku kreślenia
l utrwala poprawny sposób łączenia liter
l doskonali umiejętność liczenia od 1 do 10 i wspak

6. Głoska [dz] i dwuznaki Dz, dz w opracowaniu wielozmy słowym
na podstawie bajki
terapeutycznej
O tym, że dzbanek dla
bezdomnych zwierząt
może być pełen niespodzianek

l roz wija umiejętność słuchania bajki ze zrozumieniem i poprawnego wypo-

l wysłuchać ze zrozumieniem bajki i poprawnie

wiadania się na jej temat
l uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (tajemniczość, pragnienie, zachwyt, troska)
l poszerza zasób słownictwa związanego z tematem zajęć
l osłuchuje się ze słownictwem zawierającym głoskę [dz]
l wielozmysłowo utrwala głoskę [dz] oraz dwuznaki Dz, dz
l wyodrębnia głoskę [dz] w nagłosie i śródgłosie wyrazów
l doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalną
l doskonali czytanie ze zrozumieniem prostych, krótkich tekstów
l doskonali umiejętność kształtnego pisania liter z zachowaniem właściwego
kierunku kreślenia
l utrwala poprawny sposób łączenia liter
l doskonali umiejętność tworzenia zbioru ze względu na podaną kategorię
l utrwala wizerunek i wartość monet

wypowiedzieć się na jej temat;
l kształtnie napisać dwuznaki Dz, dz i starannie
je połączyć z innymi literami;
l wykonać zadania dokładnie
i zgodnie z poleceniem;
l przeczytać tekst ze zrozumieniem;
l przeczytać i zaśpiewać według określonej linii
melodycznej;
l wymienić nominały monet.

7. Głoska [dż] i dwu znaki Dż, dż w opra cowaniu wielozmy słowym
na podstawie bajki
terapeutycznej
O tym, jak Eryk został
prawdziwym dżentel menem

l roz wija umiejętność słuchania bajki ze zrozumieniem i poprawnego wypo wiadania się na jej temat
l uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (radość, niezadowole nie, przerażenie, duma)
l poszerza zasób słownictwa związanego z tematem zajęć
l osłuchuje się ze słownictwem zawierającym głoskę [dż]
l wyodrębnia głoskę [dż] w nagłosie i śródgłosie wyrazów
l wielozmysłowo utrwala głoskę [dż] oraz dwuznaki Dż, dż
l różnicuje dźwięki długie i krótkie
l nazywa słyszane dźwięki i układa wzór za pomocą przedmiotów
l różnicuje pojęcia w praktycznym działaniu: długi – krótki, ciepło – zimno,
głośno – cicho, szybko – wolno
l doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalną
l doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem prostych, krótkich tekstów
l doskonali umiejętność kształtnego pisania liter z zachowaniem właściwego kierunku kreślenia
l doskonali umiejętność wyodrębniania części wspólnej zbiorów

l wysłuchać ze zrozumieniem bajki

i poprawnie wypowiedzieć się na jej temat;
l rozróżnić w praktyce pojęcia: długi – krótki,
ciepło – zimno, głośno – cicho, szybko – wolno;
l kształtnie napisać dwuznaki Dż, dż i starannie
je połączyć z innymi literami;
l odczytać wyrazy z dywanika sylabowego;
l dokładnie przepisać zdanie.

Realizacja ćwiczeń zgodnie z zaplanowanym przebiegiem zajęć
przedstawionym w scenariuszu 6.

Realizacja ćwiczeń zgodnie z zaplanowanym przebiegiem zajęć
przedstawionym w scenariuszu 7.
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Numer i temat

Cele kształconych umiejętności. Uczeń:

Uczeń potrafi:

8. Dwuznaki sz, cz,
dż, dz, rz, ch na podstawie bajki terapeu tycznej O tym, że
zmyślane opowieści
chodzą na krótkich
nóżkach

l roz wija umiejętność słuchania bajki ze zrozumieniem i poprawnego wypo-

l wysłuchać ze zrozumieniem bajki

wiadania się na jej temat
l uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (zdener wowanie, pod ekscytowanie, radość, niepewność)
l poszerza zasób słownictwa związanego z tematem zajęć
l wielozmysłowo utrwala dwuznaki: sz, cz, dż, dz, rz, ch
l doskonali kompetencje językowe na płaszczyźnie fonologicznej – wykonuje
operacje na cząstkach fonologicznych (usuwanie sylaby)
l doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalną
l doskonali umiejętność czytania prostych, krótkich tekstów ze zrozumieniem
l doskonali umiejętność kształtnego pisania liter z zachowaniem właściwego
kierunku kreślenia
l utrwala poprawny sposób łączenia liter
l doskonali umiejętność planowania ruchu
l doskonali umiejętność liczenia, porównuje liczby
l roz wija orientację przestrzenną i kierunkową

i nazwać uczucia bohaterów;
l dostrzec dźwięki dochodzące
z różnych stron;
l rozróżnić dwuznaki i pisać je poprawnie
w wyrazach;
l wykonać ćwiczenia wymagające planowania
ruchu;
l przeczytać ze zrozumieniem zdania;
l zastosować znaki matematyczne: >,<,=.

9. Głoska [ź] i litery Ź,
ź, Zi, zi w opracowaniu wielozmysłowym
na podstawie bajki
terapeutycznej
O tym, jak źrebię, wybierając sobie imię,
wzbudziło w nas i zazdrość, i radość

l roz wija umiejętność słuchania bajki ze zrozumieniem i poprawnego wypo-

l wysłuchać ze zrozumieniem bajki i poprawnie

wiadania się na jej temat
l uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (zainteresowanie, duma, zazdrość, radość)
l doskonali umiejętność mówienia na zadany temat i odpowiadania na pytania
l poszerza zasób słownictwa związanego z tematem zajęć
l osłuchuje się ze słownictwem zawierającym głoskę [ź]
l wielozmysłowo utrwala głoskę [ź] oraz litery Ź, ź, Zi, zi
l wyodrębnia głoskę [ź] w nagłosie i śródgłosie wyrazów
l rozwija świadomość i wrażliwość ortograficzną dotyczącą zasad pisowni liter
oznaczających spółgłoski miękkie
l doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalną
l doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem prostych, krótkich tekstów
l doskonali umiejętność kształtnego pisania liter z zachowaniem właściwego
kierunku kreślenia
l doskonali poprawny sposób łączenia liter
l powtarza zapamiętane ruchy z dużą dokładnością
l doskonali liczenie od 1 do 10 i wspak

wypowiedzieć się na jej temat;
l powtórzyć zapamiętane ruchy z dużą
dokładnością;
l kształtnie napisać litery ze wszystkimi
elementami (kreski, kropki, haczyki);
l przeczytać wyrazy sylabami i całościowo;
l przeczytać ze zrozumieniem zdania;
l policzyć biegle od 1 do 10 i od 10 do 1.

10. Głoska [dź], dwu znaki Dź, dź i wielo znaki Dzi, dzi
w opracowaniu wie lozmysłowym
na podstawie bajki
terapeutycznej
O tym, jak pewnej nie -

l roz wija umiejętność słuchania bajki ze zrozumieniem i poprawnego wypo-

l wysłuchać ze zrozumieniem bajki

wiadania się na jej temat
l uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (fascynacja, ciekawość,
zachwyt, zaduma)
l doskonali umiejętność mówienia na zadany temat i odpowiadania na pyta nia
l poszerza zasób słownictwa związanego z tematem zajęć
l osłuchuje się ze słownictwem zawierającym głoskę [dź]

i poprawnie wypowiedzieć się na jej temat;
l dokładnie wykonać polecenia w zeszycie
ćwiczeń;
l kształtnie napisać litery ze wszystkimi
elementami (kreski, kropki, haczyki);
l przeczytać wyrazy sylabami i całościowo;
l przeczytać ze zrozumieniem zdania;

Sposoby osiągania celów
Realizacja ćwiczeń zgodnie
z zaplanowanym przebiegiem
zajęć przedstawionym w scena riuszu 8.

Realizacja ćwiczeń zgodnie
z zaplanowanym przebiegiem
zajęć przedstawionym w scena riuszu 9.

Realizacja ćwiczeń zgodnie
z zaplanowanym przebiegiem
zajęć przedstawionym w scena riuszu 10.
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Numer i temat
dzieli rozebraliśmy się
do rosołu

Cele kształconych umiejętności. Uczeń:
l wyodrębnia głoskę [dź] w nagłosie i śródgłosie wyrazów
l wielozmysłowo utrwala głoskę [dź], dwuznaki Dź, dź i wieloznaki Dzi, dzi
l roz wija świadomość i wrażliwość ortograficzną dotyczącą zasad pisowni liter

Uczeń potrafi:

Sposoby osiągania celów

l wskazać oś symetrii w przedmiotach i naryso-

wać symetryczne figury.

oznaczających spółgłoski miękkie
l doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalną
l doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem prostych, krótkich tekstów
l doskonali umiejętność kształtnego pisania liter z zachowaniem właściwego

kierunku kreślenia
l doskonali poprawny sposób łączenia liter
l doskonali umiejętność dostrzegania symetrii

11. Głoska [ć] i litery Ć, ć, Ci, ci
w opracowaniu
wielozmysłowym
na podstawie bajki
terapeutycznej
O tym, że krótkie jesienne dni można rozweselić wspomnieniami z wakacji

l roz wija umiejętność słuchania bajki ze zrozumieniem i poprawnego wypowia -

l wysłuchać ze zrozumieniem bajki i poprawnie

dania się na jej temat
l uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (czujność, zaniepokojenie, przejęcie, duma)
l doskonali umiejętność mówienia na zadany temat i odpowiadania na pytania
l poszerza zasób słownictwa związanego z tematem zajęć
l osłuchuje się ze słownictwem zawierającym głoskę [ć]
l wielozmysłowo utrwala głoskę [ć] oraz litery oznaczające spółgłoski miękkie Ć,
ć, Ci, ci
l wyodrębnia głoskę [ć] w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów
l doskonali umiejętność kształtnego pisania liter, z zachowaniem właściwego kierunku kreślenia
l doskonali poprawny sposób łączenia liter
l doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalną
l doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem prostych, krótkich tekstów
l rozwija świadomość i wrażliwość ortograficzną dotyczącą zasad pisowni liter
oznaczających spółgłoski miękkie
l dopełnia liczby do 10

wypowiedzieć się na jej temat;
l określić pozycję danej sylaby i głoski w słowie
(na początku, w środku, na końcu);
l kształtnie napisać litery Ć, ć, Ci, ci
i starannie je połączyć z innymi literami;
l przeczytać sylabami wyrazy wielosylabowe;
l czytać ze zrozumieniem zdania;
l bezbłędnie dopełnić do 10.

12. Głoska [ń] i lite ry Ń, ń, Ni, ni
w opracowaniu
wielozmysłowym
na podstawie bajki
terapeutycznej
O tym, jak spanie
z kurami wprawiło
dzieci w dobry hu mor

l roz wija umiejętność słuchania bajki ze zrozumieniem i poprawnego wypowia-

l wysłuchać ze zrozumieniem bajki i poprawnie

dania się na jej temat
l uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (zniecierpliwienie, prze rażenie, nieśmiałość, radość)
l doskonali umiejętność mówienia na zadany temat i odpowiadania na pytania
l poszerza zasób słownictwa związanego z tematem zajęć
l wielozmysłowo utrwala głoskę [ń] oraz litery oznaczające spółgłoski miękkie
Ń, ń, Ni, ni
l osłuchuje się ze słownictwem zawierającym głoskę [ń]
l wyodrębnia głoskę [ń] w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów
l roz wija świadomość i wrażliwość ortograficzną dotyczącą zasad pisowni liter
oznaczających spółgłoski miękkie
l doskonali umiejętność kształtnego pisania liter, z zachowaniem właściwego kierunku kreślenia
l doskonali poprawny sposób łączenia liter
l doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalną
l doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem prostych, krótkich tekstów
l wykonuje działania na dodawanie i odejmowanie w zakresie 10

wypowiedzieć się na jej temat;
l wytłumaczyć znaczenie powiedzenia;
l kształtnie napisać litery ze wszystkimi
elementami (kreski, kropki, haczyki);
l przeczytać wyrazy sylabami i całościowo;
l przeczytać ze zrozumieniem zdania;
l poprawnie wykonać działania na dodawanie
i odejmowanie w zakresie 10.

Realizacja ćwiczeń zgodnie
z zaplanowanym przebie giem zajęć przedstawionym
w scenariuszu 11.

Realizacja ćwiczeń zgodnie
z zaplanowanym przebie giem zajęć przedstawionym
w scenariuszu 12.
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Numer i temat

Cele kształconych umiejętności. Uczeń:

Uczeń potrafi:

13. Głoska [ś] i litery
Ś, ś, Si, si w opracowaniu wielozmysłowym na podstawie
bajki terapeutycznej
O tym, jak siedem
śmiesznych szczeniaczków pozbawiło
sił swoich małych
opiekunów

l roz wija umiejętność słuchania bajki ze zrozumieniem i poprawnego wypo-

l wysłuchać ze zrozumieniem bajki

wiadania się na jej temat
l doskonali umiejętność mówienia na zadany temat i odpowiadania na pytania
l poszerza zasób słownictwa związanego z tematem zajęć
l uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (przejęcie, czułość, zaniepokojenie, zmęczenie)
l osłuchuje się ze słownictwem zawierającym głoskę [ś]
l wielozmysłowo utrwala głoskę [ś] oraz litery oznaczające spółgłoski miękkie
Ś, ś, Si, si
l wyodrębnia głoskę [ś] w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów
l roz wija świadomość i wrażliwość ortograficzną dotyczącą zasad pisowni liter
oznaczających spółgłoski miękkie
l doskonali umiejętność kształtnego pisania liter, z zachowaniem właściwego
kierunku kreślenia
l doskonali poprawny sposób łączenia liter
l doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalną
l doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem prostych, krótkich tekstów
l ćwiczy rytmiczne granie na instrumentach perkusyjnych
l utrwala pojęcia: więcej, mniej, tyle samo

i poprawnie wypowiedzieć się na jej temat;
l rytmicznie zagrać na instrumentach
perkusyjnych;
l kształtnie napisać litery oznaczające spółgłoski Ś,
ś, Si, si i starannie je połączyć z innymi literami;
l poprawnie posłużyć się pojęciami: tyle samo,
więcej, mniej;
l przeczytać wyrazy wielosylabowe zapisane
w różnych schematach;
l dopasować zdanie do treści obrazka.

14. Utrwalenie pisowni wyrazów z literami oznaczającymi
spółgłoski miękkie:
si, zi, ci, ni, dzi
na podstawie bajki
terapeutycznej
O tym, jak aniołek
z choinki pofrunął
do plecaka pewnego
chłopaka…

l roz wija umiejętność słuchania bajki ze zrozumieniem i poprawnego wypo-

l wysłuchać ze zrozumieniem bajki i nazwać

wiadania się na jej temat
l doskonali umiejętność mówienia na zadany temat i odpowiadania na pytania
l poszerza zasób słownictwa związanego z tematem zajęć
l uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (zachwyt, zaniepokojenie, wzgarda, zdumienie)
l doskonali kompetencje językowe na płaszczyźnie fonologicznej – wykonuje
operacje na cząstkach fonologicznych (dodawanie sylaby, głoski)
l doskonali umiejętność kształtnego pisania liter, z zachowaniem właściwego
kierunku kreślenia
l doskonali poprawny sposób łączenia liter
l doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalną
l doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem prostych, krótkich tekstów
l roz wija świadomość i wrażliwość ortograficzną dotyczącą zasad pisowni liter
oznaczających spółgłoski miękkie
l utrwala pisownię wyrazów z literami oznaczającymi spółgłoski miękkie: si, zi,
ci, ni, dzi
l roz wija orientację przestrzenną i kierunkową

uczucia bohaterów;
l szybko odróżnić samogłoski od innych głosek;
l poprawnie napisać wyrazy z literami
oznaczającymi spółgłoski miękkie;
l wyjaśnić utrwalaną zasadę pisowni spółgłosek
miękkich;
l poprawnie wykonać zadania z pamięci;
l przeczytać ze zrozumieniem tekst oraz wskazać
obrazek pasujący do opisu w tekście.

15. Utrwalenie pi sowni wyrazów z literą i pełniącą podwój ną rolę
w wyrazie – two rzenie sylaby i zmięk czanie

l roz wija umiejętność słuchania bajki ze zrozumieniem i poprawnego wypo-

l wysłuchać ze zrozumieniem bajki i nazwać

wiadania się na jej temat
l doskonali umiejętność mówienia na zadany temat i odpowiadania na pytania
l poszerza zasób słownictwa związanego z tematem zajęć
l uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (zaskoczenie, ciekawość,
beztroska, strapienie)
l doskonali kompetencje językowe na płaszczyźnie fonologicznej – wykonuje

uczucia bohaterów;
l szybko odróżnić samogłoski od innych głosek;
l poprawnie napisać wyrazy z literami
oznaczającymi spółgłoski miękkie;
l wyjaśnić utrwalaną zasadę pisowni spółgłosek
miękkich;

Sposoby osiągania celów
Realizacja ćwiczeń zgodnie
z zaplanowanym przebiegiem
zajęć przedstawionym w sce nariuszu 13.

Realizacja ćwiczeń zgodnie
z zaplanowanym przebiegiem
zajęć przedstawionym w sce nariuszu 14.

Realizacja ćwiczeń zgodnie
z zaplanowanym przebiegiem
zajęć przedstawionym w sce nariuszu 15.
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Numer i temat
głoski – na podsta wie bajki terapeutycznej O tym, jak
klamkę pocałowałem,
bo się z Adasiem umawiałem

Cele kształconych umiejętności. Uczeń:
operacje na cząstkach fonologicznych (dodawanie sylaby, głoski)
l doskonali umiejętność kształtnego pisania liter, z zachowaniem właściwego

Uczeń potrafi:

Sposoby osiągania celów

l przeczytać zdania ze zrozumieniem;
l policzyć do 15.

kierunek kreślenia
l doskonali poprawny sposób łączenia liter
l doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalną
l doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem prostych tekstów
l rozwija świadomość i wrażliwość ortograficzną dotyczącą zasad pisowni liter

oznaczających spółgłoski miękkie
l utrwala pisownię wyrazów z literami oznaczającymi spółgłoski miękkie: si, zi,

ci, ni, dzi
l roz wija orientację przestrzenną i kierunkową
l doskonali umiejętność liczenia i porządkowanie liczb w zakresie 15

16. Utrwalenie pisowni wyrazów z literami
oznaczającymi spółgłoski miękkie ś, ź, ć,
ń, dź na podstawie
bajki terapeutycznej
O tym, jak trudno jest
dotrzymać tajemnicy,
gdy chłopak chodzi
w spódnicy

l roz wija umiejętność słuchania bajki ze zrozumieniem i poprawnego wypo-

l wysłuchać ze zrozumieniem bajki

wiadanie się na jej temat
l doskonali umiejętność mówienia na zadany temat i odpowiadania na pytania
l poszerza zasób słownictwa związanego z tematem zajęć
l uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (przygnębienie, radość,
niezadowolenie, speszenie)
l doskonali świadomość fonologiczną – uczy się rozpoznawać i dostrzegać
głoski miękkie w słowach
l doskonali umiejętność kształtnego pisania liter, z zachowaniem właściwego
kierunku kreślenia
l doskonali poprawny sposób łączenia liter
l doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalną
l doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem prostych tekstów
l roz wija świadomość i wrażliwość ortograficzną dotyczącą zasad pisowni liter
oznaczających spółgłoski miękkie
l roz wija orientację przestrzenną i kierunkową
l utrwala kolejność nazw miesięcy

i nazwać uczucia bohaterów;
l poprawnie odczytać wyrazy z tabeli;
l wyjaśnić utrwalaną zasadę pisowni spółgłosek
miękkich;
l nazwać miesiąc własnych urodzin
i skojarzyć go z właściwą porą roku;
l z pamięci wymienić nazwy miesięcy we
właściwej kolejności;
l przeczytać ze zrozumieniem zdania i określić
autora wypowiedzi.

17. Utrwalenie kolejności liter w alfabecie
na podstawie bajki te rapeutycznej O tym,
jak pięć kotków z piw nicy jadało kanapki
pewnej uczennicy

l roz wija umiejętność słuchania bajki ze zrozumieniem i poprawnego wypo-

l wysłuchać ze zrozumieniem bajki

wiadania się na jej temat
l uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (zatroskanie, zawstydze nie, entuzjazm, zachwyt)
l poszerza zasób słownictwa związanego z tematem zajęć
l uczy się organizować zabawę ruchową według podanego planu
l utrwala kolejność liter w alfabecie
l doskonali umiejętność kształtnego pisania liter z zachowaniem właściwego
kierunku kreślenia
l utrwala poprawny sposób łączenia liter
l doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalną
l doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem prostych krótkich tekstów
l rozwija świadomość i wrażliwość ortograficzną dotyczącą zasad pisowni liter
oznaczających spółgłoski miękkie
l doskonali umiejętność dodawania i odejmowania w zakresie 15

i poprawnie wypowiedzieć się na jej temat;
l dokładnie wykonać zadanie ruchowe;
l uporządkować wyrazy w kolejności
alfabetycznej;
l dokładnie powtórzyć rymowankę o alfabecie;
l poprawnie napisać wyrazy z pamięci;
l sprawnie dodawać i odejmować w zakresie 15.

Realizacja ćwiczeń zgodnie
z zaplanowanym przebiegiem
zajęć przedstawionym w scenariuszu 16.

Realizacja ćwiczeń zgodnie
z zaplanowanym przebie giem zajęć przedstawionym
w scenariuszu 17.
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Numer i temat

Cele kształconych umiejętności. Uczeń:

Uczeń potrafi:

18. Utrwalenie liter
podobnych graficz nie b–d na podsta wie bajki terapeutycznej O tym, jak
bajka o literowych
krach na rzece
pozwoliła Jasiowi za pamiętać podobne li tery: d oraz b

l roz wija umiejętność słuchania bajki ze zrozumieniem i poprawnego wypo-

l wysłuchać ze zrozumieniem bajki

wiadania się na jej temat
l uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (bezradność, spokój, zadowolenie, troska)
l poszerza zasób słownictwa związanego z tematem zajęć
l doskonali umiejętność kształtnego pisania liter z zachowaniem właściwego
kierunku kreślenia
l utrwala poprawny sposób łączenia liter
l doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalną
l doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem prostych krótkich tekstów
l utrwala pisownię liter podobnych graficznie
l doskonali umiejętność koncentracji uwagi
l roz wija orientację w schemacie ciała i w przestrzeni

i poprawnie wypowiedzieć się na jej temat;
l dokładnie wykonać polecenia;
l wskazać w przestrzeni, co się znajduje po lewej
i prawej stronie;
l skupić uwagę na zadaniach;
l rozwiązać rebusy;
l przeczytać tekst ze zrozumieniem
i narysować ilustrację do wybranego zdania.

19. Utrwalenie liter
podobnych graficz nie g–p na podstawie bajki terapeutycznej O tym, że
trzeba umieć zadbać
o innych, nie zapominając o sobie

l roz wija umiejętność słuchania bajki ze zrozumieniem oraz wypowiadania się

l wysłuchać ze zrozumieniem bajki

na jej temat
l uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (zmęczenie, entuzjazm,
radość, podziw)
l poszerza zasób słownictwa związanego z tematem zajęć
l doskonali umiejętność kształtnego pisania liter z zachowaniem właściwego
kierunku kreślenia
l utrwala poprawny sposób łączenia liter
l doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalną
l doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem prostych, krótkich tekstów
l utrwala pisownię wyrazów z literami podobnymi graficznie – g, p
l roz wija orientację w schemacie ciała i w przestrzeni (utrwala pojęcia: lewa
i prawa strona, góra, dół)

i poprawnie wypowiedzieć się na jej temat;
l odczytać wyraz ukryty w innym wyrazie;
l wskazać różnice w budowie liter g oraz p;
l poprawnie napisać wyrazy z literami g oraz p;
l ułożyć zdania z podanych wyrazów;
l napisać poprawnie zdania z pamięci.

20. Utrwalenie liter
podobnych graficz nie b, d, g i p na pod stawie bajki terapeu tycznej O ciekawym
konkursie oraz o tym,
jak Grześ zmagał się
ze swoją niepewno ścią i zwyciężył, bo
uwierzył w siebie

l roz wija umiejętność słuchania bajki ze zrozumieniem i poprawnego wypo-

l wysłuchać ze zrozumieniem bajki i poprawnie

wiadania się na jej temat
l uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (zniecierpliwienie, ra dość, strach, odwaga)
l poszerza zasób słownictwa związanego z tematem zajęć
l doskonali umiejętność kształtnego pisania liter z zachowaniem właściwego
kierunku kreślenia
l utrwala poprawny sposób łączenia liter
l doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalną
l doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem prostych, krótkich tekstów
l utrwala pisownię wyrazów z literami podobnymi graficznie b, d, g i p
l roz wija orientację w schemacie ciała i w przestrzeni

wypowiedzieć się na jej temat;
l poprawnie usytuować przedmiot w przestrzeni –
po lewej lub po prawej stronie, na dole lub na
górze;
l odczytać wyraz ukryty w innym wyrazie;
l przeczytać ze zrozumieniem zdania – połączyć
wypowiedź z odpowiednią postacią;
l poprawnie napisać wyrazy z literami g, d, p, b;
l rozwiązać zadanie (łamigłówkę).

21. Utrwalenie liter
podobnych graficz nie m, n, u i w
na podstawie

l rozwija umiejętność słuchania bajki ze zrozumieniem i poprawnego wypowia -

l wysłuchać ze zrozumieniem bajki

danie się na jej temat
l uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (samotność, zadowolenie,
zdziwienie, radość)

i poprawnie wypowiedzieć się na jej temat;
l starannie połączyć litery w wyrazach;
l przeczytać ze zrozumieniem zdania i połączyć

Sposoby osiągania celów
Realizacja ćwiczeń zgodnie
z zaplanowanym przebie giem zajęć przedstawionym
w scenariuszu 18.

Realizacja ćwiczeń zgodnie
z zaplanowanym przebie giem zajęć przedstawionym
w scenariuszu 19.

Realizacja ćwiczeń zgodnie
z zaplanowanym przebie giem zajęć przedstawionym
w scenariuszu 20.

Realizacja ćwiczeń zgodnie
z zaplanowanym przebie giem zajęć przedstawionym
w scenariuszu 21.
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Numer i temat
bajki terapeutycznej
O tym, jak Bratek wy grał konkurs na najlepszego przyjaciela
dzieci

Cele kształconych umiejętności. Uczeń:
l poszerza zasób słownictwa związanego z tematem zajęć
l doskonali umiejętność kształtnego pisania liter z zachowaniem właściwego

kierunku kreślenia
l utrwala poprawny sposób łączenia liter
l doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalną
l doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem krótkich tekstów
l kształtuje wrażliwość i świadomość ortograficzną
l utrwala pisownię wyrazów z literami podobnymi graficznie m, n, u i w
l rozwija orientację przestrzenną i kierunkową – utrwala pojęcia: lewa strona,

Uczeń potrafi:

Sposoby osiągania celów

wypowiedź z odpowiednią postacią;
l poprawnie napisać z pamięci wyrazy z trudnością

ortograficzną (ó, u, rz, ż);
l wskazać elementy na prawo i na lewo od postaci

stojącej naprzeciw;
l poprawnie zapisać litery m, n, u, w w wyrazach.

prawa strona, góra, dół, pod, nad)

22. Utrwalenie liter
podobnych graficznie: a i ą, e i ę
na podstawie bajki
terapeutycznej
O tym, że czasami
chłopcy wolą bawić
się tylko z chłopcami,
a dziewczynki
z dziewczynkami

l roz wija umiejętność słuchania bajki ze zrozumieniem i poprawnego wypo-

l wysłuchać ze zrozumieniem bajki i poprawnie

wiadanie się na jej temat
l uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (oburzenie, lekceważenie, zaniepokojenie, radość)
l poszerza zasób słownictwa związanego z tematem zajęć
l doskonali umiejętność kształtnego pisania liter z zachowaniem właściwego
kierunku kreślenia
l utrwala poprawny sposób łączenia liter
l doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalną
l doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem prostych, krótkich tekstów
l kształtuje wrażliwość i świadomość ortograficzną
l utrwala pisownię wyrazów z literami podobnymi graficznie: a i ą, e i ę roz wi ja orientację przestrzenną i kierunkową – utrwala pojęcia: lewa strona, prawa
strona, góra, dół, pod, nad
l kształtuje wytrwałość i dokładność podczas wykonywanych zadań

wypowiedzieć się na jej temat;
l odróżniać litery a – ą oraz e – ę;
l zapisać odpowiedź na pytanie;
l poprawnie ułożyć zdania z rozsypanki wyrazowej;
l wskazać prawą i lewą stronę postaci stojącej
naprzeciw;
l dokładnie wykonać polecenia.

23. Utrwalenie znajo mości liter podob nych graficznie: M, N
i W na podstawie
bajki terapeutycznej
O tym, że nigdy nie jesteśmy sami, bo ma my wokół siebie przyjaciół

l roz wija umiejętność słuchania bajki ze zrozumieniem i poprawnego wypo-

l wysłuchać ze zrozumieniem bajki i poprawnie

wiadanie się na jej temat
l uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (radość, smutek, zapał,
przyjaźń)
l poszerza zasób słownictwa związanego z tematem zajęć
l doskonali umiejętność kształtnego pisania liter z zachowaniem właściwego
kierunku kreślenia
l utrwala poprawny sposób łączenia liter
l doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalną
l doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem prostych, krótkich tekstów
l kształci wrażliwość i świadomość ortograficzną – utrwala reguły pisowni
wielką literą
l utrwala pisownię wyrazów z literami podobnymi graficznie: M, N i W
l rozwija orientację przestrzenną i kierunkową – utrwala pojęcia: lewa strona,
prawa strona, góra, dół, pod, nad

wypowiedzieć się na jej temat;
l starannie połączyć wielkie litery z małymi;
l poprawnie ułożyć zdania z rozsypanki wyrazowej;
l bez trudu odróżnić litery M, N, W;
l rozwiązać krzyżówkę i odczytać hasło;
l zidentyfikować odbicia lewych i prawych dłoni.

Realizacja ćwiczeń zgodnie
z zaplanowanym przebiegiem zajęć przedstawionym
w scenariuszu 22.

Realizacja ćwiczeń zgodnie
z zaplanowanym przebiegiem zajęć przedstawionym
w scenariuszu 23.
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Numer i temat

Cele kształconych umiejętności. Uczeń:

Uczeń potrafi:

24. Utrwalenie zasad pisowni wyrazów wielką literą
na podstawie bajki
terapeutycznej
O tym, że jeśli chcemy czuć się bezpiecznie, musimy wiele
wiedzieć – koniecznie!

l roz wija umiejętność słuchania bajki ze zrozumieniem i poprawnego wypo-

l wysłuchać ze zrozumieniem bajki i poprawnie

wiadania się na jej temat
l uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (podziw, odwaga,
przerażenie, zawstydzenie)
l poszerza zasób słownictwa związanego z tematem zajęć
l roz wija umiejętność dobierania słów na zasadzie przeciwieństw (antonimy)
l doskonali umiejętność kształtnego pisania liter z zachowaniem właściwego
kierunku kreślenia
l utrwala poprawny sposób łączenia liter
l doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalną
l doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem prostych, krótkich tekstów
l kształci wrażliwość i świadomość ortograficzną – utrwala reguły pisowni
wielką literą
l utrwala pisownię wyrazów wielkimi literami

wypowiedzieć się na jej temat;
l poprawnie ułożyć wyrazy z rozsypanki sylabowej;
l podać zasadę pisowni wielkich liter (nazwy miast,
imiona);
l przeczytać w odpowiednim rytmie i tempie
wyrazy wielosylabowe;
l dobrać słowa o przeciwnym znaczeniu;
l przeliczyć zbiory w zakresie 20, zapisać liczbę
elementów w zbiorach i zaznaczyć ją na osi
liczbowej.

25. Kształcenie umiejętności rozpoznawania zdań oznajmujących, pytających
i wykrzyknikowych
na podstawie bajki
terapeutycznej
O tym, że trzeba na uczyć się odmawiania, kiedy ktoś nama wia do wagarowania

l roz wija umiejętność słuchania bajki ze zrozumieniem i poprawnego wypo-

l wysłuchać ze zrozumieniem bajki i poprawnie

wiadania się na jej temat
l uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (przejęcie, niepokój,
rozbawienie, przyjaźń)
l poszerza zasób słownictwa związanego z tematem zajęć
l doskonali umiejętność kształtnego pisania liter z zachowaniem właściwego
kierunku kreślenia
l utrwala poprawny sposób łączenia liter
l doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalną
l doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem prostych, krótkich tekstów
l doskonali umiejętność rozpoznawania zdań różnego rodzaju i stosowania
odpowiednich znaków interpunkcyjnych
l doskonali umiejętność układania zdań związanych z treścią obrazka
l doskonali umiejętność liczenia w zakresie 20

wypowiedzieć się na jej temat;
l odczytać wyraz ukryty w innym wyrazie;
l rozwiązać zagadki;
l rozpoznać i nazwać znaki interpunkcyjne;
l wyróżnić zdania oznajmujące, pytające
i wykrzyknikowe;
l dopasować odpowiedni znak interpunkcyjny do
treści zdania.

26. Utrwalenie pi sowni wyrazów z literami odpowiadający mi głoskom
podobnym fonetycz nie [i]–[j] na podsta wie bajki terapeu tycznej O dwóch
przyjaciółkach – Iwo nie i Joli, które chciały
zostać modelkami

l roz wija umiejętność słuchania bajki ze zrozumieniem i poprawnego wypo-

l wysłuchać ze zrozumieniem bajki

wiadanie się na jej temat
l uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (radość, niepokój, roz drażnienie, akceptacja)
l poszerza zasób słownictwa związanego z tematem zajęć
l doskonali umiejętność kształtnego pisania liter z zachowaniem właściwego
kierunku kreślenia
l utrwala poprawny sposób łączenia liter
l doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalną
l doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem prostych, krótkich tekstów
l kształci wrażliwość i świadomość ortograficzną
l utrwala pisownię wyrazów z głoskami podobnymi fonetycznie [i]–[j]
l doskonali prawidłową postawę ciała
l doskonali umiejętność dodawania w zakresie 20 oraz porównywania liczb

i poprawnie wypowiedzieć się na jej temat;
l wykonać zadania doskonalące pamięć;
l poprawnie rozwiązać rebusy;
l rozróżnić głoskę [i] oraz [j] i poprawnie zapisywać
je w wyrazach;
l odnaleźć wyrazy ukryte w zdaniu;
l starannie pokolorować obrazki według instrukcji.

Sposoby osiągania celów
Realizacja ćwiczeń zgodnie
z zaplanowanym przebiegiem zajęć przedstawionym
w scenariuszu 24.

Realizacja ćwiczeń zgodnie
z zaplanowanym przebiegiem zajęć przedstawionym
w scenariuszu 25.

Realizacja ćwiczeń zgodnie
z zaplanowanym przebiegiem zajęć przedstawionym
w scenariuszu 26.
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Numer i temat

Cele kształconych umiejętności. Uczeń:

Uczeń potrafi:

27. Utrwalenie pisowni wyrazów z literami oznaczającymi
głoski podobne fonetycznie: [s]–[ś] (si),
[z]–[ź] (zi), [c]–[ć] (ci),
[dz]–[dź] (dzi)
na podstawie bajki
terapeutycznej
O tym, jak Ela pozbyła
się byków z pisanki
i zaskoczyła tym koleżanki

l roz wija umiejętność słuchania bajki ze zrozumieniem i poprawnego wypo-

l wysłuchać ze zrozumieniem bajki i poprawnie

wiadania się na jej temat
l uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (podziw, zakłopotanie,
strapienie, duma)
l poszerza zasób słownictwa związanego z tematem zajęć
l doskonali umiejętność kształtnego pisania liter z zachowaniem właściwego
kierunku kreślenia
l utrwala poprawny sposób łączenia liter
l doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalną
l doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem prostych, krótkich tekstów
l doskonali wymowę głosek: [s]–[ś], [z]–[ź], [c]–[ć], [dz]–[dź] w izolacji i w słowach
l utrwala pisownię wyrazów z literami oznaczającymi głoski podobne fonetycznie
l doskonali umiejętność odczytywania liczb zapisanych słowami w zakresie 20

wypowiedzieć się na jej temat;
l starannie wyciąć po śladzie świąteczną kartkę;
l przeczytać ze zrozumieniem i wskazać zdanie,
które jest zgodne z treścią tekstu;
l odpowiedzieć pełnymi zdaniami na pytania do
treści tekstu;
l poprawnie zapisać wyrazy z literami: s–ś–si, z–ź–i,
c–ć–ci, dz–dź–dzi;
l narysować pisankę zgodnie z opisem.

28. Utrwalenie pisowni wyrazów z li terami oznaczający mi głoski podobne
fonetycznie: [sz]–[s],
[ż] (rz)–[z], [cz]–[c],
[dż]–[dz] na podstawie bajki terapeutycznej O tym, jak
napis na bluzce po mógł nam rozegrać
mecz przyjaźni

l roz wija umiejętność słuchania bajki ze zrozumieniem i poprawnego wypo-

l wysłuchać ze zrozumieniem bajki i poprawnie

wiadania się na jej temat
l uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (poczucie wyższości,
bezradność, irytacja, przyjaźń)
l poszerza zasób słownictwa związanego z tematem zajęć
l doskonali umiejętność kształtnego pisania liter z zachowaniem właściwego
kierunku kreślenia
l utrwala poprawny sposób łączenia liter
l doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalną
l doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem prostych, krótkich tek stów
l doskonali wymowę głosek: [s]–[sz], [z]–[ż], [c]–[cz], [dz]–[dż] w izolacji
i w słowach
l utrwala pisownię wyrazów z głoskami podobnymi fonetycznie
l utrwala nazwy miesięcy
l doskonali umiejętność liczenia i porównywania liczb

wypowiedzieć się na jej temat;
l starannie kaligrafować i poprawnie połączyć litery
w wyrazach;
l odnaleźć zdanie pasujące do treści obrazka;
l poprawnie przeczytać i zapisać wyrazy z literami:
s–sz, z–ż–rz, c–cz, dz–dż
l starannie wymówić słowa z głoskami podobnymi
fonetycznie: [s–sz], [z–ż], [c–cz], [dz–dż];
l wymienić nazwy miesięcy w odpowiedniej
kolejności.

29. Utrwalenie pi sowni wyrazów z li terami oznaczający mi głoski podobne
fonetycznie: [sz]–[ś]
(si), [ż]–[ź] (zi),
[cz]–[ć] (ci),
[dż]–[dź] (dzi)
na podstawie bajki

l roz wija umiejętność słuchania bajki ze zrozumieniem i poprawnego wypo-

l wysłuchać bajki ze zrozumieniem i poprawnie

wiadania się na jej temat
l uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (zaskoczenie, szczę ście, podekscytowanie, wzruszenie)
l poszerza zasób słownictwa związanego z tematem zajęć
l doskonali umiejętność kształtnego pisania liter z zachowaniem właściwego
kierunku kreślenia
l utrwala poprawny sposób łączenia liter
l doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalną

wypowiedzieć się na jej temat;
l poruszać się zgodnie ze wskazanym kierunkiem;
l poprawnie napisać z pamięci wyrazy z cząstką sto;
l odnaleźć zdania pasujące do treści bajki Bratka;
l poprawnie przeczytać i zapisać zgodnie wyrazy
z literami: ś–si–sz, ź–zi–ż–rz, ć–ci–cz, dź–dzi–dż;
l wykonać rysunek zgodnie z poleceniami

Sposoby osiągania celów
Realizacja ćwiczeń zgodnie
z zaplanowanym przebie giem zajęć przedstawionym
w scenariuszu 27.

Realizacja ćwiczeń zgodnie
z zaplanowanym przebie giem zajęć przedstawionym
w scenariuszu 28.

Realizacja ćwiczeń zgodnie
z zaplanowanym przebie giem zajęć przedstawionym
w scenariuszu 29.
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Numer i temat
terapeutycznej
O tym, jak zgubione
ziemniaczki trafiły
do swojej paczki

Cele kształconych umiejętności. Uczeń:
l doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem prostych tekstów
l doskonali wymowę głosek [sz]–[ś], [ż]–[ź], [cz]–[ć], [dż]–[dź] w izolacji

Uczeń potrafi:

Sposoby osiągania celów

zawierającymi pojęcia: lewa i prawa strona, góra,
dół, pod, nad.

i w słowach
l utrwala pisownię wyrazów z głoskami podobnymi fonetycznie
l roz wija orientację przestrzenną i kierunkową – utrwala pojęcia: lewa i pra-

wa strona, góra, dół, pod, nad
l utrwala wizerunek i wartość monet

30. Utrwalenie pisowni wyrazów
z ó wymiennym
na o na podstawie
bajki terapeutycznej
O tym, jak karty ortobratki pozwoliły Zosi
zapamiętać to, że
ó wymienia się na o

l roz wija umiejętność słuchania bajki ze zrozumieniem i poprawnego wypo-

l wysłuchać bajki ze zrozumieniem i poprawnie

wiadania się na jej temat
l uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (zmęczenie, podziw, zaciekawienie, zadowolenie)
l uczy się dostrzegać i rozpoznawać określone głoski w słowach
l doskonali umiejętność kształtnego pisania liter z zachowaniem właściwego
kierunku kreślenia
l utrwala poprawny sposób łączenia liter
l doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalną
l doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem prostych, krótkich tekstów
l kształci wrażliwość i świadomość ortograficzną – uczy się, że głoskę [u] moż na zapisać literą ó lub u
l utrwala regułę ortograficzną dotyczącą ó wymiennego
l doskonali umiejętność pisowni wyrazów z ó
l wyrabia nawyk takiej organizacji pracy, w której po każdym wysiłku myślowym następuje relaks
l doskonali pamięć przez naukę wiersza
l doskonali umiejętność odczytywania liczb zapisanych słowami

wypowiedzieć się na jej temat;
l zrelaksować się po wysiłku myślowym;
l poprawnie napisać z pamięci wyrazy z ó;
l przeczytać wyrazy jednosylabowe całościowo
w odpowiednim tempie;
l podać z pamięci przykłady wyrazów z ó
wymiennym;
l wskazać w wierszu rymujące się wyrazy.

31. Utrwalenie pi sowni wyrazów
z rz wymiennym
na podstawie bajki
terapeutycznej
O tym, jak gra z tatą
okazała się spełnie niem marzeń Eryka

l roz wija umiejętność słuchania bajki ze zrozumieniem i poprawnego wypo-

l wysłuchać bajki ze zrozumieniem i poprawnie

wiadania się na jej temat
l uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (zmartwienie, smutek,
szczęście, radość)
l uczy się dostrzegać i rozpoznawać w słowach określone głoski
l doskonali umiejętność kształtnego pisania liter z zachowaniem właściwego
kierunku kreślenia
l utrwala poprawny sposób łączenia liter
l doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalną
l doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem prostych, krótkich tekstów
l kształci wrażliwość i świadomość ortograficzną – nabywa doświadczenie, że
głoskę [ż] można zapisać literą ż lub rz
l utrwala zasadę ortograficzną dotyczącą rz wymiennego
l doskonali umiejętności pisowni wyrazów z rz wymiennym
l doskonali umiejętność odczytywania i zapisywania dat

wypowiedzieć się na jej temat;
l skojarzyć elementy liter z całą literą;
l poprawnie napisać z pamięci wyrazy z dwuznakiem
rz;
l wyjaśnić zasadę pisowni wyrazów z rz wymiennym;
l odczytać i zapisać daty;
l uzupełnić zdania brakującymi wyrazami.

Realizacja ćwiczeń zgodnie
z zaplanowanym przebiegiem zajęć przedstawionym
w scenariuszu 30.

Realizacja ćwiczeń zgodnie
z zaplanowanym przebiegiem zajęć przedstawionym
w scenariuszu 31.
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Numer i temat

Cele kształconych umiejętności. Uczeń:

Uczeń potrafi:

Sposoby osiągania celów

32. Podsumowanie
i ocena pracy drugoklasistów z Klubu
Przyjaciół Bratka
na podstawie bajki
terapeutycznej
O tym, jak skrzynia
skarbów pozwoliła
nam odświeżyć
szkolne wspomnienia

l roz wija umiejętność słuchania bajki ze zrozumieniem i poprawnego wypowiadania się na jej temat
l uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (fascynacja, ciekawość,
radość, przyjemność)
l doskonali umiejętność kształtnego pisania liter z zachowaniem właściwego
kierunku kreślenia
l utrwala poprawny sposób łączenia liter
l doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalną
l doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem prostych, krótkich tekstów
l kształci wrażliwość i świadomość ortograficzną
l doskonali umiejętność odczytywania dat z kalendarza
l odczuwa zadowolenie ze swoich osiągnięć i postępów

l wysłuchać ze zrozumieniem bajki
i poprawnie wypowiedzieć się na jej
temat;
l przeczytać ze zrozumieniem zdania;
l ułożyć ciekawe wypowiedzi;
l odczytać wyrazy zaszyfrowane
w diagramie;
l samodzielnie przeliczyć dni w kalendarzu
oraz podać liczbę dni wakacji;
l czuć zadowolenie ze swojej pracy
w Klubie Przyjaciół Bratka.

Realizacja ćwiczeń zgodnie z zaplanowanym przebiegiem zajęć
przedstawionym w scenariuszu 32.
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Scenariuszzajęć
Zapis
w dzienniku
Cele
operacyjne

Środki
dydaktyczne

1

Wakacyjne wspomnienia na podstawie bajki terapeutycznej O tym, że nie wolno się oddalać od opiekunów, nawet wtedy, gdy wiatr porywa nam plażową piłkę
Dziecko:
• współustanawia i przyjmuje zasady pracy w Klubie Przyjaciół Bratka
• rozwija umiejętność słuchania bajki ze zrozumieniem i poprawnego wypowiadania się na jej temat
• uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (zafascynowanie, chęć pomocy, zagubienie,
uradowanie)
• doskonali umiejętność mówienia na zadany temat i odpowiadania na pytania
• poszerza zasób słownictwa związanego z tematem zajęć
• doskonali umiejętność wyodrębniania rymujących się słów
• doskonali umiejętność kształtnego pisania liter z zachowaniem właściwego kierunku kreślenia
• utrwala poprawny sposób łączenia liter
• doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalną
• doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem prostych, krótkich tekstów
• przygotowuje rękę do pisania
• stabilizuje napięcie mięśniowe
• rozwija orientację przestrzenną i kierunkową
• doskonali umiejętność tworzenia zbiorów
• piłka plażowa
• duża muszla
• słuchawki z butelek

Do przygotowania
na zajęcia

Z wyposażenia
pracowni

• Ortograffiti z Bratkiem. Księga bajek terapeutycznych
• Ortograffiti z Bratkiem. Zeszyt ćwiczeń, kl. 2, cz. 1
• Ortograffiti z Bratkiem. Przewodnik dla nauczyciela
• historyjka obrazkowa 1
• płyta CD Słucham z Bratkiem
• pacynka Bratek
• nakładka na palce Spaceruch
• domek uczuć
• lupa Bystre Oczko
• Karty pracy
• Karta postępów dziecka 1
• Karta pracy domowej 1

Przebieg
zajęć

I. Czynności organizacyjno-mobilizujące

domek uczuć

Domek uczuć. Dzieci siedzą w kręgu. Rozmawiają o swoim samopoczuciu. Następnie pokazują na domku
uczuć ilustracje, które najlepiej obrazują ich emocje.

piłka plażowa, muszla

Zabawa „Wakacyjne słowa”.
Wersja z piłką plażową: Dzieci stoją w kręgu. Przekazują sobie kolejno piłkę plażową, wymawiając po jednym
słowie, które kojarzy im się z wakacjami.
Wersja z muszlą: Dzieci siedzą w kręgu na podłodze. Każde dziecko po kolei trzyma muszlę przy uchu i wsłuchuje się w jej szum, a następnie wymawia głośno jedno słowo związane z wakacjami, które „usłyszało” w muszelce.

piłka plażowa, pacynka
Bratek

Zabawa „Moje wakacje”. Dzieci stoją w kręgu. Nauczyciel wciela się w rolę Bratka. Podając kolejno dzieciom
piłkę, prosi o dokończenie zdania: Moje wakacje były udane, bo… Na koniec sam wypowiada takie zdanie: Moje wakacje były udane, bo odwiedziłem wiele ciekawych miejsc.

1. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność rozpoznawania,
nazywania i wyrażania emocji oraz integrujące grupę
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2. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 1

Prezentacja bajki terapeutycznej. Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci i zapowiada: Słuchając
uważnie bajki, poznacie nową przygodę Bratka.
Rozmowa na temat treści bajki. Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych wysłuchaniem bajki.
Dzieci odpowiadają na zagadnienia dotyczące tekstu, sprawdzające jego rozumienie:
1. Jak Bratek spędzał wakacje?
2. Opowiedzcie, co się dzieje na ilustracji.
3. W jaki sposób Bratek został uratowany?
4. O czym ważnym przekonał się Bratek pewnego letniego dnia?
5. Co oznacza pojęcie: przyszywany brat?
6. Jakie wspomnienie z wakacji najbardziej zapadło wam w pamięć?

Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 1

Opowiadanie bajki na podstawie obrazków. Prowadzący zajęcia kładzie przed dziećmi cztery obrazki. Pomaga dzieciom przeczytać podpisy. Następnie zwraca się do uczniów: Obejrzyjcie ilustracje i ułóżcie je we właściwej kolejności. Opowiedzcie historyjkę Bratka.

historyjka obrazkowa 1

Dzieci wspólnie układają obrazki w odpowiedniej kolejności i opowiadają historyjkę, wskazując przyczyny
i skutki przedstawionych sytuacji.
• Jaś i Bratek są zafascynowani budowaniem zamku z piasku.
• Bratek chce pomóc złapać kolorową piłkę.
• Bratek czuje się zagubiony w tłumie plażowiczów.
• Uradowany Bratek patrzy przez lornetkę.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 1

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci opowiadają o przeżyciach bohatera, nazywając uczucia przedstawione
na kolejnych obrazkach (zafascynowanie, chęć pomocy, zagubienie, uradowanie ). Łączą nazwy uczuć z odpowiednimi obrazkami.

II. Wypracowanie gotowości do pracy
3. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia ruchowo-zmysłowe
Zabawa „Jak pachniały i smakowały wakacje?”. Dzieci chodzą swobodnie po sali. Na hasło prowadzącego
zajęcia: Lody – pokazują dowolnymi ruchami ciała kształt lodów. Na hasło prowadzącego: Ożywiam lody –
dzieci przyjmują dowolną pozycję, a wskazany przez prowadzącego uczeń odpowiada na pytanie: Jak pachniały i smakowały wakacyjne lody?
Inne hasła: kwiaty, morze, maliny itp.

4. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość
i pamięć słuchową
Płyta CD
Słucham z Bratkiem

Zagadki dźwiękowe „Nad morzem”. Prowadzący zajęcia wdraża dzieci w sytuację zadaniową. Wyjaśnia, że
ich celem jest odgadnięcie odgłosów, które słychać nad morzem. Następnie prezentuje dzieciom nagrania
z płyty CD. Uczniowie odgadują zagadki dźwiękowe: szum morza, buczenie statku, krzyk mewy, dźwięk wydawany przez płynącą motorówkę, plusk fal, świst piasku podczas wiatru, szum wiatru, odgłos przesypywania muszelek, dźwięk gwizdka ratownika, radosny gwar ludzi na plaży.

5. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość
i pamięć wzrokową
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 2
lupa

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują za pomocą lupy cztery identyczne muszelki.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 3

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wykonują ćwiczenie przygotowujące rękę do rysowania, a następnie rysują po śladzie i według wzoru oraz łączą kropki.

6. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące sferę manualną i grafomotoryczną
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III. Praca właściwa
7. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące funkcje słuchowo-językowe
Zabawa „Rymowanki znad morza”. Prowadzący zajęcia zaprasza dzieci do udziału w zabawie Bratka. Uczniowie wybierają dwa rymujące się słowa spośród trzech słów wypowiedzianych przez prowadzącego.
Zestaw wyrazów:
muszelka – maskotka – butelka, łopatka – kołatka – piasek, ryby – rysunek – grzyby, piłeczka – laleczka – wiaderko, latawiec – latarka – dmuchawiec, lornetka – lodówka – paletka, czapki – klapki – slipki, okulary – sandałki – polary, kółka – koło – półka, wiaderka – wiatrak – kołderka, bursztynek – kominek – komin,
ręczniki – rolki – koniki, fale – medale – foka, muszelki – muzyka – kafelki

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 4

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci układają nazwy ptaków z pierwszych głosek nazw obrazków (mewa, szpak,
sowa).

8. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące funkcje wzrokowo-przestrzenne
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 5
lupa

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wybierają z kramiku literki według wskazówek Bratka, a następnie wpisują je w okienka.

9. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność czytania i pisania
Przewodnik
dla nauczyciela
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 6, 7
Karta pracy
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 8–10
słuchawki z butelek
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 11

Masażyk rąk. Dzieci wykonują ćwiczenia według wskazówek prowadzącego zajęcia.
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci piszą w ramce pierwsze litery swojego imienia i nazwiska. Starannie
kaligrafują litery w liniaturze.
Okienko do czytania. Dzieci wycinają okienko pomocne przy czytaniu.
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wykonują ćwiczenia oczu przed czytaniem na podstawie wskazówek zawartych w poleceniu. Piszą wyrazy oraz czytają je sylabami i całościowo.
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci czytają i piszą zdania.

10. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia rozwijające myślenie matematyczne
i wyobraźnię
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 12

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci tworzą zbiory i porównują je pod względem liczebności.

IV. Relaksacja
11. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia relaksacyjne
Płyta CD
Słucham z Bratkiem

Zabawa „Relaks na plaży”. Dzieci leżą swobodnie na podłodze i słuchają relaksującego szumu morza. Prowadzący zajęcia mówi ściszonym głosem: Wyobraźcie sobie, że jesteście na plaży… Stąpacie po gorącym piasku… Czujecie, jak ciepły piasek rozgrzewa wasze stopy…Teraz wchodzicie do chłodnej wody… Woda chłodzi
wasze stopy… Wychodzicie z wody i kładziecie się na cieplutkim piasku… Czujecie, jak piasek przyjemnie rozgrzewa wasze ciała… Teraz bawicie się na plaży z Bratkiem.

V. Podsumowanie pracy. Ocena wysiłku
12. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia utrwalające treści, podsumowanie i nagroda
Rozmowa w kręgu „Jak minęły mi zajęcia z Bratkiem?”. Prowadzący zajęcia podsumowuje pracę dzieci. Podkreśla ich aktywność, zaangażowanie, samodzielność, dobre wyniki i miłą atmosferę. Zachęca do wypowiedzi na temat zajęć: Jakie macie odczucia? Czy teraz wiecie, jak należy się zachowywać w miejscu, gdzie jest dużo
ludzi? Czy podobała się wam wakacyjna opowieść Bratka? Które zadania sprawiły wam trudność, a które były łatwe do wykonania?

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 13
Karta postępów 1
Karta pracy domowej 1

Samoocena. Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytania zawarte w zeszycie ćwiczeń
i dokonać samooceny.
Karta postępów. Prowadzący zajęcia wypełnia wraz z dziećmi kartę postępów.
Praca domowa. Prowadzący zajęcia objaśnia uczniom, jak mają wykonać pracę domową.
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Scenariuszzajęć
Zapis
w dzienniku
Cele
operacyjne

Środki
dydaktyczne
Do przygotowania
na zajęcia

Z wyposażenia
pracowni

2

Litery oznaczające samogłoski na podstawie bajki terapeutycznej O tym, jak trudno się rozstać z zabawkami z dzieciństwa, nawet jeśli się jest siedmiolatkiem
Dziecko:
• rozwija umiejętność słuchania bajki ze zrozumieniem i poprawnego wypowiadania się na jej temat
• uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (żal, niepewność, zmieszanie, radość)
• doskonali umiejętność mówienia na zadany temat i odpowiadania na pytania
• poszerza zasób słownictwa związanego z tematem zajęć
• wielozmysłowo utrwala litery oznaczające samogłoski
• doskonali kompetencje językowe na płaszczyźnie fonologicznej – wykonuje operacje na cząstkach fonologicznych (usuwanie głoski)
• doskonali umiejętność kształtnego pisania liter z zachowaniem właściwego kierunku kreślenia
• utrwala poprawny sposób łączenia liter
• doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalną
• doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem prostych, krótkich tekstów
• przygotowuje oczy do czytania
• doskonali umiejętność przeliczania elementów w zbiorach
• zabawki przyniesione z domu przez dzieci
• pięć przedmiotów o charakterystycznym dźwięku: dzwoneczek (janczar), piszcząca gumowa zabawka, grzechotka, woreczek lub puszka z grochem, bębenek
• chusta lub opaska do zasłonięcia oczu
• słuchawki z butelek
• Ortograffitiz Bratkiem.Księgabajekterapeutycznych
• Ortograffitiz Bratkiem.Zeszytćwiczeń,kl. 2,cz. 1
• Ortograffitiz Bratkiem.Przewodnikdlanauczyciela
• historyjka obrazkowa 2
• pacynka Bratek
• płyta CD Słuchamz Bratkiem
• nakładka na palce Spaceruch
• domek uczuć
• lupa Bystre Oczko
• Karta postępów dziecka 2
• Karta pracy domowej 2

Przebieg
zajęć

I.Czynnościorganizacyjno-mobilizujące

domek uczuć

Domek uczuć. Dzieci siedzą w kręgu. Rozmawiają o swoim samopoczuciu. Następnie pokazują na domku
uczuć ilustracje, które najlepiej obrazują ich emocje.

zabawki przyniesione
przez dzieci

Zabawa „Rozmowa o zabawkach”. Dzieci siedzą w kręgu na podłodze. Kolejno prezentują przyniesione z domu zabawki i kończą rozpoczęte przez prowadzącego zdania: Mojąulubionązabawkąjest…,bo…oraz:Chcę
podarowaćkomuśmojązabawkę,bo…lub Niechcępodarowaćkomuśmojejzabawki,bo…

1. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność rozpoznawania,
nazywania i wyrażania emocji oraz integrujące grupę

2. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się
Księgabajek
terapeutycznych
–bajka 2
Księgabajek
terapeutycznych
–bajka 2

Prezentacja bajki terapeutycznej. Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci i zapowiada: Słuchając
uważniebajki,poznacienowąprzygodęBratka.
Rozmowa na temat treści bajki. Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych wysłuchaniem bajki.
Dzieci odpowiadają na zagadnienia dotyczące tekstu, sprawdzające jego rozumienie:
1. Na czym polegało zmartwienie Oli i Olka?
2. Co zaproponował dzieciom Bratek?
3. Opowiedzcie, co się dzieje na ilustracji.
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4. O czym ważnym Bratek powiedział dzieciom?
5. Jakie macie doświadczenia związane z rozstaniem się z zabawkami?

historyjka obrazkowa 2

Opowiadanie historyjki na podstawie obrazków. Prowadzący zajęcia kładzie przed dziećmi cztery obrazki
i pomaga przeczytać podpisy. Zwraca się do uczniów słowami: Obejrzyjcieilustracjei ułóżciejewewłaściwej
kolejności.OpowiedzciehistoryjkęBratka.
• Olek i Ola z żalem rozmawiają z Bratkiem o rozstaniu z zabawkami.
• Bliźnięta z niepewnością wnoszą kosz zabawek.
• Ola ze zmieszaniem pokazuje zabawkę do kąpieli.
• Ola i Olek skaczą z radości na widok podarunku od rodziców.
Dzieci wspólnie układają obrazki w odpowiedniej kolejności i opowiadają historyjkę obrazkową, wskazując
przyczyny i skutki przedstawionych sytuacji.

Zeszytćwiczeń
ćw.1

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci opowiadają o przeżyciach bohaterów, nazywając uczucia przedstawione
na kolejnych obrazkach (żal, niepewność, zmieszanie, radość). Następnie łączą nazwy uczuć z odpowiednimi obrazkami.

II.Wypracowaniegotowoścido pracy
3. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia ruchowo-zmysłowe
pacynka Bratek, zabawki
przyniesione przez dzieci

Zabawa „Co to za zabawka?”. Dzieci siedzą w kręgu na podłodze. Zamykają oczy. Prowadzący podaje
każdemu dziecku wybraną zabawkę i mówi, wcielając się w rolę Bratka: Cotojest?Jakiejestw dotyku?Zgadnij,czyjatozabawka. Dzieci kolejno odpowiadają na zadane pytania.

4. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość
i pamięć słuchową
pięć przedmiotów o charakterystycznym dźwięku

Zabawa „Zgadnij, co nie zadźwięczało”. Prowadzący zajęcia wdraża dzieci w sytuację zadaniową. Prezentuje odgłosy kilku przedmiotów (np. dzwoneczek, piszcząca gumowa zabawka, grzechotka, woreczek lub puszka z grochem, bębenek). Wyjaśnia, że istotą zadania jest rozpoznanie ze słuchu (bez udziału wzroku) dźwięków
wydawanych przez zabawki i wskazanie przedmiotu, który nie wybrzmiał, czyli nie został wykorzystany w zagadce. Następnie każde dziecko po kolei się odwraca (ma zawiązane chustą oczy) i zapamiętuje cztery usłyszane dźwięki, a potem wskazuje przedmiot, który nie zadźwięczał.

5. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość
i pamięć wzrokową
Zeszytćwiczeń
ćw.2

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują na obrazku ukryte zabawki.

6. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące sferę manualną i grafomotoryczną
Zeszytćwiczeń
ćw.3

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wykonują ćwiczenie przygotowujące rękę do rysowania, a następnie rysują po śladzie i według wzoru.

III.Pracawłaściwa
7. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące funkcje słuchowo-językowe
pacynka Bratek

Zabawa „Zaczarowane słowa”. Prowadzący zajęcia wchodzi w rolę Bratka i zachęca dzieci do udziału w zabawie. Zadaniem dzieci jest wypowiedzenie słowa usłyszanego od prowadzącego zajęcia, ale bez pierwszej
głoski. Prowadzący zajęcia mówi na przykład: kosa, a dziecko, usuwając pierwszą głoskę, odpowiada: osa.
Zestaw wyrazów: kłódka, szmata, szkoła, chlew, klaser, aster, dwory, adres, smak, smalec, drogi, mrok, krata,
kość, ażur, chusta, blok, flak, foczka, puszka, sucho, lusterka, plama, sznurek, sława, atak, blaski, glina, ikra, krowy, łowca, okoń, scena, tkaczka, tryby, uwaga, zdanie

Zeszytćwiczeń
ćw.4

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyodrębniają samogłoski w nazwach obrazków.

8. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące funkcje wzrokowo-przestrzenne
Zeszytćwiczeń
ćw.5
lupa

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują za pomocą lupy litery oznaczające samogłoski, a następnie wpisują brakujące samogłoski w wyznaczone miejsca.

34

w w w. o r t o g r a f f i t i . p l
9. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność czytania i pisania
Przewodnik
dlanauczyciela
Zeszytćwiczeń
ćw. 6,7
Zeszytćwiczeń
ćw. 8–10
słuchawki z butelek
Zeszytćwiczeń
ćw.11

Masażyk całej ręki. Dzieci wykonują ćwiczenia według wskazówek prowadzącego zajęcia.
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci piszą litery oznaczające samogłoski. Starannie kaligrafują litery w liniaturze.
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wykonują ćwiczenia oczu przed czytaniem według wskazówek zawartych
w poleceniu. Piszą wyrazy oraz czytają je sylabami i całościowo.
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci czytają i piszą zdania.

10. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia rozwijające myślenie matematyczne
i wyobraźnię
Zeszytćwiczeń
ćw.12

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci doskonalą umiejętność liczenia do dziesięciu.

IV.Relaksacja
11. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia relaksacyjne
PłytaCD
Słucham z Bratkiem
zabawki przyniesione przez
dzieci, pacynka Bratek

Zabawa „Wspólna zabawa”. Dzieci bawią się wspólnie przy muzyce przyniesionymi z domu zabawkami. Prowadzący zajęcia wciela się w rolę Bratka mówi: Pobawciesięswoimizabawkamitak,jaklubicie,i zachęćciedo zabawyswoichkolegów. Po krótkiej zabawie Bratek pomaga dzieciom układać zabawki na półce.

V.Podsumowaniepracy.Ocena wysiłku
12. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia utrwalające treści, podsumowanie i nagroda
Zeszytćwiczeń
ćw.13

Rozmowa w kręgu „Jak minęły mi zajęcia z Bratkiem?”. Prowadzący zajęcia podsumowuje pracę dzieci. Podkreśla ich aktywność, zaangażowanie, samodzielność, dobre wyniki i miłą atmosferę. Zachęca do wypowiedzi na temat zajęć: Jakiemacieodczucia?CzypodobałsięwampomysłBratkana rozstaniez zabawkami?Czy
podobałasięwamnowahistoriaBratka?Którezadaniasprawiływamtrudność,a którebyłyłatwedo wykonania?
Samoocena. Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytania zawarte w zeszycie ćwiczeń
i dokonać samooceny.

Kartapostępów2
Kartapracydomowej2

Karta postępów. Prowadzący zajęcia wypełnia wraz z dziećmi kartę postępów.
Praca domowa. Prowadzący zajęcia objaśnia, jak wykonać pracę domową.
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Scenariuszzajęć
Zapis
w dzienniku
Cele
operacyjne

Środki
dydaktyczne
Do przygotowania
na zajęcia

Z wyposażenia
pracowni

3

Litery oznaczające spółgłoski na podstawie bajki terapeutycznej O tym, jak zabawa z latawcami pomogła dzieciom zrozumieć, że należy być przewidującym, aby nie najeść się strachu
Dziecko:
• rozwija umiejętność słuchania bajki ze zrozumieniem i poprawnego wypowiadania się na jej temat
• uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (złość, zafascynowanie, strach, ukojenie)
• doskonali umiejętność mówienia na zadany temat i odpowiadania na pytania
• rozwija zasób słownictwa związanego z tematem zajęć
• wielozmysłowo utrwala litery oznaczające spółgłoski
• ćwiczy umiejętność wyklaskiwania rytmu zgodnie z układem przedstawionym symbolicznie za pomocą
elementów
• doskonali kompetencje językowe na płaszczyźnie fonologicznej – wykonuje operacje na cząstkach fonologicznych (usuwanie głoski)
• doskonali umiejętność kształtnego pisania liter z zachowaniem właściwego kierunku kreślenia
• utrwala poprawny sposób łączenia liter
• doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalną
• doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem prostych, krótkich tekstów
• przygotowuje oczy do czytania
• rozwija orientację przestrzenną i kierunkową
• pudełko z kredkami
• duża kartka z kartonu
• gazeta
• klocki (lub kartoniki, kasztany (około 10 sztuk)
• słuchawki z butelek
• Ortograffitiz Bratkiem.Księgabajekterapeutycznych
• Ortograffitiz Bratkiem.Zeszytćwiczeń,kl. 2,cz. 1
• Ortograffitiz Bratkiem.Przewodnikdlanauczyciela
• historyjka obrazkowa 3
• pacynka Bratek
• płyta CD Słuchamz Bratkiem
• nakładka na palce Spaceruch
• domek uczuć
• lupa Bystre Oczko
• Karta postępów dziecka 3
• Karta pracy domowej 3

Przebieg
zajęć

I.Czynnościorganizacyjno-mobilizujące

domek uczuć

Domek uczuć. Dzieci siedzą w kręgu. Rozmawiają o swoim samopoczuciu. Następnie pokazują na domku
uczuć ilustracje, które najlepiej obrazują ich emocje.

pudełko z kredkami, duża
kartka z kartonu

Zabawa „Rada na złość”. Dzieci siedzą przy wspólnym stole. Na środku leży duża kartka z kartonu oraz grube kredki (opakowanie kredek dla każdego dziecka). Prowadzący zajęcia poleca dzieciom przypomnieć sobie sytuację, w której odczuwały złość, a następnie narysować ją wybranym kolorem w wymyślony przez
siebie sposób (plamy, kształty lub konkretny rysunek). Po omówieniu prac prowadzący zajęcia podsumowuje ćwiczenie: Narysowaniei pokazaniekomuśswojejzłościtodobrypomysł,żebysięjejpozbyć.

1. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność rozpoznawania,
nazywania i wyrażania emocji oraz integrujące grupę

2. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się
Księgabajek
terapeutycznych
–bajka 3
Księgabajek
terapeutycznych
–bajka 3

Prezentacja bajki terapeutycznej. Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci i zapowiada: Słuchając
uważniebajki,poznacienowąprzygodęBratka.
Rozmowa na temat treści bajki. Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych wysłuchaniem bajki.
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Dzieci odpowiadają na zagadnienia dotyczące tekstu, sprawdzające jego rozumienie:
1. O jakiej porze roku wspomina Bratek?
2. Jak wyglądał latawiec Bratka?
3. Opowiedzcie, co się dzieje na ilustracji.
4. O czym ważnym Bratek powiedział Grzesiowi?
5. Jakie niezwykłe przygody przeżyliście?

historyjka obrazkowa 3

Opowiadanie historyjki na podstawie obrazków. Prowadzący zajęcia kładzie przed dziećmi cztery obrazki.
Pomaga przeczytać podpisy. Zwraca się do uczniów słowami: Obejrzyjcieilustracjei ułóżciejewewłaściwejkolejności.OpowiedzciehistoryjkęBratka.
Dzieci wspólnie układają obrazki w odpowiedniej kolejności i opowiadają historyjkę, wskazując przyczyny
i skutki przedstawionych sytuacji.
• Grześ ze złością rozplątuje ogon i sznurek latawca.
• Zafascynowany Grześ rozwija sznurek latawca.
• Bratek ze strachem leci z latawcem.
• Bratek czuje ukojenie w ramionach Jasia.

Zeszytćwiczeń
ćw.1

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci opowiadają o przeżyciach bohaterów, nazywając uczucia przedstawione
na kolejnych obrazkach (złość, zafascynowanie, strach, ukojenie). Następnie łączą nazwy uczuć z odpowiednimi obrazkami.

II.Wypracowaniegotowoścido pracy
3. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia ruchowo-zmysłowe
gazeta

Zabawa „Latawce na wietrze”. Dzieci udają latawce, poruszają się według wskazówek prowadzącego zajęcia: Wzbijciesięw powietrze.Lećcieniskoi wolno.Przyspieszcie, poruszajciesięszybkoi płynnie.Wzbijciesięwysoko,zwolnijciei powoliopadajciena ziemię. Podczas zabawy prowadzący zajęcia szeleści gazetą, pozorując
dźwięk wydawany przez szumiący wiatr.

4. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość
i pamięć słuchową
pacynka Bratek,
klocki lub kartoniki,
kasztany

Zabawa „Zaklaszcz Bratkowi”. Prowadzący zajęcia wchodzi w rolę Bratka i wdraża dzieci w sytuację zadaniową. Przypomina słowa Bratka: Wszyscyz radościklaskaliw dłonie… Prezentuje dzieciom układ przestrzenny
przedstawiony za pomocą klocków lub kartoników, kasztanów.
Wyjaśnia, że zadanie polega na wyklaskaniu rytmu zgodnie z układem przedstawionym za pomocą przedmiotów.
Wzory układów przestrzennych:

** ** **
*** ** ***
* ** *
* *** *
* ** ***
5. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość
i pamięć wzrokową
Zeszytćwiczeń
ćw.2

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują różnice między obrazkami, a następnie zaznaczają je naklejkami w postaci kwiatków bratków.

6. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące sferę manualną i grafomotoryczną
Zeszytćwiczeń
ćw.3
nakładka na palce
Spaceruch

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wykonują ćwiczenie przygotowujące rękę do rysowania, a następnie rysują, łącząc kropki przy liczbach.

III.Pracawłaściwa
7. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące funkcje słuchowo-językowe
Zabawa „Zaczaruj słowa”. Prowadzący zajęcia zachęca dzieci do udziału w zabawie Bratka. Wypowiada słowo, a zadaniem każdego dziecka jest powiedzenie tego słowa bez ostatniej głoski (dziecko usuwa ostatnią
głoskę ze słowa). Prowadzący zajęcia mówi: Powiedzsłowo kosa bezostatniejgłoski,czyli [a].
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Zestaw wyrazów:
rybak, grota, kita, kosa, pora, rzepa, szala, garb, kran, pałac, brodacz, buraki, kozak, stok, sens, tort, siatkarz, piłkarz, rękaw, list, koral, góral, metal, autor, kawał, bóbr, okoń, boks, baniak, port, bociany

Zeszytćwiczeń
ćw.4

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyodrębniają samogłoski i spółgłoski w nazwach obrazków.

8. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące funkcje wzrokowo-przestrzenne
Zeszytćwiczeń
ćw.5
lupa

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci za pomocą lupy szukają liter oznaczających spółgłoski, a następnie
zarysowują różnymi kolorami pola, na których znajdują się te litery.

9. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność czytania i pisania
Przewodnik
dlanauczyciela
Zeszytćwiczeń
ćw.6,7
Zeszytćwiczeń
ćw.8–10,
słuchawki z butelek
Zeszytćwiczeń
ćw.11

Masażyk całej ręki. Dzieci wykonują ćwiczenia według wskazówek prowadzącego zajęcia.
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci piszą litery oznaczające spółgłoski. Starannie kaligrafują litery w liniaturze.
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wykonują ćwiczenia oczu przed czytaniem według wskazówek zawartych
w poleceniu. Dzieci piszą wyrazy oraz czytają je sylabami i całościowo.
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci czytają i piszą zdania.

10. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia rozwijające myślenie matematyczne i wyobraźnię
Zeszytćwiczeń
ćw.12

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci łączą odpowiednie punkty, posługując się linijką.

IV.Relaksacja
11. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia relaksacyjne
PłytaCD
Słucham z Bratkiem

Zabawa „Wirujący latawiec”. Dzieci leżą swobodnie na podłodze i słuchają muzyki relaksacyjnej. Prowadzący zajęcia mówi: Wyobraźciesobie,żejesteścielatawcamii tańczyciez chmurkamina niebie.

V.Podsumowaniepracy.Ocena wysiłku
12. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia utrwalające treści, podsumowanie i nagroda
Zeszytćwiczeń
ćw.13

Rozmowa w kręgu „Jak minęły mi zajęcia z Bratkiem?”. Prowadzący zajęcia podsumowuje pracę dzieci. Podkreśla ich aktywność, zaangażowanie, samodzielność, dobre wyniki i miłą atmosferę. Zachęca do wypowiedzi na temat zajęć: Jakiemacieodczucia?Czyterazwiecie,jaksobieporadzićzezłością?Czyzaciekawiławas
przygodaBratka?Którezadaniasprawiływamtrudność,a którebyłyłatwedo wykonania?
Samoocena. Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytania zawarte w zeszycie ćwiczeń
i dokonać samooceny.

Kartapostępów3
Kartapracydomowej3

Karta postępów. Prowadzący zajęcia wypełnia wraz z dziećmi kartę postępów.
Praca domowa. Prowadzący zajęcia objaśnia, jak wykonać pracę domową.
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Scenariuszzajęć
Zapis
w dzienniku
Cele
operacyjne

Środki
dydaktyczne
Do przygotowania
na zajęcia

Z wyposażenia
pracowni

4

Głoska [sz] i dwuznaki Sz, sz w opracowaniu wielozmysłowym na podstawie bajki terapeutycznej O tym,
jak cebulka od szczypiorku wprawiła wszystkich w chichotanie
Dziecko:
• rozwija umiejętność słuchania bajki ze zrozumieniem i poprawnego wypowiadania się na jej temat
• doskonali umiejętność mówienia na zadany temat i odpowiadania na pytania
• poszerza zasób słownictwa związanego z tematem zajęć
• uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (duma, pasja, zakłopotanie, zadowolenie)
• osłuchuje się ze słownictwem zawierającym głoskę [sz]
• wielozmysłowo utrwala głoskę [sz], dwuznaki Sz, sz
• wyodrębnia głoskę [sz] w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów
• różnicuje dźwięki ciche i głośne
• nazywa słyszane dźwięki i układa wzór za pomocą przedmiotów
• doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalną
• doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem prostych, krótkich tekstów
• doskonali umiejętność kształtnego pisania liter z zachowaniem właściwego kierunku kreślenia
• doskonali poprawny sposób łączenia liter
• doskonali umiejętność pomiaru długości, posługując się linijką
• pęczek szczypiorku
• szyszki i kasztany lub klocki, kartoniki (w dwóch kolorach – około 10 sztuk)
• bębenek
• niebieskie tasiemki
• słuchawki z butelek
• Ortograffitiz Bratkiem.Księgabajekterapeutycznych
• Ortograffitiz Bratkiem.Zeszytćwiczeń,kl. 2,cz. 1
• Ortograffitiz Bratkiem.Przewodnikdlanauczyciela
• historyjka obrazkowa 4
• pacynka Bratek
• nakładka na palce Spaceruch
• płyta CD SłuchamzBratkiem
• domek uczuć
• lupa Bystre Oczko
• alfabet demonstracyjny
• alfabet sensoryczny
• folia, pisak
• Karta postępów dziecka 4
• Karta pracy domowej 4

Przebieg
zajęć

I.Czynnościorganizacyjno-mobilizujące

domek uczuć

Domek uczuć. Dzieci siedzą w kręgu. Rozmawiają o swoim samopoczuciu. Następnie pokazują na domku
uczuć ilustracje, które najlepiej obrazują ich emocje.

1. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność rozpoznawania,
nazywania i wyrażania emocji oraz integrujące grupę

Zabawa „Podaj nazwę zwierzęcia”. Dzieci siedzą w kręgu. Każde dziecko po kolei wymienia po jednej nazwie zwierzęcia, które można zobaczyć w zoo. W zabawie nie można się zastanawiać zbyt długo. Na zakończenie prowadzący zajęcia mówi o zasadach prawidłowego zachowania się w ogrodzie zoologicznym.

2. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się
Księgabajek
terapeutycznych
–bajka 4
Księgabajek
terapeutycznych
–bajka 4

Prezentacja bajki terapeutycznej. Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci i zapowiada: Słuchając
uważniebajki,poznacienowąprzygodęBratka.
Rozmowa na temat treści bajki. Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych wysłuchaniem bajki.
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Dzieci odpowiadają na zagadnienia dotyczące tekstu, sprawdzające jego rozumienie:
1. Co pewnego październikowego dnia Bratek dostrzegł w wyglądzie drzew?
2. Dokąd i w jakim celu dzieci wybrały się na wycieczkę?
3. Opowiedzcie, co się dzieje na ilustracji.
4. O czym ważnym powiedział dzieciom opiekun szympansów?
5. Jakie macie wspomnienia związane z wycieczką do zoo?

historyjka obrazkowa 4

Opowiadanie historyjki na podstawie obrazków. Prowadzący zajęcia kładzie przed dziećmi cztery obrazki
i pomaga przeczytać podpisy. Zwraca się do uczniów słowami: Obejrzyjcieilustracjei ułóżciejewewłaściwej
kolejności.OpowiedzciehistoryjkęBratka.
Dzieci wspólnie układają obrazki w odpowiedniej kolejności i opowiadają historyjkę, wskazując przyczyny
i skutki przedstawionych sytuacji.
• Dumny Adaś biegnie z Bratkiem do autokaru.
• Tata Adasia z pasją opowiada o zwyczajach szympansów.
• Zakłopotany Bratek stoi przed klatką z szympansami.
• Zadowolony Bratek karmi szympansa szczypiorkiem.

Zeszytćwiczeń
ćw.1

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci opowiadają o przeżyciach bohaterów, nazywając uczucia przedstawione
na kolejnych obrazkach (duma, zadowolenie, pasja, zakłopotanie). Następnie łączą nazwy uczuć z odpowiednimi obrazkami.

II.Wypracowaniegotowoścido pracy
3a. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia ruchowo-zmysłowe
pacynka Bratek, pęczek
szczypiorku

Zabawa „Poznaj po dotyku”. Za przesłonką leżą przygotowane liście szczypiorku różnej długości. Prowadzący zajęcia wchodzi w rolę Bratka. Podaje kolejnym dzieciom trzy liście różnej długości. Zadaniem każdego
dziecka jest poznanie po dotyku, bez kontroli wzroku, który liść szczypiorku jest najdłuższy.

3b. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość
i pamięć słuchową
bębenek, szyszki
i kasztany

Zabawa „Dźwięki głośne i ciche”. Prowadzący zajęcia rozkłada na podłodze szyszki i kasztany (lub klocki, kartoniki w dwóch kolorach). Wdraża dzieci w sytuację zadaniową. Umawia się z nimi, że szyszki to dźwięki ciche, a kasztany to dźwięki głośne. Prowadzący zajęcia chowa się za zasłoną i wystukuje dźwięki na bębenku.
Następnie każde dziecko nazywa te dźwięki według przyjętego kodu i tworzy odpowiedni układ przestrzenny z dostępnych przedmiotów. Jeżeli dziecko ma trudności, rytm należy powtórzyć. Jeżeli zadanie nie sprawiło problemu, prowadzący zajęcia tworzy trudniejszy układ dźwięków.
Zestaw układów dźwiękowych:

** ** **
*** *** ***
* ** * **
** *** **
3c. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość
i pamięć wzrokową
Zeszytćwiczeń
ćw.2

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują na ilustracji dziesięć cebulek ze szczypiorkiem.

4. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące sferę manualną i grafomotoryczną
Zabawa „Machanie rękoma”. Dzieci podnoszą ręce do góry i machają rękoma jak szympansy (nadgarstki
i palce są rozluźnione).

Zeszytćwiczeń
ćw.3

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci rysują po śladzie.

III.Pracawłaściwa.Opracowaniepolisensorycznelitery
5. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchowego wyodrębniania głoski
pacynka Bratek

Zabawa „Uśmiech szympansa”. Prowadzący zajęcia wchodzi w rolę Bratka i zaprasza dzieci do udziału w zabawie. Polega ona na tym, że prowadzący zajęcia powoli wymawia słowa, które zawierają [sz] lub [s]. Zadaniem dzieci jest klaśnięcie i zrobienie małpiej miny za każdym razem, gdy usłyszą słowo z głoską [sz].
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Zeszytćwiczeń
ćw.4,5

Zestaw wyrazów:
sałata, sardynka, szalik, seler, szczypiorek, ser, sok, sól, szynka, szyszka, syrop, sosna, szelki, surówka, szałwia,
szarlotka, słoik
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci nazywają obrazki. Odgadują cztery słowa z pierwszych głosek nazw tych
obrazków. Zaznaczają niebieską kredką miejsce głoski [sz] w schemacie okienkowym.

6. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania
dźwięków mowy literą; litera drukowana
dwuznaki Sz, sz
drukowane
Zeszytćwiczeń
ćw.6
lupa

Prezentacja litery drukowanej wielkiej i małej (z dużego alfabetu).
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują drukowane dwuznaki Sz, sz za pomocą lupy. Kolorują tyle elementów, ile jest wszystkich dwuznaków Sz, sz w całym zadaniu.

7. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania
dźwięków mowy literą; litera pisana
dwuznaki Sz, sz
pisane
Zeszytćwiczeń
ćw.7
lupa

Prezentacja litery pisanej wielkiej i małej.
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci za pomocą lupy wyszukują pisane dwuznaki Sz, sz, a następnie otaczają je
niebieską pętlą.

8. Rodzaj aktywności terapeutycznej: zapamiętywanie litery zmysłem smaku i węchu
pęczek szczypiorku

Smak i zapach litery. Prowadzący zajęcia częstuje dzieci szczypiorkiem. Mówi, że mogą sobie wyobrazić, że
dwuznaki Sz, sz smakują i pachną jak szczypiorek.

dwuznaki Sz, sz z alfabetu
sensorycznego

Prezentacja dwuznaku. Prowadzący zajęcia pokazuje dzieciom dwuznaki Sz, sz na karcie z alfabetu sensorycznego.

9. Rodzaj aktywności terapeutycznej: zapamiętywanie litery dotykiem
Zabawa „Poczuj literę na plecach”. Prowadzący zajęcia kreśli palcem na plecach dziecka dwuznaki Sz, sz,
mówiąc: Takmożna poczućwielkidwuznakSz,a takmałydwuznaksz.

dwuznaki Sz, sz z alfabetu
sensorycznego

Zabawa „Poczuj literę paluszkiem”. Prowadzący zajęcia podaje dzieciom dwuznaki Sz, sz z alfabetu sensorycznego i zachęca do poznania ich dotykiem (z zamkniętymi oczami).

10. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ruchowe zapamiętywanie litery
dwuznaki Sz, sz z alfabetu
demonstracyjnego

Kreślenie litery. Prowadzący zajęcia objaśnia dzieciom, jak wyglądają pisane dwuznaki Sz, sz. Pokazuje miejsca wejścia do liter, czyli miejsca, od których należy rozpocząć pisanie. Omawia, w jaki sposób się kreśli te
dwuznaki:
Małydwuznaksz piszemydwomaruchami.Najpierwkreślimyliteręs,a następnie– literęz,staranniełączącobielitery.
WielkidwuznakSz równieżkreślimydwomaruchami.NajpierwkreślimywielkąliteręS,a następnie– małąliteręz,
zwracającuwagęna staranneichpołączenie.

niebieskie tasiemki,
nakładka na palce
Spaceruch

Ruchowe zapamiętywanie litery.
• Dzieci kreślą dwuznaki Sz, sz w powietrzu, wykonując zamaszyste ruchy rąk.
• Dzieci układają na stoliku dwuznaki Sz, sz z niebieskiej tasiemki. Przechodzą Spaceruchem po ułożonym
wzorze w kierunku zgodnym z kreśleniem liter.

11. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność pisania liter bez
liniatury i w liniaturze
Przewodnik
dlanauczyciela
Zeszytćwiczeń
ćw.8–11
folia i pisak

Masażyk rąk. Dzieci wykonują ćwiczenia według wskazówek prowadzącego zajęcia.
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci starannie piszą litery, ćwiczą kaligraficzne pisanie. Wybierają „Literową miss
piękności”.

12. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność czytania i pisania
Zeszytćwiczeń
ćw.12–15
nakładka na palce
Spaceruch,
słuchawki z butelek

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wykonują ćwiczenia oczu przed czytaniem według wskazówek zawartych
w poleceniu. Czytają wyrazy sylabami i całościowo. Piszą sylaby i wyrazy po śladzie oraz samodzielnie.
Czytają i piszą zdania.
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13. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia rozwijające myślenie matematyczne i wyobraźnię
Zeszytćwiczeń
ćw.16

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci mierzą długość liści szczypiorku i zapisują wyniki w okienkach. Łączą najdłuższy liść z szympansem Szeryfem.

IV.Relaksacja
14. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia relaksacyjne
Zabawa „Śmiech szympansa”. Na sygnał prowadzącego zajęcia dzieci zaczynają naśladować zachowanie
szympansa: uderzają piąstkami w klatkę piersiową, unoszą ręce w górę, machają swobodnie rękoma i głośno się śmieją.

V.Podsumowaniepracy.Ocena wysiłku
15. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia utrwalające treści, podsumowanie i nagroda
Zeszytćwiczeń
ćw.17

Rozmowa w kręgu „Jak minęły mi zajęcia z Bratkiem?”. Prowadzący zajęcia podsumowuje pracę dzieci. Podkreśla ich aktywność, zaangażowanie, samodzielność, dobre wyniki i miłą atmosferę. Zachęca do wypowiedzi na temat zajęć: Jakiemacieodczucia?Którezadaniasprawiływamtrudność,a którebyłyłatwedo wykonania?
CzypodobałasięwamprzygodaBratkaw zoo?
Samoocena. Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytania zawarte w zeszycie ćwiczeń
i dokonać samooceny.

Kartapostępów4
Kartapracydomowej4

Karta postępów. Prowadzący zajęcia wypełnia wraz z dziećmi kartę postępów.
Praca domowa. Prowadzący zajęcia objaśnia, jak wykonać pracę domową.
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Scenariuszzajęć
Zapis
w dzienniku
Cele
operacyjne

Środki
dydaktyczne
Do przygotowania
na zajęcia

Z wyposażenia
pracowni

Przebieg
zajęć

5

Głoska [cz] i dwuznaki Cz, cz w opracowaniu wielozmysłowym na podstawie bajki terapeutycznej O tym,
że początek października w szkole może być baśniowy, czyli zupełnie wyjątkowy
Dziecko:
• rozwija umiejętność słuchania bajki ze zrozumieniem i poprawnego wypowiadania się na jej temat
• uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (zaciekawienie, tajemniczość, podekscytowanie, radość)
• poszerza zasób słownictwa związanego z tematem zajęć
• osłuchuje się ze słownictwem zawierającym głoskę [cz]
• wielozmysłowo utrwala głoskę [cz] oraz dwuznaki Cz, cz
• wyodrębnia głoskę [cz] w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów
• doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalną
• doskonali umiejętność czytania prostych, krótkich tekstów ze zrozumieniem
• doskonali umiejętność kształtnego pisania liter z zachowaniem właściwego kierunku kreślenia
• utrwala poprawny sposób łączenia liter
• doskonali umiejętność liczenia od 1 do 10 i wspak
• paczka przewiązana wstążeczką (w środku książka dla dzieci, np. Baśnie H. Ch. Andersena i wskaźnik
do czytania)
• sznurek
• pudełko z książkami (dość ciężkie)
• 10 lub więcej kapsułek typu jajko niespodzianka ze schowanymi różnego rodzaju pestkami i nasionami (np.
groch, dynia, kawa, kasza, fasola)
• chusta lub opaska na oczy
• klamerki do bielizny
• czekolada
• niebieskie tasiemki
• słuchawki z butelek
• Ortograffiti z Bratkiem. Księga bajek terapeutycznych
• Ortograffiti z Bratkiem. Zeszyt ćwiczeń, kl. 2, cz. 1
• Ortograffiti z Bratkiem. Przewodnik dla nauczyciela
• historyjka obrazkowa 5
• płyta CD Słucham z Bratkiem
• pacynka Bratek
• nakładka na palce Spaceruch
• domek uczuć
• lupa Bystre Oczko
• alfabet demonstracyjny
• alfabet sensoryczny
• folia, pisak
• Karta postępów dziecka 5
• Karta pracy domowej 5

I. Czynności organizacyjno-mobilizujące
1. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność rozpoznawania,
nazywania i wyrażania emocji oraz integrujące grupę

domek uczuć

Domek uczuć. Dzieci siedzą w kręgu. Rozmawiają o swoim samopoczuciu. Następnie pokazują na domku
uczuć ilustracje, które najlepiej obrazują ich emocje.

paczka z książką
i wskaźnikiem
do czytania,
pacynka Bratek

Zabawa „Zgadnij, co jest w środku?”. Dzieci siedzą w kręgu. Prowadzący zajęcia wchodzi w rolę Bratka i zwraca
się do dzieci: Mam pakunek, w którym podobno znajduje się radość. Jak myślicie, jaka rzecz może być w środku?
Dzieci kolejno podają sobie zapakowany przedmiot i kończą zdanie: Myślę, że w paczce znajduje się…
Na koniec zabawy prowadzący zajęcia rozwija opakowanie i wyjmuje kolorową książkę oraz wskaźnik do
czytania. Jako Bratek komentuje: W paczce znajdują się książka i wskaźnik do czytania.

2. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchania ze zrozu-
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mieniem i wypowiadania się

Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 5
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 5

historyjka obrazkowa 5

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 1

Prezentacja bajki terapeutycznej. Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci i zapowiada: Słuchając
uważnie bajki, poznacie nową przygodę Bratka.
Rozmowa na temat treści bajki. Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych
wysłuchaniem bajki.
Dzieci odpowiadają na zagadnienia dotyczące tekstu, sprawdzające jego rozumienie:
1. Który miesiąc okazał się zupełnie wyjątkowy?
2. Dlaczego dzieci przebrały się za postaci z ulubionych bajek?
3. Opowiedzcie, co się dzieje na ilustracji.
4. Co się dzieje w Tygodniu Świadomości Dysleksji?
5. Co dzieci z Częstochowy przesłały w paczce?
Opowiadanie historyjki na podstawie obrazków. Prowadzący zajęcia kładzie przed dziećmi cztery obrazki.
Pomaga przeczytać podpisy. Następnie zwraca się do uczniów: Obejrzyjcie ilustracje i ułóżcie je we właściwej
kolejności. Opowiedzcie historyjkę Bratka.
Dzieci wspólnie układają obrazki w odpowiedniej kolejności i opowiadają historyjkę, wskazując przyczyny
i skutki przedstawionych sytuacji.
• Zaciekawiona Ola pyta panią o Tydzień Świadomości Dysleksji.
• Pani z tajemniczą miną otwiera paczkę.
• Podekscytowane dzieci słuchają listu od przyjaciół.
• Dzieci z radością jedzą czekoladę.
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci opowiadają o przeżyciach bohaterów, nazywając uczucia przedstawione
na kolejnych obrazkach (zaciekawienie, tajemniczość, podekscytowanie, radość). Następnie łączą nazwy uczuć
z odpowiednimi obrazkami.

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

pudełko z książkami

Zabawa „Przesyłka”. Na podłodze leży sznurek. Po obu jego końcach stoją dzieci. Zadaniem każdego dziecka
jest przeniesienie pudełka z książkami i wręczenie go koleżance lub koledze na drugim końcu sznurka. Dziecko
idzie po wyznaczonej drodze powoli, zachowując równowagę.

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

10 lub więcej kapsułek
typu jajko niespodzianka,
z różnego rodzaju
pestkami i nasionami,
chusta lub opaska na oczy

Zagadki dźwiękowe „Czujne uszko”. Prowadzący zajęcia wdraża dzieci w sytuację zadaniową. Wyjaśnia, że
ich celem będzie odnalezienie par grzechotek zrobionych z jajek niespodzianek. Prezentuje dzieciom, jak
brzmią pary grzechotek. Następnie zawiązuje oczy chętnemu uczniowi i kładzie przed nim 10 grzechotek.
Zadaniem dziecka jest odszukanie par grzechotek wyłącznie za pomocą słuchu.

3c. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość
i pamięć wzrokową
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci szukają odpowiedniej drogi w plątanince.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 2

4. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące sferę manualną i grafomotoryczną
Zabawa „Szczypiąca Kaczka Dziwaczka”. Dzieci ściskają palce klamerką, naśladując poszczypywanie Kaczki
Dziwaczki. Podczas uciskania opuszek kolejnych palców dziecko mówi: Szczypię pierwszy palec, szczypię drugi
palec itd.. Po piątym palcu przekłada klamerkę do drugiej ręki i liczy dalej: Szczypię szósty palec itd. Dziecko
liczy od 1 do 10 i wspak.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 3

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci rysują po śladzie według wzoru, bez odrywania ręki od kartki, a następnie
kolorują rysunek kredkami.

44

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

III. Praca właściwa. Opracowanie polisensoryczne litery
5. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchowego wyodrębniania głoski
Zabawa „Co mówi brzydkie kaczątko?”. Prowadzący zajęcia tłumaczy dzieciom, że kolejna zabawa polega
na uważnym słuchaniu „Opowiadania brzydkiego kaczątka”. Prowadzący zajęcia wyjaśnia: Brzydkie kaczątko
mówi po polsku, ale dodaje do każdego wyrazu sylabę KWA, np. zamiast mama mówi: KWA-mama. Posłuchajcie,
co powiedziało brzydkie kaczątko. Prowadzący czyta po jednym zdaniu kolejnym dzieciom.
„Opowiadanie brzydkiego kaczątka”
Ale dzisiaj jestem najedzony przysmakami. Czarny kogut miał urodziny. Na podwórku urządził przyjęcie. Kura
złotopióra rozdawała ziarenka zboża. Piesek dawał czosnek. Wielki gąsior częstował czekoladą. Indyk darował
czarne porzeczki. Prosiaczek przyniósł buraczka. Gospodyni zaś poczęstowała mnie kiszonym ogóreczkiem.
KWA-Ale KWA-dzisiaj KWA-jestem KWA-najedzony KWA-przysmakami. KWA-Czarny KWA-kogut KWA-miał
KWA-urodziny. KWA-Na KWA-podwórku KWA-urządził KWA-przyjęcie. KWA-Kura KWA-złotopióra KWArozdawała KWA-ziarenka KWA-zboża. KWA-Piesek KWA-dawał KWA-czosnek. KWA-Wielki KWA-gąsior KWAczęstował KWA-czekoladą. KWA-Indyk KWA-darował KWA-czarne KWA-porzeczki. KWA-Prosiaczek
KWA-przyniósł KWA-buraczka. KWA-Gospodyni KWA-zaś KWA-poczęstowała KWA-mnie KWA-kiszonym
KWA-ogóreczkiem.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 4, 5

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci nazywają obrazki. Układają trzy słowa z pierwszych głosek nazw tych
obrazków. Zaznaczają niebieskim kolorem miejsce głoski [cz] w schemacie okienkowym.

6. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania
dźwięków mowy literą; litera drukowana
dwuznaki Cz, cz
drukowane
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 6
lupa

Prezentacja litery drukowanej wielkiej i małej (z dużego alfabetu).
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują drukowane dwuznaki Cz, cz za pomocą lupy, a następnie
podkreślają je niebieskim kolorem.

7. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania
dźwięków mowy literą; litera pisana
dwuznaki Cz, cz pisane

Prezentacja litery pisanej wielkiej i małej.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 7
dwuznaki Cz, cz pisane

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują w tekście listu pisane dwuznaki Cz, cz. Poprawiają je niebieskim
kolorem.

8. Rodzaj aktywności terapeutycznej: zapamiętywanie litery zmysłem smaku i węchu
czekolada

Smak i zapach litery. Prowadzący zajęcia częstuje dzieci czekoladą, mówiąc, że można sobie wyobrazić, że
dwuznaki Cz, cz smakują i pachną jak czekolada.

dwuznaki Cz, cz
z alfabetu sensorycznego

Prezentacja litery. Prowadzący zajęcia pokazuje dzieciom dwuznaki Cz, cz na karcie z alfabetu sensorycznego.

9. Rodzaj aktywności terapeutycznej: zapamiętywanie liter dotykiem
Zabawa „Poczuj literę na plecach”. Prowadzący zajęcia kreśli palcem dwuznaki Cz, cz na plecach każdego
dziecka, mówiąc: Tak można poczuć wielki dwuznak Cz, a tak – mały dwuznak cz.

dwuznaki Cz, cz
z alfabetu sensorycznego

Zabawa „Poczuj literę paluszkiem”. Prowadzący zajęcia podaje dzieciom dwuznaki Cz, cz z alfabetu sensorycznego i zachęca do poznania ich dotykiem (z zamkniętymi oczami).

10. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ruchowe zapamiętywanie litery
dwuznaki Cz, cz
z alfabetu sensorycznego

Kreślenie litery. Prowadzący zajęcia precyzyjnie objaśnia dzieciom wygląd pisanych dwuznaków Cz, cz.
Pokazuje miejsca wejścia do liter, czyli miejsca, od których należy rozpocząć pisanie. Omawia, w jaki sposób
się kreśli te litery:
Mały dwuznak cz piszemy jednym ruchem. Najpierw kreślimy literę c, a następnie bez odrywania ręki – literę z,
starannie łącząc obie litery.
Wielki dwuznak Cz również piszemy jednym ruchem. Najpierw kreślimy wielką literę C, a następnie – małą literę z,
zwracając uwagę na staranne ich połączenie.
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niebieskie tasiemki,
nakładka na palce
Spaceruch

Ruchowe zapamiętywanie litery. Dzieci kreślą dwuznaki Cz, cz w powietrzu, wykonując obszerne ruchy rąk.
Następnie układają na stoliku dwuznaki Cz, cz z niebieskiej tasiemki. Przechodzą Spaceruchem po ułożonym
wzorze w kierunku zgodnym z kreśleniem liter.

11. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność pisania liter bez
liniatury i w liniaturze
Przewodnik
dla nauczyciela
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 8–12
pisak i folia

Masażyk rąk. Dzieci wykonują ćwiczenia według wskazówek prowadzącego zajęcia.
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci starannie piszą litery, ćwiczą kaligraficzne pisanie. Wybierają „Literową miss
piękności”.

12. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność czytania i pisania
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 12–15
nakładka na palce
Spaceruch,
słuchawki z butelek,
wskaźniki do czytania

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wykonują ćwiczenia oczu przed czytaniem według wskazówek zawartych
w poleceniu. Czytają wyrazy sylabami i całościowo. Piszą sylaby i wyrazy po śladzie oraz samodzielnie. Czytają
i piszą zdania.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 16

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci łączą liczby od najmniejszej do największej. Uzupełniają brakujące liczby.

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

IV. Relaksacja
14. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia relaksacyjne
Płyta CD
Słuchaj z Bratkiem

Zabawa „Zapachy jesieni”. Dzieci leżą swobodnie na podłodze i wsłuchują się w dźwięki muzyki relaksacyjnej.
Prowadzący zajęcia zachęca dzieci do poznawania zapachów jesieni. Mówi: Poczuj, jak pachną róża, kasztan,
powietrze po deszczu, słoneczna pogoda…

V. Podsumowanie pracy. Ocena wysiłku
15. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia utrwalające treści, podsumowanie i nagroda
Rozmowa w kręgu „Jak minęły mi zajęcia z Bratkiem?”. Prowadzący zajęcia podsumowuje pracę dzieci. Podkreśla ich aktywność, zaangażowanie, samodzielność, dobre wyniki i miłą atmosferę. Zachęca do wypowiedzi na temat zajęć: Jakie macie odczucia? Które zadania sprawiły wam trudność, a które były łatwe do wykonania?
Czy podobała się wam historyjka Bratka?

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 17
Karta postępów 5
Karta pracy domowej 5

Samoocena. Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytanie zawarte w zeszycie ćwiczeń
i dokonać samooceny.
Karta postępów. Prowadzący zajęcia wypełnia wraz z dziećmi kartę postępów.
Praca domowa. Prowadzący zajęcia objaśnia uczniom jak, wykonać pracę domową.
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Scenariuszzajęć
Zapis
w dzienniku
Cele
operacyjne

Środki
dydaktyczne
Do przygotowania
na zajęcia

Z wyposażenia
pracowni

6

Głoska [dz] i dwuznaki Dz, dz w opracowaniu wielozmysłowym na podstawie bajki terapeutycznej O tym,
że dzbanek dla bezdomnych zwierząt może być pełen niespodzianek
Dziecko:
• rozwija umiejętność słuchania bajki ze zrozumieniem i poprawnego wypowiadania się na jej temat
• uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (tajemniczość, pragnienie, zachwyt, troska)
• poszerza zasób słownictwa związanego z tematem zajęć
• osłuchuje się ze słownictwem zawierającym głoskę [dz]
• wielozmysłowo utrwala głoskę [dz] oraz dwuznaki Dz, dz
• wyodrębnia głoskę [dz] w nagłosie i śródgłosie wyrazów
• doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalną
• doskonali czytanie ze zrozumieniem prostych, krótkich tekstów
• doskonali umiejętność kształtnego pisania liter z zachowaniem właściwego kierunku kreślenia
• utrwala poprawny sposób łączenia liter
• doskonali umiejętność tworzenia zbioru ze względu na podaną kategorię
• utrwala wizerunek i wartość monet
• dzbanek
• rysunek psa
• olejki do stymulacji zapachowej, waciki
• dzwoneczek
• szeroki pędzel
• miód
• jednorazowe łyżeczki
• niebieskie tasiemki
• słuchawki z butelek
• wskaźnik do czytania
• dzwonki lub trójkąt
• Ortograffitiz Bratkiem.Księgabajekterapeutycznych
• Ortograffitiz Bratkiem.Zeszytćwiczeń,kl. 2,cz. 1
• Ortograffitiz Bratkiem.Przewodnikdlanauczyciela
• historyjka obrazkowa 6
• płyta CD Słuchamz Bratkiem
• pacynka Bratek
• nakładka na palce Spaceruch
• domek uczuć
• lupa Bystre Oczko
• alfabet demonstracyjny
• alfabet sensoryczny
• folia, pisak
• Karta postępów dziecka 6
• Karta pracy domowej 6

Przebieg
zajęć

I. Czynności organizacyjno-mobilizujące

domek uczuć

Domek uczuć. Dzieci siedzą w kręgu. Rozmawiają o swoim samopoczuciu. Następnie pokazują na domku
uczuć ilustracje, które najlepiej obrazują ich emocje.

dzbanek, rysunek psa

Zabawa „Zgadnij, co jest w środku”. Dzieci siedzą w kręgu. Prowadzący zajęcia nawiązuje do poprzedniego
spotkania i mówi: Mamdzbanek,w którymznajdujesięzachwyt.Jakmyślicie,comożebyćw środku,czymmożna sięzachwycać?Dzieci kolejno podają sobie dzbanek i kończą zdanie: Myślę,żew dzbankuznajdujesię…
Na koniec zabawy prowadzący zajęcia wyciąga z dzbanka rysunek przedstawiający małego pieska. Mówi:
W dzbankuznajdujesięobrazekpieska,którynarysowałBratek.Popatrzciena rysunek,jestzachwycający.
Następnie prowadzący rozmawia z dziećmi na temat opieki nad psem i odpowiedzialności za zwierzę.

1. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność rozpoznawania,
nazywania i wyrażania emocji oraz integrujące grupę
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2. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 6
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 6

Prezentacja bajki terapeutycznej. Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci i zapowiada: Słuchając
uważniebajki,poznacienowąprzygodęBratka.
Rozmowa na temat treści bajki. Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych wysłuchaniem bajki.
Dzieci odpowiadają na zagadnienia dotyczące tekstu, sprawdzające jego rozumienie:
1. Co przyniosła do szkoły Zosia?
2. O czym dzieci rozmawiały ze swoją panią na zajęciach?
3. Opowiedzcie, co się dzieje na ilustracji.
4. Jak można zadbać o zwierzęta mieszkające w schroniskach?
5. Jakie są wasze pragnienia?
6. Które słowa z głoską [dz] udało się wam zapamiętać z bajki?

historyjka obrazkowa 6

Opowiadanie historyjki na podstawie obrazków. Prowadzący zajęcia kładzie przed dziećmi cztery obrazki
i pomaga przeczytać podpisy. Zwraca się do uczniów słowami: Obejrzyjcieilustracjei ułóżciejewewłaściwej
kolejności.OpowiedzciehistoryjkęBratka.
Dzieci wspólnie układają obrazki w odpowiedniej kolejności i opowiadają historyjkę, wskazując przyczyny
i skutki przedstawionych sytuacji.
• Zosia jest bardzo tajemnicza.
• Zosia pragnie kupić rasowego pieska.
• Zosia jest zachwycona małym kundelkiem.
• Zosia z troską przytula Rodzynka.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 1

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci opowiadają o przeżyciach bohaterów, nazywając uczucia przedstawione
na kolejnych obrazkach (tajemniczość, pragnienie, zachwyt, troska). Następnie łączą nazwy uczuć z odpowiednimi obrazkami.

II. Wypracowanie gotowości do pracy
3a. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia ruchowo-zmysłowe
waciki delikatnie
skropione olejkami
zapachowymi

Zabawa „Psi węch”. Dzieci wchodzą w rolę piesków, a prowadzący zajęcia wciela się w rolę opiekuna. Zadaniem piesków jest rozpoznanie kolejno prezentowanych zapachów. Każdy piesek podchodzi na czworakach
do opiekuna, który podaje mu do powąchania trzy zapachy w różnych sekwencjach, np. waniliowy – miętowy – różany. Zadaniem pieska jest odgadnięcie, jakie zapachy kolejno zostały mu prezentowane.

3b. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość
i pamięć słuchową
Płyta CD
Słucham z Bratkiem

Zabawa „Policz, ile razy odezwał się dzwoneczek”. Prowadzący zajęcia wdraża dzieci w sytuację zadaniową. Ich zadaniem będzie słuchanie dźwięków nagranych na płycie i liczenie, ile razy rozlegnie się dźwięk
dzwoneczka.

3c. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość
i pamięć wzrokową
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 2

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci szukają na obrazku właściwego pieska według wskazówek Bratka.

4. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące sferę manualną i grafomotoryczną
dzwoneczek,
szeroki pędzel

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 3

Zabawa „Rozgrzewka”. Dzieci wchodzą w rolę malarzy. Rozgrzewają ręce przed pracą według wskazówek
prowadzącego:
• delikatnie uderzają palcami – każdym po kolei – w dzwoneczek,
• delikatnie masują szerokim pędzlem zewnętrzną i wewnętrzną stronę dłoni, a potem palce, głośno je licząc:
Masujępierwszypalec,masujędrugipalec itd.
Uwaga! Do stymulacji można wykorzystać dzwoneczek trzymany przez prowadzącego zajęcia oraz pędzel,
którym prowadzący masuje ręce uczniów. Dzieci podchodzą kolejno, by wykonać ćwiczenie.
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci uzupełniają kontury obrazka, a następnie go kolorują.
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III. Praca właściwa. Opracowanie polisensoryczne litery
5. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchowego
wyodrębniania głoski
pacynka Bratek

Zabawa „Łańcuszek ze zdań”. Prowadzący zajęcia wyjaśnia dzieciom, że zabawa polega na wymyślaniu zdań.
Każdy uczeń podaje zdanie rozpoczynające się od ostatniego wyrazu poprzedniego zdania.
Prowadzący zajęcia wciela się w rolę Bratka i zaczyna zabawę, np. Zosiaprzyniosłado szkołydzbanek. Następnie uczeń podaje swoje zdanie, np. Dzbanekniebyłpełenmiodu. Kolejne dziecko proponuje: Mioduzabrakło
w sklepie. Następna osoba mówi: W sklepiebyłodużoludzi itd.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 4, 5

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci nazywają obrazki. Układają trzy słowa z pierwszych głosek nazw tych obrazków. Zaznaczają niebieskim kolorem miejsce głoski [dz] w odpowiednim okienku.

6. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania
dźwięków mowy literą; litera drukowana
dwuznaki Dz, dz
drukowane
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 6

Prezentacja litery drukowanej wielkiej i małej (z dużego alfabetu).
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują drukowane dwuznaki Dz, dz. Naklejają na nie naklejki – kolorowe piegi.

7. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania
dźwięków mowy literą; litera pisana
dwuznaki Dz, dz
pisane
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 5
lupa

Prezentacja litery pisanej wielkiej i małej.
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują pisane dwuznaki Dz, dz za pomocą lupy. Łączą wszystkie wielkie litery i wszystkie małe litery. Następnie poprawiają kontury powstałych rysunków z odpowiednim naciskiem kredki na kartkę.

8. Rodzaj aktywności terapeutycznej: zapamiętywanie litery zmysłem smaku i węchu
miód, jednorazowe
łyżeczki

Smak i zapach litery. Prowadzący zajęcia rozsmarowuje dzieciom miód wokół ust, zachęcając je do wykonania ruchów okrężnych języka, czyli do zlizania miodu. Wyjaśnia, że właśnie tak możemy usprawniać język
i wyobrazić sobie, że dwuznaki Dz, dz smakują i pachną jak miód.

dwuznaki Dz, dz
z alfabetu sensorycznego

Prezentacja dwuznaku. Prowadzący zajęcia pokazuje dzieciom dwuznaki Dz, dz na karcie z alfabetu sensorycznego.

9. Rodzaj aktywności terapeutycznej: zapamiętywanie litery dotykiem
Zabawa „Poczuj literę na plecach”. Prowadzący zajęcia kreśli palcem dwuznaki Dz, dz na plecach każdego
dziecka, mówiąc: Takmożna poczućwielkieDz,a tak– małedz.

dwuznaki Dz, dz
z alfabetu sensorycznego

Zabawa „Poczuj literę paluszkiem”. Prowadzący zajęcia podaje dzieciom dwuznaki Dz, dz z alfabetu sensorycznego i zachęca do poznania ich dotykiem (z zamkniętymi oczami).

10. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ruchowe zapamiętywanie litery
dwuznaki Dz, dz z alfabetu demonstracyjnego

Kreślenie litery. Prowadzący zajęcia objaśnia dzieciom, jak wyglądają pisane dwuznaki Dz, dz. Pokazuje miejsca
wejścia do liter, czyli miejsca, od których należy rozpocząć pisanie. Omawia, w jaki sposób się kreśli te litery:
Małydwuznakdz piszemyjednymruchem.Najpierww kreślimyliteręd,a następniebezodrywaniaręki– literęz,
staranniełączącobielitery.
WielkidwuznakDz piszemydwomaruchami.NajpierwkreślimywielkąliteręD,a następnie– małąliteręz,zwracającuwagęna staranneichpołączenie.

niebieskie tasiemki,
nakładka na palce
Spaceruch

Ruchowe zapamiętywanie litery. Dzieci kreślą dwuznaki Dz, dz w powietrzu, wykonując obszerne ruchy rąk.
Następnie układają na stoliku dwuznaki Dz, dz z niebieskiej tasiemki. Przechodzą Spaceruchem po ułożonym
wzorze w kierunku zgodnym z kreśleniem liter.

11. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność pisania liter bez
liniatury i w liniaturze
Przewodnik
dla nauczyciela

Masażyk rąk. Dzieci wykonują ćwiczenia według wskazówek prowadzącego zajęcia.
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Zeszyt ćwiczeń
ćw. 8–11,
pisak i folia

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci starannie piszą litery, ćwiczą kaligraficzne pisanie. Wybierają „Literową miss
piękności”.

12. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność czytania i pisania
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 12–15
nakładka na palce
Spaceruch,
słuchawki z butelek,
wskaźnik do czytania
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 16

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wykonują ćwiczenia oczu przed czytaniem według wskazówek zawartych
w poleceniu. Czytają wyrazy sylabami i całościowo. Piszą sylaby i wyrazy po śladzie oraz samodzielnie. Czytają i piszą zdania.

13. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia rozwijające myślenie matematyczne i wyobraźnię
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci uzupełniają brakujące monety w tabeli.

IV. Relaksacja
14. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia relaksacyjne
dzwonki lub trójkąt

Zabawa „Zabawa ze zwierzętami”. Uczniowie siedzą w kręgu. Prowadzący zajęcia mówi: Posłuchajciedelikatnegobrzmieniadzwonków.Podczassłuchaniapomyślcieo zabawiezezwierzętamina słonecznejjesiennej
łączce. Następnie prowadzący zajęcia delikatnie uderza w dzwonki. Może zagrać konkretną melodię piosenki, np. Wlazłkotekna płotek.

V. Podsumowanie pracy. Ocena wysiłku
15. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia utrwalające treści, podsumowanie i nagroda
Rozmowa w kręgu „Jak minęły mi zajęcia z Bratkiem?”. Prowadzący zajęcia podsumowuje pracę dzieci. Podkreśla ich aktywność, zaangażowanie, samodzielność, dobre wyniki i miłą atmosferę. Zachęca do wypowiedzi na temat zajęć: Jakiemacieodczucia?Którezadaniasprawiływamtrudność,a którebyłyłatwedo wykonania?
CzypodobałasięwamhistoryjkaBratka?

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 17
Karta postępów 6
Karta pracy domowej 6

Samoocena. Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytanie zawarte w zeszycie ćwiczeń
i dokonać samooceny.
Karta postępów. Prowadzący zajęcia wypełnia wraz z dziećmi kartę postępów.
Praca domowa. Prowadzący zajęcia objaśnia uczniom, jak wykonać pracę domową.
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Scenariuszzajęć
Zapis
w dzienniku
Cele
operacyjne

Środki
dydaktyczne
Do przygotowania
na zajęcia

Z wyposażenia
pracowni

7

Głoska [dż] i dwuznaki Dż, dż w opracowaniu wielozmysłowym na podstawie bajki terapeutycznej O tym,
jak Eryk został prawdziwym dżentelmenem
Dziecko:
• rozwija umiejętność słuchania bajki ze zrozumieniem i poprawnego wypowiadania się na jej temat
• uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (radość, niezadowolenie, przerażenie, duma)
• poszerza zasób słownictwa związanego z tematem zajęć
• osłuchuje się ze słownictwem zawierającym głoskę [dż]
• wyodrębnia głoskę [dż] w nagłosie i śródgłosie wyrazów
• wielozmysłowo utrwala głoskę [dż] oraz dwuznaki Dż, dż
• różnicuje dźwięki długie i krótkie
• nazywa słyszane dźwięki i układa wzór za pomocą przedmiotów
• różnicuje pojęcia w praktycznym działaniu: długi – krótki, ciepło – zimno, głośno – cicho, szybko – wolno
• doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalną
• doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem prostych, krótkich tekstów
• doskonali umiejętność kształtnego pisania liter z zachowaniem właściwego kierunku kreślenia
• doskonali umiejętność wyodrębniania części wspólnej zbiorów
• gazety
• trójkąt
• długie i krótkie przedmioty (ok. 10 sztuk)
• dwie plastikowe butelki (z ciepłą i zimną wodą)
• dżem
• jednorazowe łyżeczki
• niebieskie tasiemki
• słuchawki z butelek
• wskaźnik do czytania
• Ortograffitiz Bratkiem.Księgabajekterapeutycznych
• Ortograffitiz Bratkiem.Zeszytćwiczeń,kl. 2,cz. 1
• Ortograffitiz Bratkiem.Przewodnikdlanauczyciela
• historyjka obrazkowa 7
• płyta CD Słuchamz Bratkiem
• pacynka Bratek
• nakładka na palce Spaceruch
• domek uczuć
• lupa Bystre Oczko
• alfabet demonstracyjny
• alfabet sensoryczny
• folia, pisak
• Karta postępów dziecka 7
• Karta pracy domowej 7

Przebieg
zajęć

I.Czynnościorganizacyjno-mobilizujące

domek uczuć

Domek uczuć. Dzieci siedzą w kręgu. Rozmawiają o swoim samopoczuciu. Następnie pokazują na domku
uczuć ilustracje, które najlepiej obrazują ich emocje.

1. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność rozpoznawania,
nazywania i wyrażania emocji oraz integrujące grupę

Zabawa „Powitanie”. Dzieci stoją swobodnie. Prowadzący mówi: Witamtychklubowiczów,którzywiedzą,co
tojestopera…lubiąchodzićdo teatru…lubiąchodzićdo kina…lubiąfilmyprzygodowe…lubiąfilmyanimowane. Dzieci, których dana informacja dotyczy, siadają na podłodze obok Bratka. Następnie prowadzący zajęcia rozmawia z uczniami na temat kulturalnego zachowania w kinie, teatrze czy operze.

2. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się
Księgabajek
terapeutycznych
–bajka 7

Prezentacja bajki terapeutycznej. Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci i zapowiada: Słuchając
uważniebajki,poznacienowąprzygodęBratka.
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Księgabajek
terapeutycznych
–bajka 7

Rozmowa na temat treści bajki. Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych wysłuchaniem bajki. Dzieci odpowiadają na zagadnienia dotyczące tekstu, sprawdzające jego rozumienie:
1. Jak nazwalibyście zachowanie czwartoklasisty?
2. Co się wydarzyło w kinie podczas seansu filmowego?
3. Opowiedzcie, co się dzieje na ilustracji.
4. Dlaczego Eryka można nazwać dżentelmenem?
5. Które słowa z głoską [dż] zapamiętaliście z tej bajki?

historyjka obrazkowa 7

Opowiadanie historyjki na podstawie obrazków. Prowadzący zajęcia kładzie przed dziećmi cztery obrazki.
Pomaga przeczytać podpisy. Następnie zwraca się do uczniów: Obejrzyjcieilustracjei ułóżciejewewłaściwej
kolejności.OpowiedzciehistoryjkęBratka.
Dzieci wspólnie układają obrazki w odpowiedniej kolejności i opowiadają historyjkę, wskazując przyczyny
i skutki przedstawionych sytuacji.
• Radosne dzieci czekają na wyjazd do kina.
• Niezadowolony chłopiec wsiada do autokaru.
• Oliwia krzyczy z przerażeniem.
• Pani jest dumna z Eryka – dżentelmena.

Zeszytćwiczeń
ćw.1

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci opowiadają o przeżyciach bohatera, nazywając uczucia przedstawione
na kolejnych obrazkach (radość, niezadowolenie, przerażenie, duma). Następnie łączą nazwy uczuć z odpowiednimi obrazkami.

II.Wypracowaniegotowoścido pracy
3a. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia ruchowo-zmysłowe
gazety, pacynka Bratek

Zabawa „Pogodowe zadania”. Dzieci stoją swobodnie. Każde dziecko trzyma w palcach jednej ręki gazetę,
drugą ręką uderza w stół według wskazówek prowadzącego, który wchodzi w rolę Bratka:
• głośno – otwartądłonią,
• cicho – piąstką,
• szybko – palcemwskazującym,
• wolno – kolejnymipalcami(bezkciuka),
• dowolnie – naśladującdźwiękpadającegodeszczu.
Na zakończenie zabawy prowadzący w roli Bratka mówi: Chociażdzisiajdżdżystona dworze,jestemw bardzo
dobrymhumorze. Następnie prosi dzieci, by zgniotły gazety w kule i wrzuciły je do kosza.

3b. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość
i pamięć słuchową
trójkąt, długie
i krótkie przedmioty

Zabawa „Dźwięki długie i krótkie”. Prowadzący zajęcia rozkłada na podłodze długie i krótkie przedmioty
(np. klocki w dwóch rozmiarach lub dłuższe i krótsze szyszki). Wdraża dzieci w sytuację zadaniową. Gra na trójkącie długie i krótkie dźwięki i je nazywa. Pokazuje oznaczenia symboliczne, np. długi klocek oznacza dźwięk
długi, a krótki klocek – dźwięk krótki. Następnie poleca dzieciom uważnie słuchać i grać dźwięki długie
na przemian z krótkimi. Każde dziecko nazywa dźwięki i tworzy układ przestrzenny z przedmiotów zgodny
z zaprezentowaną grą. Jeżeli uczniowie mają trudności, układ należy powtórzyć.
Zestaw układów dźwiękowych:
– – ___ – – ___
– – ___ ___ –
– – – ___ – – – ___

3c. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość
i pamięć wzrokową
Zeszytćwiczeń
ćw.2

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują na obrazku elementy niepasujące do całości, a następnie zaznaczają je naklejkami – kolorowymi piegami.

4. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące sferę manualną i grafomotoryczną
butelki plastikowe z ciepłą
i zimną wodą
Zeszytćwiczeń
ćw.3

Zabawa „Ciepłe i zimne rączki”. Dzieci turlają w dłoniach butelki plastikowe najpierw z ciepłą wodą, a potem – z zimną. Zwracają uwagę na wyraźną różnicę temperatury.
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci rysują po śladzie i według wzoru.
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III.Pracawłaściwa.Opracowaniepolisensorycznelitery
5. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchowego wyodrębniania głoski
Zabawa „Gra w dwa słowa”. Prowadzący zajęcia prosi dzieci, aby uważnie słuchały wypowiadanych słów. Wyjaśnia, że każdemu powie trzy wyrazy. Powtórzyć trzeba będzie tylko dwa, zaczynające się na tę samą głoskę.
Prowadzący zajęcia podaje przykład: sowa – ser -jaskółka. Dziecko odpowiada: sowa, ser.
Zestawy wyrazów:
dżdżownica – kotwica – dżem, dzwonek – dzbanki – firanki, rosół – rura – łyżka, motyl – żaba – mucha, ślimak – śledzie – beczka, owoc – owieczka – świeczka, dżungla – dżem – krem, dżokej – hokej – dżem, korek – wanna – kotek, szkoła – pszczoła – szafa, film – foki – smoki, bułka – półka – beret, czołg – czekolada
– dżungla

Zeszytćwiczeń
ćw.4,5

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci nazywają obrazki. Układają je w takiej kolejności, aby ostatnia głoska nazwy obrazka była pierwszą głoską nazwy następnego.
Zaznaczają niebieskim kolorem miejsce głoski [dż] w odpowiednim okienku.

6. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania
dźwięków mowy literą; litera drukowana
dwuznaki
Dż, dż drukowane
Zeszytćwiczeń
ćw.6
lupa

Prezentacja litery drukowanej wielkiej i małej (z dużego alfabetu).
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują na rysunkach drukowane dwuznaki Dż, dż za pomocą lupy.
Kolorują te części dżdżownic, na których znajdują się dwuznaki Dż, dż.

7. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania
dźwięków mowy literą; litera pisana
dwuznaki
Dż, dż pisane
Zeszytćwiczeń
ćw.7

Prezentacja litery pisanej wielkiej i małej.
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują pisane dwuznaki Dż, dż, a następnie otaczają je niebieską pętlą.

8. Rodzaj aktywności terapeutycznej: zapamiętywanie liter zmysłem smaku i węchu
dżem, jednorazowe
łyżeczki

Smak i zapach litery. Prowadzący zajęcia rozsmarowuje dzieciom dżem wokół ust, zachęcając je do wykonania ruchów okrężnych języka, czyli do zlizania dżemu. Wyjaśnia, że właśnie tak możemy usprawniać język
i wyobrazić sobie, że dwuznaki Dż, dż smakują i pachną jak dżem.

dwuznaki Dż, dż
z alfabetu
sensorycznego

Prezentacja litery. Prowadzący zajęcia pokazuje dzieciom dwuznaki Dż, dż na karcie z alfabetu sensorycznego.

9. Rodzaj aktywności terapeutycznej: zapamiętywanie liter dotykiem
Zabawa „Poczuj literę na plecach”. Prowadzący zajęcia kreśli palcem dwuznaki Dż, dż na plecach każdego
dziecka, mówiąc: Takmożna poczućwielkieDż,a tak– małedż.

dwuznaki Dż, dż
oraz Dz, dzz alfabetu
sensorycznego

Zabawa „Poczuj literę paluszkiem”. Prowadzący zajęcia podaje dzieciom dwie karty z literami z alfabetu sensorycznego i zachęca do poznania ich dotykiem (z zamkniętymi oczami). Zadaniem dzieci jest wskazanie
dwuznaków Dż, dż.

10. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ruchowe zapamiętywanie litery
dwuznaki Dż, dż
z alfabetu
demonstracyjnego

Kreślenie litery. Prowadzący zajęcia precyzyjnie objaśnia dzieciom, jak wyglądają pisane dwuznaki Dż, dż.
Pokazuje miejsca wejścia do liter, czyli miejsca, od których należy rozpocząć pisanie. Omawia, w jaki sposób
się kreśli te litery:
Małydwuznakdż piszemydwomaruchami.Najpierwkreślimyliteręd,a następniebezodrywaniarękipiszemyliteręż,staranniełączącobielitery.Należypamiętaćo kropcenad literąz.
WielkidwuznakDż kreślimytrzemaruchami.Najpierwkreślimywielkąliterę D,a następnieobok– małąliteręż,
zwracającuwagęna staranneichpołączenie.Należypamiętaćo kropcenad literąz.

niebieskie tasiemki,
nakładka na palce
Spaceruch

Ruchowe zapamiętywanie litery. Dzieci kreślą dwuznaki Dż, dż w powietrzu, wykonując obszerne ruchy rąk.
Następnie układają na stoliku litery Dż, dż z niebieskiej tasiemki. Przechodzą Spaceruchem po ułożonym wzorze w kierunku zgodnym z kreśleniem liter.
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11. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność pisania liter bez
liniatury i w liniaturze
Przewodnik
dlanauczyciela
Zeszytćwiczeń
ćw.8–11
folia, pisak

Masażyk rąk. Dzieci wykonują ćwiczenia według wskazówek prowadzącego zajęcia.
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci starannie piszą litery, ćwiczą kaligraficzne pisanie. Wybierają „Literową miss
piękności”.

12. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność czytania i pisania
Zeszytćwiczeń
ćw.12–15
wskaźnik do czytania,
nakładka na palce
Spaceruch, słuchawki
z butelek
Zeszytćwiczeń
ćw.16

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wykonują ćwiczenia oczu przed czytaniem według wskazówek zawartych
w poleceniu. Czytają wyrazy sylabami i całościowo. Piszą sylaby i wyrazy po śladzie oraz samodzielnie. Czytają i piszą zdania.

13. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia rozwijające myślenie matematyczne i wyobraźnię
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci uzupełniają zbiory tak, aby miały część wspólną.

IV.Relaksacja
14. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia relaksacyjne
PłytaCD
Słucham z Bratkiem
plastikowa butelka
z ciepłą wodą

Zabawa „Poczuj ciepło”. Uczniowie dobierają się parami. Jedno dziecko w parze leży na podłodze, a drugie
turla po jego ciele plastikową butelkę z ciepłą wodą. Kiedy dziecko leży na plecach, należy masować jego ręce i nogi, a kiedy leży na brzuchu – plecy, ręce i nogi. Po chwili w parach następuje zmiana.

V.Podsumowaniepracy.Ocena wysiłku
15. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia utrwalające treści, podsumowanie i nagroda
Rozmowa w kręgu „Jak mi minęły zajęcia z Bratkiem?”. Prowadzący zajęcia podsumowuje pracę dzieci. Podkreśla ich aktywność, zaangażowanie, samodzielność, dobre wyniki i miłą atmosferę. Zachęca do wypowiedzi na temat zajęć: Jakiemacieodczucia?Którezadaniasprawiływamtrudność,a którebyłyłatwedo wykonania?
CzypodobałasięwampostawaEryka–dżentelmena?

Zeszytćwiczeń
ćw.17
Kartapostępów7
Kartapracydomowej7

Samoocena. Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytania zawarte w zeszycie ćwiczeń
i dokonać samooceny.
Karta postępów. Prowadzący zajęcia wypełnia wraz z dziećmi kartę postępów.
Praca domowa. Prowadzący zajęcia objaśnia uczniom, jak wykonać pracę domową.
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Scenariuszzajęć
Zapis
w dzienniku
Cele
operacyjne

Środki
dydaktyczne
Do przygotowania
na zajęcia

Z wyposażenia
pracowni

8

Dwuznaki sz, cz, dż, dz, rz, ch na podstawie bajki terapeutycznej O tym, że zmyślane opowieści chodzą
na krótkich nóżkach
Dziecko:
• rozwija umiejętność słuchania bajki ze zrozumieniem i poprawnego wypowiadania się na jej temat
• uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (zdenerwowanie, podekscytowanie, radość, niepewność)
• poszerza zasób słownictwa związanego z tematem zajęć
• wielozmysłowo utrwala dwuznaki: sz, cz, dż, dz, rz, ch
• doskonali kompetencje językowe na płaszczyźnie fonologicznej – wykonuje operacje na cząstkach fonologicznych (usuwanie sylaby)
• doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalną
• doskonali umiejętność czytania prostych, krótkich tekstów ze zrozumieniem
• doskonali umiejętność kształtnego pisania liter z zachowaniem właściwego kierunku kreślenia
• utrwala poprawny sposób łączenia liter
• doskonali umiejętność planowania ruchu
• doskonali umiejętność liczenia, porównuje liczby
• rozwija orientację przestrzenną i kierunkową
• szczoteczka do masowania (z włosia lub inna dostępna)
• pędzel
• woreczek z grochem
• obręcz
• szarfy
• piłeczki sensoryczne
• słuchawki z butelek
• wskaźnik do czytania
• Ortograffitiz Bratkiem.Księgabajekterapeutycznych
• Ortograffitiz Bratkiem.Zeszytćwiczeń,kl. 2,cz. 1
• Ortograffitiz Bratkiem.Przewodnikdlanauczyciela
• historyjka obrazkowa 8
• płyta CD Słuchamz Bratkiem
• pacynka Bratek
• nakładka na palce Spaceruch
• domek uczuć
• lupa Bystre Oczko
• Karta postępów dziecka 8
• Karta pracy domowej 8

Przebieg
zajęć

I.Czynnościorganizacyjno-mobilizujące

domek uczuć

Domek uczuć. Dzieci siedzą w kręgu. Rozmawiają o swoim samopoczuciu. Następnie pokazują na domku
uczuć ilustracje, które najlepiej obrazują ich emocje.

pacynka Bratek

Zabawa „Co to jest szczęście?”. Dzieci siedzą w kręgu na podłodze. Kolejno odpowiadają na pytanie
prowadzącego, który wchodzi w rolę Bratka: Cotojestszczęście? Bratek wyjaśnia uczniom, jak on rozumie to
pojęcie: Dlamnieszczęścietodobryhumorz samegorana,oglądaniewirującychna wietrzelistków.Topromyki
słonka,którełaskocząmójnochalek,todeszczyk,któryożywiapo suszy,tonaszewspólnewycieczkii zabawy.A kiedyniemamdobregohumoru,tona szczęściemamprzyjaciółw szkole,którymmogęopowiedziećo swoichsmutkach. Na zakończenie zabawy zadaniem dzieci jest powiedzenie na ucho czegoś miłego drugiej osobie.

1. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność rozpoznawania,
nazywania i wyrażania emocji oraz integrujące grupę

2. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się
Księgabajek
terapeutycznych
–bajka 8

Prezentacja bajki terapeutycznej. Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci i zapowiada: Słuchając
uważniebajki,poznacienowąprzygodęBratka.
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Księgabajek
terapeutycznych
–bajka 8

Rozmowa na temat treści bajki. Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych wysłuchaniem bajki.
Dzieci odpowiadają na zagadnienia dotyczące tekstu, sprawdzające jego rozumienie:
1. Kogo Bratek spotkał na boisku?
2. O czym rozmawiali Kajtek i Łucja?
3. Opowiedzcie, co się dzieje na ilustracji.
4. Jak myślicie, kto stał za uchylonymi drzwiami pokoju?
5. Dlaczego Łucja nie wyszła do swoich gości?
6. Dlaczego Łucja skłamała, że w domu ma panoramiczny telewizor?

historyjka obrazkowa 8

Opowiadanie historyjki na podstawie obrazków. Prowadzący zajęcia kładzie przed dziećmi cztery obrazki.
Pomaga dzieciom przeczytać podpisy. Następnie zwraca się do uczniów: Obejrzyjcieilustracjei ułóżciejewe
właściwejkolejności.OpowiedzciehistoryjkęBratka.
Dzieci wspólnie układają obrazki w odpowiedniej kolejności i opowiadają historyjkę, wskazując przyczyny
i skutki przedstawionych sytuacji.
• Kajtek jest zdenerwowany zachowaniem Łucji.
• Podekscytowani chłopcy robią zakupy w sklepie.
• Chłopcy z radością przybyli do domu Łucji.
• Chłopcy z niepewnością czekają na Łucję.

Zeszytćwiczeń
ćw.1

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci opowiadają o przeżyciach bohaterów, nazywając uczucia przedstawione
na kolejnych obrazkach (zdenerwowanie, podekscytowanie, radość, niepewność). Następnie łączą nazwy
uczuć z odpowiednimi obrazkami.

II.Wypracowaniegotowoścido pracy
3. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia ruchowo-zmysłowe
szczoteczka do masowania pędzel, woreczek
z grochem, obręcz, szarfy,
piłeczki sensoryczne

Zabawa „Zapamiętaj ruchy”. Dzieci stoją swobodnie. Prowadzący zajęcia proponuje, aby uczniowie wymyślili zabawę ruchową z wybranym przez siebie przedmiotem. Dzieci mają do wyboru: szczoteczkę do masowania, pędzel, woreczek z grochem, obręcz, szarfy lub piłeczki sensoryczne. Prowadzący zajęcia zwraca się
do każdego dziecka: Wybierzjedenprzedmiot,wymyślćwiczeniei mówgłośno,jakiepo koleiwykonujeszruchy.
Po zakończeniu ćwiczenia przez ostatnie dziecko prowadzący zajęcia poleca dzieciom wykonać to samo zadanie w identyczny sposób, ale bez komentowania.

4. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość
i pamięć słuchową
PłytaCD
Słucham z Bratkiem

Zabawa „Posłuchaj, gdzie jest Bratek”. Prowadzący zajęcia wdraża dzieci w sytuację zadaniową. Mówi, że
Bratek przebywał w różnych miejscach. Następnie prezentuje dzieciom nagrania z płyty CD. Wyjaśnia, że
będą odgadywały odgłosy i podawały miejsca, z którymi się one kojarzą.

5. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość
i pamięć wzrokową
Zeszytćwiczeń
ćw.2,3

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci dorysowują brakujące elementy poszczególnych obrazków według wzoru. Przyglądają się, a następnie wymieniają elementy z pamięci w odpowiedniej kolejności.

6. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące sferę manualną i grafomotoryczną
Zeszytćwiczeń
ćw.4
nakładka na palce
Spaceruch

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wykonują ćwiczenie przygotowujące rękę do rysowania, a następnie rysują oburącz po śladzie i kolorują kontury rysunku.

III.Pracawłaściwa
7. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące funkcje słuchowo-językowe
Zabawa „Zaczaruj słowa”. Prowadzący zajęcia zaprasza dzieci do udziału w zabawie Bratka. Polega ona na powtórzeniu słowa wypowiedzianego przez prowadzącego zajęcia. Dziecko ma powtórzyć ten wyraz bez pierwszej sylaby. Prowadzący zajęcia podaje pierwszy przykład: Powiedzsłowoporzeczka,opuszczającpierwsząsylabę
po.
Zestawy wyrazów:
rybak, buraki, kawał, pisanki, zegary, malina, zapałka, hamak, barany, jagody, motor, potyczka, lipiec, budzik,
bibułka, wybieg, basen, rebus, kawałek
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Zeszytćwiczeń
ćw.5

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyodrębniają wskazane głoski w nazwach obrazków.

8. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące funkcje wzrokowo-przestrzenne
Zeszytćwiczeń
ćw.6
lupa

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci czytają odwrócone litery, a następnie szukają za pomocą lupy dwuznaków. Na koniec naklejają naklejki w postaci kwiatków-bratków na te litery, które nie są dwuznakami.

9. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność czytania i pisania
Przewodnik
dlanauczyciela
Zeszytćwiczeń
ćw.7,8
Zeszytćwiczeń
ćw.9–11,
słuchawki z butelek

Masażyk całej ręki. Dzieci wykonują ćwiczenia według wskazówek prowadzącego zajęcia.
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci piszą dwuznaki. Starannie kaligrafują litery w liniaturze.
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wykonują ćwiczenia oczu przed czytaniem według wskazówek zawartych
w poleceniu. Piszą wyrazy i czytają je sylabami oraz całościowo.

10. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia rozwijające myślenie matematyczne i wyobraźnię
Zeszytćwiczeń
ćw.12

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wpisują właściwe liczby i znaki matematyczne: <, >, =.

IV.Relaksacja
11. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia relaksacyjne
PłytaCD
Słucham z Bratkiem

Zabawa „Film z wyobraźni”. Dzieci leżą swobodnie na podłodze i słuchają muzyki filmowej. Prowadzący zajęcia mówi: Wsłuchajciesięw muz ykęi wymyślcieswójwłasnyfilm. Po minucie słuchania muzyki dzieci opowiadają to, co sobie wyobraziły.

V.Podsumowaniepracy.Ocena wysiłku
12. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia utrwalające treści, podsumowanie i nagroda
Rozmowa w kręgu „Jak minęły mi zajęcia z Bratkiem?”. Prowadzący zajęcia podsumowuje pracę dzieci. Podkreśla ich aktywność, zaangażowanie, samodzielność, dobre wyniki i miłą atmosferę. Zachęca do wypowiedzi na temat zajęć: Jakiemacieodczucia?Czyterazwiecie,dlaczegoniewartoopowiadaćnieprawdziwychhistorii
o sobieinnymdzieciom?Którezadaniasprawiływamtrudność,a którebyłyłatwedo wykonania?

Zeszytćwiczeń
ćw.13
Kartapostępów8
Kartapracydomowej8

Samoocena. Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytania zawarte w zeszycie ćwiczeń
i dokonać samooceny.
Karta postępów. Prowadzący zajęcia wypełnia wraz z dziećmi kartę postępów.
Praca domowa. Prowadzący zajęcia objaśnia uczniom, jak wykonać pracę domową.
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Scenariuszzajęć
Zapis
w dzienniku
Cele
operacyjne

Środki
dydaktyczne
Do przygotowania
na zajęcia

Z wyposażenia
pracowni

9

Głoska [ź] i litery Ź, ź, Zi, zi w opracowaniu wielozmysłowym na podstawie bajki terapeutycznej O tym,
jak źrebię, wybierając sobie imię, wzbudziło w nas i zazdrość, i radość
Dziecko:
• rozwija umiejętność słuchania bajki ze zrozumieniem i poprawnego wypowiadania się na jej temat
• uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (zainteresowanie, duma, zazdrość, radość)
• doskonali umiejętność mówienia na zadany temat i odpowiadania na pytania
• poszerza zasób słownictwa związanego z tematem zajęć
• osłuchuje się ze słownictwem zawierającym głoskę [ź]
• wielozmysłowo utrwala głoskę [ź] oraz litery Ź, ź, Zi, zi
• wyodrębnia głoskę [ź] w nagłosie i śródgłosie wyrazów
• rozwija świadomość i wrażliwość ortograficzną dotyczącą zasad pisowni liter oznaczających spółgłoski miękkie
• doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalną
• doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem prostych, krótkich tekstów
• doskonali umiejętność kształtnego pisania liter z zachowaniem właściwego kieruneku kreślenia
• doskonali poprawny sposób łączenia liter
• powtarza zapamiętane ruchy z dużą dokładnością
• doskonali liczenie od 1 do 10 i wspak
• zielone koło z papieru lub zielona kartka
• dwa kamienie średniej wielkości
• kamienie sensoryczne lub płytki „jeżyki”
• kamyki lub koraliki
• niebieskie tasiemki
• wskaźnik do czytania
• słuchawki z butelek
• Ortograffitiz Bratkiem.Księgabajekterapeutycznych
• Ortograffitiz Bratkiem.Zeszytćwiczeń,kl. 2,cz. 1
• Ortograffitiz Bratkiem.Przewodnikdlanauczyciela
• historyjka obrazkowa 9
• płyta CD Słuchamz Bratkiem
• pacynka Bratek
• nakładka na palce Spaceruch
• domek uczuć
• lupa Bystre Oczko
• alfabet demonstracyjny
• alfabet sensoryczny
• folia, pisak
• Karta postępów dziecka 9
• Karta pracy domowej 9

Przebieg
zajęć

I.Czynnościorganizacyjno-mobilizujące

domek uczuć

Domek uczuć. Dzieci siedzą w kręgu. Rozmawiają o swoim samopoczuciu. Następnie pokazują na domku
uczuć ilustracje, które najlepiej obrazują ich emocje.

zielone koło z papieru lub
zielona kartka

Zabawa „Zielone”. Dzieci siedzą w kręgu na podłodze. W środku leży duże zielone koło (np. wycięte z zielonego papieru). Zadaniem dzieci jest dotknięcie ręką koła i powiedzenie: zielone wtedy, gdy prowadzący zajęcia wymieni rzecz mającą zielony kolor. Prowadzący zajęcia wymienia następujące słowa: cukier, trawa, las,
źrebię, woda, kamienie itp.

1. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność rozpoznawania,
nazywania i wyrażania emocji oraz integrujące grupę

2. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się
Księgabajek
terapeutycznych
–bajka 9

Prezentacja bajki terapeutycznej. Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci i zapowiada: Słuchając
uważniebajki,poznacienowąprzygodęBratka.

58

w w w. o r t o g r a f f i t i . p l
Księgabajek
terapeutycznych
–bajka 9

Rozmowa na temat treści bajki. Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych wysłuchaniem bajki.
Dzieci odpowiadają na zagadnienia dotyczące tekstu, sprawdzające jego rozumienie:
1. Dlaczego Bratkowi się wydawało, że dziadek umie czytać w myślach?
2. Dlaczego źrebię otrzymało imię Bazia?
3. Opowiedzcie, co się dzieje na ilustracji.
4. W jaki sposób można wymyślić imiona dla swoich zwierzątek domowych lub zabawek?
5. Co wam się wydaje najzabawniejsze w tej bajce?
6. Które słowa z głoską [ź] zapamiętaliście z bajki?

historyjka obrazkowa 9

Opowiadanie historyjki na podstawie obrazków. Prowadzący zajęcia kładzie przed dziećmi cztery obrazki.
Pomaga przeczytać podpisy. Następnie zwraca się do uczniów: Obejrzyjcieilustracjei ułóżciejewewłaściwej
kolejności.OpowiedzciehistoryjkęBratka.
Dzieci wspólnie układają obrazki w odpowiedniej kolejności i opowiadają historyjkę, wskazując przyczyny
i skutki przedstawionych sytuacji.
• Bratek z zainteresowaniem wsłuchuje się w odgłos potoku.
• Dziadek z dumą opowiada o wesołym źrebięciu.
• Jaś zazdrośnie spogląda na źrebię idące do Bratka.
• Źrebię zjada cukier z ręki uradowanego Jasia.

Zeszytćwiczeń
ćw.1

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci opowiadają o przeżyciach bohatera, nazywając uczucia przedstawione
na kolejnych obrazkach (zainteresowanie, duma, zazdrość, radość). Następnie łączą nazwy uczuć z odpowiednimi obrazkami.

II.Wypracowaniegotowoścido pracy
3a. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia ruchowo-zmysłowe
dwa kamienie średniej
wielkości, kamienie sensoryczne lub płytki „jeżyki”

Zabawa „Wesołe źrebaczki”. Dzieci wcielają się w rolę źrebiąt. Biegają i podskakują radośnie w rytm stukotu
kamieni. Na mocniejsze uderzenie stają na kamieniach sensorycznych lub płytkach „jeżykach” i powtarzają
ruchy prowadzącego zajęcia. Na początku są to pojedyncze gesty, np. wyciągnięcie lewej ręki, potem jest to
sekwencja ruchów, np. wyciągnięcie lewej ręki – powrót – złapanie prawą ręką lewego ucha – powrót – dotknięcie obu kolan jednocześnie – powrót, a następnie wszystkie ruchy po kolei.

3b. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość
i pamięć słuchową
PłytaCD
Słucham z Bratkiem

Zagadki dźwiękowe „Odgłosy lasu”. Prowadzący zajęcia wprowadza dzieci w sytuację zadaniową. Mówi im,
że Bratek słyszał w lesie różne odgłosy. Wyjaśnia dzieciom, że ich zadaniem będzie wysłuchanie nagrania i odgadnięcie odgłosów oraz zapamiętanie ich w takiej kolejności, w jakiej były prezentowane. Po wysłuchaniu
nagrania dzieci wymieniają w odpowiedniej kolejności usłyszane odgłosy lasu (potok/źródełko, sowa, liście,
deszcz, kukułka, skrzypiące drzewo, dzięcioł, wilk).

3c. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość
i pamięć wzrokową
Zeszytćwiczeń
ćw.2

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują na rysunku takie same kamienie i zakreskowują je ołówkiem.

4. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące sferę manualną i grafomotoryczną
kamyki lub koraliki

Zabawa „Kamykowe turlanie”. Dzieci toczą w dłoniach kamyki, a następnie przyciskają delikatnie jeden kamyk do opuszki każdego palca.

Zeszytćwiczeń
ćw.3

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci tworzą rysunek, łącząc liczby od 1 do 10 zapisane w zielonym kolorze
i od 10 do 1 – w niebieskim kolorze. Kolorują powstały rysunek.

III.Pracawłaściwa.Opracowaniepolisensorycznelitery
5. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchowego wyodrębniania głoski
Zabawa „Dwa słowa w jedno”. Prowadzący zajęcia prosi dzieci, aby w tej zabawie uważnie słuchały. Wyjaśnia, że będzie mówić dwa słowa sylabami, a zadaniem każdego dziecka będzie powtórzenie pierwszych sylab tych słów i złożenie ich w jedno nowe słowo.
Prowadzący zajęcia podaje przykład: sowa – kółka, nowe słowo to so – kół (sokół).
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Zestaw wyrazów:
zieleń– leki (ziele), zieleń– miasto (ziemia), burak– ziarenka (buzia), zimowisko– makaron (zima), baran– zielony (bazie), ziołowy – łazienka (zioła), dynia– zioło (Dyzio), różyczka– ziarenka (Rózia), kamizelka– zioło (Kazio), zupa– ziarenko (Zuzia), ziemia– walizka (ziewa), ziemia– jedzenie (zieje)

Zeszytćwiczeń
ćw.4,5

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci nazywają obrazki. Z pierwszych głosek nazw tych obrazków układają nazwę zwierzęcia. Zaznaczają niebieskim kolorem miejsce głoski [ź] w odpowiednim okienku.

6. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania
dźwięków mowy literą; litera drukowana
litery Ź, ź, Zi, zi drukowane

Prezentacja litery drukowanej wielkiej i małej (z dużego alfabetu).
Prowadzący zajęcia wyjaśnia uczniom, że głoskę [ź] można zapisać literami Ź, ź lub Zi, zi.
Przypomina ważne zdanie: Niezawszepiszęto,cosłyszę i uświadamia dzieciom, że zapisanie wyrazu z głoską
[ź] zawsze wymaga zastanowienia, a czasami porady osoby dorosłej.

Zeszytćwiczeń
ćw.6
lupa

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują za pomocą lupy litery oznaczające spółgłoski miękkie Ź, ź, Zi, zi,
a następnie przyklejają na zagrodzie tyle naklejek kwiatków bratków, ile jest wszystkich Ź, ź, Zi, zi w całym
zadaniu.

7. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania dźwięków mowy literą; litera pisana
litery Ź, ź, Zi, zi pisane
Zeszytćwiczeń
ćw.7

Prezentacja litery pisanej wielkiej i małej.
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują litery oznaczające spółgłoski miękkie Ź, ź, Zi, zi, a następnie
ozdabiają kubek tyloma naklejkami kwiatkami bratkami, ile jest liter Ź, ź, Zi, zi w całym zadaniu.

8. Rodzaj aktywności terapeutycznej: zapamiętywanie litery zmysłem smaku i węchu
Smak i zapach litery. Prowadzący zajęcia zachęca dzieci do wymyślenia i wyobrażenia sobie skojarzeń smakowych i węchowych z literami Ź, ź, Zi, zi.

litery Ź, ź, Zi, zi
z alfabetu sensorycznego

Prezentacja litery. Prowadzący zajęcia pokazuje dzieciom litery Ź, ź, Zi, zi na karcie z alfabetu sensorycznego.

9. Rodzaj aktywności terapeutycznej: zapamiętywanie litery dotykiem
Zabawa „Poczuj literę na plecach”. Prowadzący zajęcia kreśli palcem litery Ź, ź, Zi, zi na plecach każdego
dziecka, mówiąc: Takmożna poczućwielkieŹ,Zi,a tak– małeź,zi.

litery Ź, ź, Zi, zi
z alfabetu sensorycznego

Zabawa „Poczuj literę paluszkiem”. Prowadzący zajęcia podaje dzieciom litery z alfabetu sensorycznego i zachęca do poznania ich dotykiem (z zamkniętymi oczami).

10. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ruchowe zapamiętywanie litery
litery Ź, ź, Zi, zi z alfabetu
demonstracyjnego

Kreślenie litery. Prowadzący zajęcia objaśnia dzieciom, jak wyglądają pisane litery Ź, ź, Zi, zi. Pokazuje miejsca wejścia do liter, czyli miejsca, od których należy rozpocząć pisanie. Omawia, w jaki sposób się kreśli te
litery:
LiteryŹ,ź piszemydwomaruchami.NajpierwkreślimyliteręZ lubz,a następnienad niązaznaczamymałąukośnąkreskę.Należypamiętać,abykreskęstawiaćzarazpo napisaniulitery.
LiteryZi,zi kreślimydwomaruchami.NajpierwkreślimyliteręZ lubz,a następnieobok– literęi,zwracającuwagę
na staranneichpołączenie.Należypamiętaćo kropcenad literąi.

niebieskie tasiemki,
nakładka na palce
Spaceruch

Ruchowe zapamiętywanie litery. Dzieci kreślą litery Ź, ź, Zi, zi w powietrzu, wykonując obszerne ruchy rąk.
Następnie układają na stoliku litery Ź, ź, Zi, zi z niebieskiej tasiemki. Przechodzą Spaceruchem po ułożonym
wzorze w kierunku zgodnym z kreśleniem liter.

11. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność pisania liter bez
liniatury i w liniaturze
Przewodnik
dlanauczyciela
Zeszytćwiczeń
ćw.8–11
folia i pisak

Masażyk rąk. Dzieci wykonują ćwiczenia według wskazówek prowadzącego zajęcia.
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci starannie piszą litery, ćwiczą kaligraficzne pisanie. Wybierają „Literową miss
piękności”.
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12. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność czytania i pisania
Zeszytćwiczeń
ćw.12–15
nakładka na palce
Spaceruch,
słuchawki z butelek,
wskaźnik do czytania

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wykonują ćwiczenia oczu przed czytaniem według wskazówek zawartych
w poleceniu. Czytają wyrazy sylabami i całościowo. Piszą sylaby i wyrazy po śladzie oraz samodzielnie. Czytają i piszą zdania.

Zeszytćwiczeń
ćw.16
nakładka na palce
Spaceruch

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wpisują ołówkiem brakujące numery kamieni. Następnie głośno liczą kolejne kamienie, wędrując Spaceruchem.

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

IV.Relaksacja
14. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia relaksacyjne

PłytaCD
Słucham z Bratkiem

Zabawa „Opowieść potoku”. Dzieci leżą swobodnie na podłodze i wsłuchują się w szum potoku. Prowadzący zajęcia mówi: Posłuchajcietegoszumu–jestmiły,przyjemny…Opowiadao wesołychzabawachźrebaczka.
Wyobraźciegosobie– wesołohasającegoibardzoszczęśliwego.Wyobraźciesobie,żebawiciesięrazemz klaczą
Baziąi żejestbardzowesoło…

V.Podsumowaniepracy.Ocena wysiłku
15. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia utrwalające treści, podsumowanie i nagroda
Rozmowa w kręgu „Jak minęły mi zajęcia z Bratkiem?”. Prowadzący zajęcia podsumowuje pracę dzieci. Podkreśla ich aktywność, zaangażowanie, samodzielność, dobre wyniki i miłą atmosferę. Zachęca do wypowiedzi na temat zajęć: Jakiemacieodczucia?Którezadaniasprawiływamtrudność,a którebyłyłatwedo wykonania?
CzypodobałasięwamprzygodaBratkaw leśniczówce?

Zeszytćwiczeń
ćw.17
Kartapostępów9
Kartapracydomowej9

Samoocena. Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytania zawarte w zeszycie ćwiczeń
i dokonać samooceny.
Karta postępów. Prowadzący zajęcia wypełnia wraz z dziećmi kartę postępów.
Praca domowa. Prowadzący zajęcia objaśnia uczniom, jak wykonać pracę domową.
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Scenariuszzajęć
Zapis
w dzienniku
Cele
operacyjne

Środki
dydaktyczne
Do przygotowania
na zajęcia

Z wyposażenia
pracowni

Przebieg
zajęć

10

Głoska [dź], dwuznaki Dź, dź i wieloznaki Dzi, dzi w opracowaniu wielozmysłowym na podstawie bajki
terapeutycznej O tym, jak pewnej niedzieli rozebraliśmy się do rosołu.
Dziecko:
• rozwija umiejętność słuchania bajki ze zrozumieniem i poprawnego wypowiadania się na jej temat
• uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (fascynacja, ciekawość, zachwyt, zaduma)
• doskonali umiejętność mówienia na zadany temat i odpowiadania na pytania
• poszerza zasób słownictwa związanego z tematem zajęć
• osłuchuje się ze słownictwem zawierającym głoskę [dź]
• wyodrębnia głoskę [dź] w nagłosie i śródgłosie wyrazów
• wielozmysłowo utrwala głoskę [dź], dwuznaki Dź, dź i wieloznaki Dzi, dzi
• rozwija świadomość i wrażliwość ortograficzną dotyczącą zasad pisowni liter oznaczających spółgłoski miękkie
• doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalną
• doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem prostych, krótkich tekstów
• doskonali umiejętność kształtnego pisania liter z zachowaniem właściwego kierunku kreślenia
• doskonali poprawny sposób łączenia liter
• doskonali umiejętność dostrzegania symetrii
• arkusz szarego papieru
• liście
• bębenek
• trójkąt
• miękkie i twarde przedmioty (np. gumowa piłeczka i drewniane klocki)
• słuchawki z butelek
• wskaźnik do czytania
• Ortograffitiz Bratkiem.Księgabajekterapeutycznych
• Ortograffitiz Bratkiem.Zeszytćwiczeń,kl. 2,cz. 1
• Ortograffitiz Bratkiem.Przewodnikdlanauczyciela
• historyjka obrazkowa 10
• płyta CD Słuchamz Bratkiem
• pacynka Bratek
• nakładka na palce Spaceruch
• domek uczuć
• lupa Bystre Oczko
• alfabet demonstracyjny
• alfabet sensoryczny
• folia, pisak
• Karta pracy
• Karta postępów dziecka 10
• Karta pracy domowej 10

I. Czynności organizacyjno-mobilizujące
1. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji oraz integrujące grupę

domek uczuć

Domek uczuć. Dzieci siedzą w kręgu. Rozmawiają o swoim samopoczuciu. Następnie pokazują na domku
uczuć ilustracje, które najlepiej obrazują ich emocje.

arkusz szarego papieru
z kolorowym napisem:
„MIEJ POCZUCIE
HUMORU”

Zabawa „Kto mówił i co powiedział?”. Dzieci siedzą w kręgu, plecami do środka. Wewnątrz kręgu znajduje
się dziecko z zamkniętymi oczami. Jego zadaniem jest wsłuchanie się w słowa wypowiedziane szeptem przez
inne dziecko i odgadnięcie, kto mówił i co powiedział. Następnie dziecko wewnątrz kręgu zamienia się miejscem z dowolnym uczniem. Po kilku takich zmianach prowadzący zajęcia podsumowuje: Zabawasprawiła
namwieleradości.Częstozdarzałysiępomyłkii nieodgadywaliście,ktomówiłi copowiedział.Powodowałoto
naszśmiech.Wartoumiećsięśmiaćz samegosiebiei miećpoczuciehumoru. Po zakończeniu zabawy prowadzący zajęcia zapisuje wraz z dziećmi na arkuszu szarego papieru hasło: „MIEJ POCZUCIE HUMORU” i zawiesza arkusz na gazetce ściennej. O tym haśle prowadzący będzie przypominał przez cały tydzień.
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2. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 10
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 10

Prezentacja bajki terapeutycznej. Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci i zapowiada: Słuchając
uważniebajki,poznacienowąprzygodęBratka.
Rozmowa na temat treści bajki. Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych wysłuchaniem bajki.
Dzieci odpowiadają na zagadnienia dotyczące tekstu, sprawdzające jego rozumienie:
1. Co zwróciło uwagę Bratka przy leśniczówce?
2. W jakim celu dzieci zbierały żołędzie i orzechy buczynowe?
3. Opowiedzcie, co się dzieje na ilustracji.
4. Czy przydarzyły się wam podobne przygody?
5. Co was rozbawiło w tej bajce?
6. Które słowa z głoską [dź] udało wam się zapamiętać z tej bajki?

historyjka obrazkowa 1

Opowiadanie historyjki na podstawie obrazków. Prowadzący zajęcia kładzie przed dziećmi cztery obrazki
i pomaga przeczytać podpisy. Zwraca się do uczniów słowami: Obejrzyjcieilustracjei ułóżciejewewłaściwej
kolejności.OpowiedzciehistoryjkęBratka.
Dzieci wspólnie układają obrazki w odpowiedniej kolejności i opowiadają historyjkę, wskazując przyczyny
i skutki przedstawionych sytuacji.
• Zafascynowane dzieci zbierają owoce leśnych drzew.
• Zaciekawione dzieci wchodzą na ambonę.
• Amelka z zachwytem obserwuje dziki.
• Zmarznięte i zadumane dzieci wracają z dziadkiem do leśniczówki.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 1

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci opowiadają o przeżyciach bohaterów, nazywając uczucia przedstawione
na kolejnych obrazkach (fascynacja, ciekawość, zachwyt, zaduma). Następnie łączą nazwy uczuć z odpowiednimi obrazkami.

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

Zabawa „Wykonaj z dużą dokładnością”. Prowadzący zajęcia rozdaje każdemu dziecku po jednym liściu. Zadaniem uczniów jest dokładne wykonanie poleceń po usłyszeniu ich tylko raz. Dzieci wykonują ruchy według wskazówek:
• Trzymaj liść w lewej ręce, podnieś rękę do góry, opuść ją.
• Przełóż liść z lewej ręki do prawej, podnieś do góry prawą rękę, opuść ją.
• Połóż liść na głowie, przejdź cztery kroki do przodu i cztery kroki do tyłu.
Na zakończenie zabawy jedno z dzieci kładzie się na podłodze, a pozostałe układają na nim liście wzdłuż jego osi symetrii.

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

Zabawa „Jak chodzą zwierzęta”. Prowadzący zajęcia wdraża dzieci w sytuację zadaniową. Opowiada, że
Bratek przebywał w lesie i obserwował zwierzęta. Dziadek wyjaśnił mu, że niedźwiedzie poruszają się powoli, a dziki – szybko. Zadaniem dzieci jest naśladowanie sposobu poruszania się tych zwierząt w rytm
dźwięków granych przez prowadzącego. Prowadzący odgrywa rytmy na bębenku (chodzenie) lub na trójkącie (bieganie).

3c. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość
i pamięć wzrokową
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 2

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci szukają takich samych elementów i łączą je w pary. Przyklejają tyle naklejek, ile jest par.

4. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące sferę manualną i grafomotoryczną
miękkie i twarde
przedmioty

Zabawa „Stukanie dzięcioła”. Dzieci udają dzięcioła: pukają każdym palcem po kolei w przygotowane przedmioty (raz w miękki przedmiot, a raz w twardy). Stukanie rozpoczynają od ręki dominującej, następnie stukają drugą ręką i na koniec – oburącz.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 3

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci dorysowują brakującą część każdego liścia.
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III. Praca właściwa. Opracowanie polisensoryczne litery
5. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchowego wyodrębniania głoski
pacynka Bratek

Zabawa „Przestawianki sylabowe”. Prowadzący zajęcia wchodzi w rolę Bratka i zaprasza dzieci do udziału
w zabawie polegającej na uważnym słuchaniu sylab i układaniu z nich słów.
Prowadzący zajęcia w roli Bratka podaje przykład: wa-so, czyli sowa.
Zestaw wyrazów:
ki-dzi (dziki), cioł-dzię (dzięcioł), kus-dzi (dzikus), dzio-dzia (dziadzio), dek-dzia (dziadek), dzia-ja (Jadzia), la-dziup (dziupla), ci-dzie (dzieci), by-dzio (dzioby), bek-dzio (dziobek), ko-dziec (dziecko), sięć-dzie (dziesięć),
ra-dziu (dziura)

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 4, 5

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci nazywają obrazki. Układają trzy słowa z pierwszych głosek nazw tych obrazków. Zaznaczają niebieskim kolorem miejsce głoski [dź] w odpowiednim okienku.

6. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania dźwięków mowy literą; litera drukowana
dwuznaki Dź, dź
i wieloznaki,
Dzi, dzi drukowane

Prezentacja litery drukowanej wielkiej i małej (z dużego alfabetu).
Prowadzący zajęcia zwraca uwagę, że głoskę [dź] można zapisać dwuznakami Dź, dź lub wieloznakami Dzi, dzi.
Przypomina ważne zdanie: Nie zawsze piszę, co słyszę i poucza, że zapisanie wyrazu zawierającego głoskę
[dź] zawsze wymaga namysłu, a czasami porady osoby dorosłej.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 6
lupa Bystre Oczko

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci za pomocą lupy wyszukują drukowane dwuznaki Dź, dź i wieloznaki Dzi,
dzi, a następnie ołówkiem otaczają pętlą.

7. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania dźwięków mowy literą; litera pisana
dwuznaki Dź, dź i wieloznaki, Dzi, dzi pisane
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 7

Prezentacja litery pisanej wielkiej i małej.
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują pisane dwuznaki Dź, dź i wieloznaki Dzi, dzi, a następnie ołówkiem otaczają je pętlą.

8. Rodzaj aktywności terapeutycznej: zapamiętywanie litery zmysłem smaku i węchu
Smak i zapach litery. Prowadzący zajęcia zachęca dzieci do wymyślenia i wyobrażenia sobie skojarzeń smakowych i węchowych z dwuznakami Dź, dź i wieloznakami Dzi, dzi.

wieloznaki Dzi, dzi
i dwuznaki Dź, dź
z alfabetu sensorycznego

Prezentacja dwuznaków i wieloznaków. Prowadzący zajęcia pokazuje dzieciom dwuznaki Dź, dź i wieloznaki Dzi, dzi na karcie z alfabetu sensorycznego.

9. Rodzaj aktywności terapeutycznej: zapamiętywanie litery dotykiem
dwuznaki Dź, dź
i wieloznaki Dzi, dzi
z alfabetu sensorycznego

Zabawa „Poczuj literę na plecach”. Prowadzący zajęcia kreśli palcem na plecach dziecka dwuznaki Dź, dź
i wieloznaki, Dzi, dzi. Mówi przy tym: Takmożna poczućwielkieDź,Dzi,a tak– małedź,dzi.
Zabawa „Poczuj literę paluszkiem”. Prowadzący zajęcia podaje dzieciom dwuznaki Dź, dź i wieloznaki Dzi,
dzi z alfabetu sensorycznego oraz zachęca do poznania ich dotykiem (z zamkniętymi oczami).

10. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ruchowe zapamiętywanie litery
dwuznaki Dź, dź
i wieloznaki Dzi, dzi
z alfabetu
demonstracyjnego

Kreślenie litery. Prowadzący zajęcia objaśnia dzieciom wygląd pisanych dwuznaków Dź, dź i wieloznaków
Dzi, dzi. Pokazuje miejsca wejścia do liter. Omawia, w jaki sposób się kreśli te litery:
Małydwuznakdź piszemydwomaruchami.Najpierwkreślimyliteręd,a następniebezprzerywaniaruchu– literę
ź,staranniełączącobielitery.Należypamiętaćo krescenad literąz.
WielkidwuznakDź kreślimytrzemaruchami.Najpierwkreślimywielkąliterę D,a następniemałąliteręź,zwracającuwagęna staranneichpołączenie.Należypamiętaćo krescenad literąz.
Maływieloznakdzi kreślimydwomaruchami.Najpierwkreślimyliteręd,a następniez orazi,zwracającuwagę
na staranneichpołączenie.Należypamiętaćo kropcenad literąi.
WielkiwieloznakDzi kreślimytrzemaruchami.Najpierwkreślimyliterę D,a następniez orazi,zwracającuwagę
na staranneichpołączenie.Należypamiętaćo kropcenad literąi.
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niebieskie tasiemki,
nakładka na palce
Spaceruch

Ruchowe zapamiętywanie litery. Dzieci kreślą dwuznaki Dź, dź oraz wieloznaki Dzi, dzi w powietrzu, wykonując obszerne ruchy rąk. Następnie układają na stoliku dwuznaki Dź, dź oraz wieloznaki Dzi, dzi z niebieskiej tasiemki. Przechodzą Spaceruchem po ułożonym wzorze w kierunku zgodnym z kreśleniem liter.

11. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność pisania liter bez
liniatury i w liniaturze
Przewodnik
dla nauczyciela
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 8–11
folia i pisak

Masażyk rąk. Dzieci wykonują ćwiczenia według wskazówek prowadzącego zajęcia.
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci starannie piszą litery – ćwiczą kaligraficzne pisanie. Wybierają „Literową
miss piękności”.

12. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność czytania i pisania
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 12–15
nakładka Spaceruch,
słuchawki z butelek

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wykonują ćwiczenia oczu przed czytaniem według polecenia. Dzieci czytają wyrazy sylabami i całościowo. Piszą sylaby i wyrazy po śladzie oraz samodzielnie. Czytają i piszą zdania.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 16
Karta pracy

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują części, które po złożeniu utworzą całość i łączą je czerwoną linią.

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

Karta pracy. Dzieci wycinają według wzoru „niedźwiedzia – maskę”, zachowując oś symetrii.

IV. Relaksacja
14. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia relaksacyjne
Płyta CD
Słucham z Bratkiem

Zabawa „Taniec liści”. Dzieci trzymają po jednym liściu w każdej ręce. Prowadzący zajęcia mówi: Wczujciesię
w muz ykęi tańczciejakliściena wietrze.

V. Podsumowanie pracy. Ocena wysiłku
15. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia utrwalające treści, podsumowanie i nagroda
Rozmowa w kręgu „Jak minęły mi zajęcia z Bratkiem?”. Prowadzący zajęcia podsumowuje pracę dzieci. Podkreśla ich aktywność, zaangażowanie, samodzielność, dobre wyniki i miłą atmosferę. Zachęca do wypowiedzi na temat zajęć: Jakiemacieodczucia?Którezadaniasprawiływamtrudność,a którebyłyłatwedo wykonania?
Czyrozumieciepowiedzenie„rozebraćsiędo rosołu”?

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 17
Karta postępów 10
Karta pracy domowej 10

Samoocena. Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytania zawarte w zeszycie ćwiczeń
i dokonać samooceny.
Karta postępów. Prowadzący zajęcia wypełnia wraz z dziećmi kartę postępów.
Praca domowa. Prowadzący zajęcia objaśnia, jak wykonać pracę domową.
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Scenariuszzajęć
Zapis
w dzienniku
Cele
operacyjne

Środki
dydaktyczne
Do przygotowania
na zajęcia

Z wyposażenia
pracowni

11

Głoska [ć] i litery Ć, ć, Ci, ci w opracowaniu wielozmysłowym na podstawie bajki terapeutycznej O tym,
że krótkie jesienne dni można rozweselić wspomnieniami z wakacji
Dziecko:
• rozwija umiejętność słuchania bajki ze zrozumieniem i poprawnego wypowiadania się na jej temat
• uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (czujność, zaniepokojenie, przejęcie, duma)
• doskonali umiejętność mówienia na zadany temat i odpowiadania na pytania
• poszerza zasób słownictwa związanego z tematem zajęć
• osłuchuje się ze słownictwem zawierającym głoskę [ć]
• wielozmysłowo utrwala głoskę [ć] oraz litery oznaczające spółgłoski miękkie Ć, ć, Ci, ci
• wyodrębnia głoskę [ć] w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów
• doskonali umiejętność kształtnego pisania liter, z zachowaniem właściwego kierunku kreślenia
• doskonali poprawny sposób łączenia liter
• doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalną
• doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem prostych, krótkich tekstów
• rozwija świadomość i wrażliwość ortograficzną dotyczącą zasad pisowni liter oznaczających spółgłoski miękkie
• dopełnia liczby do 10
• kłębek wełny
• maskotka myszka
• kilka dowolnych przedmiotów
• piłeczki ping-pongowe lub kule z gazety
• latarka
• klamerki
• plastelina
• niebieskie tasiemki
• słuchawki z butelek
• wskaźnik do czytania
• Ortograffitiz Bratkiem.Księgabajekterapeutycznych
• Ortograffitiz Bratkiem.Zeszytćwiczeń,kl. 2,cz. 1
• Ortograffitiz Bratkiem.Przewodnikdlanauczyciela
• historyjka obrazkowa 11
• płyta CD Słuchamz Bratkiem
• pacynka Bratek
• nakładka na palce Spaceruch
• domek uczuć
• lupa Bystre Oczko
• alfabet demonstracyjny
• alfabet sensoryczny
• folia, pisak
• Karta pracy
• Karta postępów dziecka 11
• Karta pracy domowej 11

Przebieg
zajęć

I. Czynności organizacyjno-mobilizujące

domek uczuć

Domek uczuć. Dzieci siedzą w kręgu. Rozmawiają o swoim samopoczuciu. Następnie pokazują na domku
uczuć ilustracje, które najlepiej obrazują ich emocje.

kłębek wełny, maskotka,
kilka przedmiotów,
pacynka Bratek

Zabawa „Kot do psot”. Dzieci siedzą w kręgu na podłodze. W środku zgromadzone są przedmioty: kłębek wełny, maskotka myszka i inne. Prowadzący zajęcia wchodzi w rolę Bratka i mówi: Pewien kotek uwielbia psocić,
ciągle przestawia przedmioty. Wybrane dziecko przygląda się zgromadzonym na podłodze rzeczom, a następnie wychodzi na chwilę z sali. W tym czasie prowadzący zajęcia oraz dzieci zmieniają ustawienie przedmiotów. Po powrocie dziecka prowadzący zajęcia ponownie wchodzi w rolę Bratka i pyta: Jakichpsotdopuścił
siękot?Zadaniem dziecka jest wskazanie zmian w ułożeniu przedmiotów wykorzystanych do zabawy.

1. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji oraz integrujące grupę
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2. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 11
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 11

Prezentacja bajki terapeutycznej. Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci i zapowiada: Słuchając
uważniebajki,poznacienowąprzygodęBratka.
Rozmowa na temat treści bajki. Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych wysłuchaniem bajki.
Dzieci odpowiadają na zagadnienia dotyczące tekstu, sprawdzające jego rozumienie:
1. W jaki nastrój wprowadza listopadowa pogoda?
2. Jakie wydarzenia i postacie wspominali Bratek i Milena?
3. Opowiedzcie, co się dzieje na ilustracji.
4. Jakiej ważnej rady udzielił Bratek?
5. Jakie przygody miło wspominacie z wakacji?
6. Które słowa z głoską [ć] udało się zapamiętać z bajki?

historyjka obrazkowa 11

Opowiadanie historyjki na podstawie obrazków. Prowadzący zajęcia kładzie przed dziećmi cztery obrazki
i pomaga przeczytać podpisy. Zwraca się do uczniów słowami: Obejrzyjcieilustracjei ułóżciejewewłaściwej
kolejności.OpowiedzciehistoryjkęBratka.
Dzieci wspólnie układają obrazki w odpowiedniej kolejności i opowiadają historyjkę, wskazując przyczyny
i skutki przedstawionych sytuacji.
• Bratek czujnie obserwuje kotka idącego po płocie.
• Zaniepokojony Bratek dostrzega kotka na gałęzi jabłoni.
• Bratek z przejęciem wspina się po drabinie w pogoni za kotem.
• Dumny Bratek chwyta małego kociaka.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 1

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci opowiadają o przeżyciach bohatera, nazywając uczucia przedstawione
na kolejnych obrazkach (czujność, zaniepokojenie, przejęcie, duma). Następnie łączą nazwy uczuć z odpowiednimi obrazkami.

II. Wypracowanie gotowości do pracy
3a. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia ruchowo-zmysłowe
piłeczki ping-pongowe
lub kule z gazety, latarka

Zabawa „Ćma leci do światła”. Prowadzący zajęcia rozdaje dzieciom piłeczki ping-pongowe lub zgniecione
w kule gazety. Mówi dzieciom, że piłeczki to ćmy, które lecą do światła. Dzieci stoją w rzędzie i kolejno rzucają piłeczkami w miejsce, które prowadzący zajęcia oświetla latarką.

3b. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość
i pamięć słuchową
Płyta CD
Słucham z Bratkiem

Zagadki dźwiękowe „Odgłosy wiejskiego podwórka”. Prowadzący zajęcia wdraża dzieci w sytuację zadaniową, mówiąc, że Bratek przebywał na wsi i słyszał tam różne odgłosy. Wyjaśnia, że zadaniem dzieci jest wysłuchanie nagrania, odgadnięcie, czyje odgłosy było słychać, policzenie, ile razy miauczał kotek.
Prowadzący zajęcia prezentuje dzieciom odgłosy z płyty CD. Dzieci wymieniają, usłyszane zwierzęta: kaczkę,
kurę, kozę, kota, psa, świnię, indyka, oraz podają, ile razy miauknął kot (10 razy).

3c. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość i pamięć wzrokową
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 2

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci na podstawie otrzymanych wskazówek, szukają za pomocą lupy zdjęcia
kota Maciupka, a następnie przyklejają obok niego naklejkę – kolorowy pieg.

4. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące sferę manualną i grafomotoryczną
Karty pracy
klamerki, plastelina,
karta pracy
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 3

Zabawa „Latająca ćma”. Dzieci wycinają z karty pracy ćmę i przymocowują ją do klamerki za pomocą plasteliny. Udając lot ćmy poprzez naciskanie klamerki . Im mocniejszy nacisk tym wyżej unosi się ćma. Z chwilą
zwalniania ucisku ćma opada.
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci rysują ćmę po śladzie.
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III. Praca właściwa. Opracowanie polisensoryczne litery
5. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchowego wyodrębniania głoski
pacynka Bratek

Zabawa „Poszukiwana sylaba”. Prowadzący zajęcia wchodzi w rolę Bratka i zaprasza dzieci do uważnego słuchania sylabizowanych przez niego słów. Wyjaśnia, że będzie wypowiadać trzysylabowe słowa, a dzieci określą miejsce szukanej sylaby (na początku, na końcu, w środku).
Prowadzący zajęcia, podaje przykład: Zwie-rzę-ta – w którymmiejscujestsylaba[ta]?
Zestaw wyrazów:
cias-tecz-ka, [cias]; cie-ka-wość, [wość]; cie-la-czek, [la]; cie-niut-ki, [niu]; cię-ża-rek, [cię]; ciś-nie-nie, [ciś]; bo-cia-ny, [cia]; ko-cię-ta, [cię]; bu-ci-ki, [bu]; ko-cio-łek, [cio]; paz-no-kieć, [kieć]; paz-nok-cie, [cie]; ma-ciej-ka,
[ciej]; przy-ja-ciel, [ciel]

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 4, 5

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci nazywają obrazki. Ze wskazanych sylab układają tytuły do zdjęć. Zaznaczają niebieską kredką miejsce głoski [ć] w schemacie okienkowym.

6. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania dźwięków mowy literą; litera drukowana
litery Ć, ć, Ci, ci
drukowane
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 6
lupa

Prezentacja litery drukowanej wielkiej i małej (z dużego alfabetu).
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują za pomocą lupy drukowane litery Ć, ć, Ci, ci, a następnie ołówkiem otaczają je pętlą.

7. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania dźwięków mowy literą; litera pisana
litery Ć, ć, Ci, ci
pisane

Prezentacja litery pisanej wielkiej i małej. Prowadzący zajęcia zwraca uwagę że głoskę [ć] można zapisać literami Ć, ć, lub Ci, ci. Przypomina zdanie: „Nie zawsze piszę, co słyszę” i uświadamia, że zapisanie wyrazu
z głoska [c] wymaga namysłu, a czasami porady osoby dorosłej.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 7

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują pisane litery Ć, ć, Ci, ci, a następnie naklejają tyle kwiatków bratków, ile jest wszystkich liter Ć, ć, Ci, ci w całym zadaniu.

8. Rodzaj aktywności terapeutycznej: zapamiętywanie litery zmysłem smaku i węchu
Smak i zapach litery. Prowadzący zajęcia zachęca dzieci do wymyślenia i wyobrażenia sobie skojarzeń smakowych i węchowych z literami Ć, ć, Ci, ci.

litery Ć, ć, Ci, ci
z alfabetu sensorycznego

Prezentacja liter. Prowadzący zajęcia pokazuje dzieciom litery Ć, ć, Ci, ci na karcie z alfabetu sensorycznego.

9. Rodzaj aktywności terapeutycznej: zapamiętywanie litery dotykiem
Zabawa „Poczuj literę na plecach”. Prowadzący zajęcia kreśli palcem na plecach dziecka litery Ć, ć, Ci, ci. Mówi przy tym: Takmożna poczućwielkieĆ,Ci,a tak– małeć,ci.

litery Ć, ć, Ci, ci
z alfabetu sensorycznego

Zabawa „Poczuj literę paluszkiem”. Prowadzący zajęcia podaje dzieciom litery Ć, ć, Ci, ci z alfabetu sensorycznego oraz zachęca do poznania ich dotykiem (z zamkniętymi oczami).

10. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ruchowe zapamiętywanie litery
litery Ć, ć, Ci, ci
z alfabetu
demonstracyjnego

Kreślenie litery. Prowadzący zajęcia objaśnia dzieciom wygląd pisanych liter Ć, ć, Ci, ci. Pokazuje miejsca wejścia do liter. Omawia, w jaki sposób się kreśli te litery:
Literyć,Ć piszemydwomaruchami.Najpierwkreślimyliterę c lubC,a następniekreślimynad niąmałąukośnąkreskę.Należypamiętać,abystawiaćkreskęzarazpo napisaniuc lub C.
Literyci,Ci kreślimydwomaruchami.Najpierwkreślimyliterę C lubc,a następnieobokliteręi,zwracającuwagę
na staranneichpołączenie.Należypamiętaćo kropcenad literąi.

niebieskie tasiemki,
nakładka Spaceruch

Ruchowe zapamiętywanie litery.
• Dzieci kreślą litery Ć, ć, Ci, ci w powietrzu, wykonując obszerne ruchy rąk.
• Dzieci układają na stoliku litery Ć, ć, Ci, ci z niebieskiej tasiemki. Przechodzą Spaceruchem po ułożonym
wzorze w kierunku zgodnym z kreśleniem liter.
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11. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność pisania liter bez
liniatury i w liniaturze
Przewodnik
dla nauczyciela
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 8–11
folia i pisak

Masażyk rąk. Dzieci wykonują ćwiczenia według wskazówek prowadzącego zajęcia.
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci starannie piszą litery – ćwiczą kaligraficzne pisanie. Wybierają „Literową
miss piękności”.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 12–15
klamerka, nakładka
Spaceruch,
słuchawki z butelek,
wskaźnik do czytania

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wykonują ćwiczenia oczu przed czytaniem według wskazówek zawartych
w poleceniu. Czytają wyrazy sylabami i całościowo. Piszą sylaby i wyrazy po śladzie oraz samodzielnie. Czytają i piszą zdania.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 16

12. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność czytania i pisania

13. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia rozwijające myślenie matematyczne i wyobraźnię
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci uzupełniają tabelę, wpisując liczby – dopełnienie do liczby 10.

IV. Relaksacja
14. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia relaksacyjne

Płyta CD
Słucham z Bratkiem

Zabawa „Taniec ćmy”. Prowadzący zajęcia mówi: Ćmazawszelecido światła.Połóżciesięswobodniena podłodzei popatrzcie,jaktańcząćmy. Prowadzący porusza latarką w rytm spokojnej muzyki. Dzieci śledzą ruch światła na suficie.

V. Podsumowanie pracy. Ocena wysiłku
15. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia utrwalające treści, podsumowanie i nagroda
Rozmowa w kręgu „Jak minęły mi zajęcia z Bratkiem?”. Prowadzący zajęcia podsumowuje pracę dzieci. Podkreśla ich aktywność, zaangażowanie, samodzielność, dobre wyniki i miłą atmosferę. Zachęca do wypowiedzi na temat zajęć: Jakiemacieodczucia?Którezadaniasprawiływamtrudność,a którebyłyłatwedo wykonania?
Czywiecie,dlaczegojesieniąwartowspominaćwakacyjneprzygody?

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 17
Karta postępów 11
Karta pracy domowej 11

Samoocena. Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytania zawarte w zeszycie ćwiczeń
i dokonać samooceny.
Karta postępów. Prowadzący zajęcia wypełnia wraz z dziećmi kartę postępów.
Praca domowa. Prowadzący zajęcia objaśnia, jak wykonać pracę domową.

69

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

Scenariuszzajęć
Zapis
w dzienniku
Cele
operacyjne

Środki
dydaktyczne
Do przygotowania
na zajęcia

Z wyposażenia
pracowni

12

Głoska [ń] i litery Ń, ń, Ni, ni w opracowaniu wielozmysłowym na podstawie bajki terapeutycznej O tym,
jak spanie z kurami wprawiło dzieci w dobry humor
Dziecko:
• rozwija umiejętność słuchania bajki ze zrozumieniem i poprawnego wypowiadania się na jej temat
• uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (zniecierpliwienie, przerażenie, nieśmiałość, radość)
• doskonali umiejętność mówienia na zadany temat i odpowiadania na pytania
• poszerza zasób słownictwa związanego z tematem zajęć
• wielozmysłowo utrwala głoskę [ń] oraz litery oznaczające spółgłoski miękkie Ń, ń, Ni, ni
• osłuchuje się ze słownictwem zawierającym głoskę [ń]
• wyodrębnia głoskę [ń] w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów
• rozwija świadomość i wrażliwość ortograficzną dotyczącą zasad pisowni liter oznaczających spółgłoski miękkie
• doskonali umiejętność kształtnego pisania liter, z zachowaniem właściwego kierunku kreślenia
• doskonali poprawny sposób łączenia liter
• doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalną
• doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem prostych, krótkich tekstów
• wykonuje działania na dodawanie i odejmowanie w zakresie 10
• żetony lub klocki
• łyżka,
• jajko lub piłeczka ping-pongowa
• woreczki z grochem
• niebieskie tasiemki
• słuchawki z butelek
• wskaźnik do czytania
• Ortograffitiz Bratkiem.Księgabajekterapeutycznych
• Ortograffitiz Bratkiem.Zeszytćwiczeń,kl. 2,cz. 1
• Ortograffitiz Bratkiem.Przewodnikdlanauczyciela
• historyjka obrazkowa 12
• płyta CD Słuchamz Bratkiem
• pacynka Bratek
• nakładka na palce Spaceruch
• domek uczuć
• lupa Bystre Oczko
• alfabet demonstracyjny
• alfabet sensoryczny
• folia, pisak
• Karta postępów dziecka 12
• Karta pracy domowej 12

Przebieg
zajęć

I.Czynnościorganizacyjno-mobilizujące

domek uczuć

Domek uczuć. Dzieci siedzą w kręgu. Rozmawiają o swoim samopoczuciu. Następnie pokazują na domku
uczuć ilustracje, które najlepiej obrazują ich emocje.

żetony lub klocki

Zabawa „Jajko”. Dzieci siedzą w szeregu na podłodze. Prowadzący zajęcia rozdaje wszystkim uczniom po pięć
żetonów. Następnie zadaje każdemu dziecku pięć żartobliwych pytań, na które odpowiada słowem „jajko”.
Jeżeli się pomyli, oddaje prowadzącemu jeden żeton. Na zakończenie zabawy dzieci liczą, ile zostało im żetonów. Wygrywa uczeń, który ma ich najwięcej.

1. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji oraz integrujące grupę

2. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się
Księgabajek
terapeutycznych
–bajka 12

Prezentacja bajki terapeutycznej. Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci i zapowiada: Słuchając
uważniebajki,poznacienowąprzygodęBratka.
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Księgabajek
terapeutycznych
–bajka 12

Rozmowa na temat treści bajki. Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych
wysłuchaniem bajki.
Dzieci odpowiadają na zagadnienia dotyczące tekstu, sprawdzające jego rozumienie:
1. Które zwierzę z gospodarstwa babci i dziadka Mileny najbardziej podobało się Bratkowi?
2. Jakie słowa babci zaniepokoiły Bratka?
3. Opowiedz, co się dzieje na ilustracji.
4. Czego nowego i ważnego możemy się nauczyć, słuchając historii Bratka?
5. Czy kiedyś zdarzyło wam się niewłaściwie zrozumieć czyjeś słowa?
6. Które słowa z głoską [ń] udało wam się zapamiętać z bajki?

historyjka obrazkowa 12

Opowiadanie historyjki na podstawie obrazków. Prowadzący zajęcia kładzie przed dziećmi cztery obrazki
i pomaga przeczytać podpisy. Zwraca się do uczniów słowami: Obejrzyjcieilustracjei ułóżciejewewłaściwej
kolejności.OpowiedzciehistoryjkęBratka.
Dzieci wspólnie układają obrazki w odpowiedniej kolejności i opowiadają historyjkę, wskazując przyczyny
i skutki przedstawionych sytuacji.
• Zniecierpliwiony Bratek czeka na Milenę w kurniku.
• Bratek budzi się i z przerażeniem dostrzega, że stoi nad nim kogut.
• Bratek nieśmiało udaje kurę.
• Radosny Bratek pije wodę ze studni.

Zeszytćwiczeń
ćw.1

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci opowiadają o przeżyciach bohaterów, nazywając uczucia przedstawione
na kolejnych obrazkach (zniecierpliwienie, przerażenie, nieśmiałość, radość). Następnie łączą nazwy uczuć
z odpowiednimi obrazkami.

II.Wypracowaniegotowoścido pracy
3a. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia ruchowo-zmysłowe
łyżka, jajko lub piłeczka
pingpongowa

Zabawa „Bieg z jajkiem”. Dzieci budują tor do biegu z niewielką pomocą prowadzącego. Następnie ustawiają się w rzędzie i po kolei pokonują go, trzymając w jednej ręce łyżkę z jajkiem (lub piłeczką ping-pongową).
Zadaniem dzieci jest utrzymanie jajka lub piłeczki na łyżce.

3b. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość
i pamięć słuchową
PłytaCD
Słucham z Bratkiem

Zagadki dźwiękowe „W kurniku”. Prowadzący zajęcia wdraża dzieci w sytuację zadaniową, mówiąc, że kiedy Bratek przebywał w kurniku, słyszał odgłosy domowego ptactwa. Wyjaśnia, że zadaniem uczniów jest wysłuchanie nagrania i policzenie, ile razy zapiał kogut. Prowadzący zajęcia prezentuje dzieciom odgłosy
z płyty CD. Dzieci wymieniają, nazwy usłyszanych ptaków (kury, kaczki, indyki, gęsi) oraz podają, ile razy zapiał kogut (10 razy).

3c. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość i pamięć wzrokową
Zeszytćwiczeń
ćw.2

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują na obrazku 10 jajek, a następnie naklejają na nie kwiatki bratki.

4. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące sferę manualną i grafomotoryczną
woreczki z grochem
Zeszytćwiczeń
ćw.3

Zabawa „Dziobanie”. Dzieci uderzają każdym palcem po kolei w woreczek z grochem, udając dziobanie kury.
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci rysują piórko koguta po śladzie.

III.Pracawłaściwa.Opracowaniepolisensorycznelitery
5. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchowego wyodrębniania głoski
pacynka Bratek

Zabawa „Łańcuszek ze słów”. Prowadzący zajęcia wyjaśnia dzieciom sens zabawy. Mówi że będzie ona polegała
na wymyślaniu słów. Każdy uczeń poda słowo rozpoczynające się od końcowej sylaby poprzedniego słowa.
Prowadzący zajęcia wchodzi w rolę Bratka i rozpoczyna zabawę: gniazdo-domy-myszy-szyba-balon-lonża-żarówka…

Zeszytćwiczeń
ćw.4,5

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci nazywają obrazki. Układają słowa z pierwszych głosek nazw obrazków. Zaznaczają niebieską kredką miejsce głoski [ń] w schemacie okienkowym.
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6. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania dźwięków mowy literą; litera drukowana
litery Ń, ń, Ni, ni
drukowane

Prezentacja litery drukowanej wielkiej i małej (z dużego alfabetu).
Prowadzący zajęcia zwraca uwagę, że głoskę [ń] można zapisać literami Ń, ń lub Ni, ni.
Przypomina ważne zdanie: „Nie zawsze piszę, co słyszę” i uświadamia, że zapisanie wyrazu z głoską [ń] zawsze wymaga namysłu, a czasami porady osoby dorosłej.

Zeszytćwiczeń
ćw.6
lupa

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują za pomocą lupy drukowane litery oznaczające spółgłoski miękkie Ń, ń, Ni, ni, a następnie otaczają je pętlą w kolorze złotym lub żółtym.

7. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania dźwięków mowy literą; litera pisana
litery Ń, ń, Ni, ni
drukowane
Zeszytćwiczeń
ćw.7
lupa

Prezentacja litery pisanej wielkiej i małej.
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują za pomocą lupy litery, które mają brzuszki, a następnie naklejają na nie kwiatki bratki. Odpowiadają na pytanie: Jakieliteryzostały?

8. Rodzaj aktywności terapeutycznej: zapamiętywanie litery zmysłem smaku i węchu
Smak i zapach litery. Prowadzący zajęcia zachęca dzieci do wymyślenia i wyobrażenia sobie skojarzeń smakowych i węchowych z literami Ń, ń, Ni, ni.

litery Ń, ń, Ni, ni
z alfabetu sensorycznego

Prezentacja liter. Prowadzący zajęcia pokazuje dzieciom litery Ń, ń, Ni, ni na karcie z alfabetu sensorycznego.

9. Rodzaj aktywności terapeutycznej: zapamiętywanie litery dotykiem
Zabawa „Poczuj literę na plecach”. Prowadzący zajęcia kreśli palcem na plecach dziecka litery Ń, ń, Ni, ni.
Mówi przy tym: Takmożna poczućwielkieŃ,Ni,a takmałeń,ni.

litery Ń, ń, Ni, ni
z alfabetu
sensorycznego

Zabawa „Poczuj literę paluszkiem”. Prowadzący zajęcia daje dzieciom litery Ń, ń, Ni, ni z alfabetu sensorycznego oraz zachęca do poznania ich dotykiem (z zamkniętymi oczami).

10. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ruchowe zapamiętywanie litery
litery Ń, ń, Ni, ni
z alfabetu
demonstracyjnego

Kreślenie litery. Prowadzący zajęcia objaśnia dzieciom wygląd pisanych liter Ń, ń, Ni, ni. Pokazuje miejsca
wejścia do liter. Omawia, w jaki sposób się kreśli te litery:
Literyń,Ń piszemydwomaruchami.Najpierwkreślimyliteręn lubN,a następnienad niąmałąukośnąkreskę.
Należypamiętać,abystawiaćkreskęzarazpo napisaniulitery.
Literęni,kreślimydwomaruchami,a Ni –trzemaruchami.Najpierwkreślimyliteręn lubN,a następnieliteręi,
zwracającuwagęna staranneichpołączenie.Należypamiętaćo kropcenad literąi.

niebieskie tasiemki,
nakładka Spaceruch

Ruchowe zapamiętywanie litery.
• Dzieci kreślą litery Ń, ń, Ni, ni w powietrzu, wykonując obszerne ruchy rąk.
• Dzieci układają na stoliku litery Ń, ń, Ni, ni z niebieskiej tasiemki. Przechodzą Spaceruchem po ułożonym
wzorze w kierunku zgodnym z kreśleniem liter.

11. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność pisania liter bez
liniatury i w liniaturze
Przewodnik
dlanauczyciela
Zeszytćwiczeń
ćw.8–11,
folia i pisak

Masażyk rąk. Dzieci wykonują ćwiczenia według wskazówek prowadzącego zajęcia.
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci starannie piszą litery – ćwiczą kaligraficzne pisanie. Wybierają „Literową
miss piękności”.

12. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność czytania i pisania
Zeszytćwiczeń
ćw.12–15
nakładka Spaceruch,
słuchawki z butelek,
wskaźnik do czytania

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wykonują ćwiczenia oczu przed czytaniem według wskazówek zawartych
w poleceniu. Czytają wyrazy sylabami i całościowo. Piszą sylaby i wyrazy po śladzie oraz samodzielnie.
Czytają i piszą zdania.
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13. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia rozwijające myślenie matematyczne i wyobraźnię
Zeszytćwiczeń
ćw.16

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci postępują według wskazówek Bratka: obliczają działania w pamięci, wyszukują wynik oraz kolorują odpowiednie pola na obrazku.

IV.Relaksacja
14. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia relaksacyjne
PłytaCD
Słucham z Bratkiem

Zabawa „Śmiech to zdrowie”. Dzieci stoją swobodnie. Przez chwilę słuchają śmiechu nagranego na płytę.
Prowadzący zajęcia opowiada dzieciom o pozytywnym wpływie śmiechu na samopoczucie człowieka. Poleca uczniom położyć dłonie na przeponę (okolice brzucha), a następnie wspólnie z uczniami głośno się
śmieje. Wyjaśnia, że dzięki pracy przepony, wydychamy.

V.Podsumowaniepracy.Ocena wysiłku
15. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia utrwalające treści, podsumowanie i nagroda
Rozmowa w kręgu „Jak minęły mi zajęcia z Bratkiem?”. Prowadzący zajęcia podsumowuje pracę dzieci. Podkreśla ich aktywność, zaangażowanie, samodzielność, dobre wyniki i miłą atmosferę. Zachęca do wypowiedzi na temat zajęć: Jakiemacieodczucia?Którezadaniasprawiływamtrudność,a którebyłyłatwedo wykonania?
Czywiecie,na czympolegałproblemBratka?

Zeszytćwiczeń
ćw.17
Kartapostępów12
Kartapracydomowej12

Samoocena. Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytania zawarte w zeszycie ćwiczeń
i dokonać samooceny.
Karta postępów. Prowadzący zajęcia wypełnia wraz z dziećmi kartę postępów.
Praca domowa. Prowadzący zajęcia objaśnia, jak wykonać pracę domową.
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Scenariuszzajęć
Zapis
w dzienniku
Cele
operacyjne

Środki
dydaktyczne
Do przygotowania
na zajęcia

Z wyposażenia
pracowni

13

Głoska [ś] i litery Ś, ś, Si, si w opracowaniu wielozmysłowym na podstawie bajki terapeutycznej O tym,
jak siedem śmiesznych szczeniaczków pozbawiło sił swoich małych opiekunów
Dziecko:
• rozwija umiejętność słuchania bajki ze zrozumieniem i poprawnego wypowiadania się na jej temat
• doskonali umiejętność mówienia na zadany temat i odpowiadania na pytania
• poszerza zasób słownictwa związanego z tematem zajęć
• uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (przejęcie, czułość, zaniepokojenie, zmęczenie)
• osłuchuje się ze słownictwem zawierającym głoskę [ś]
• wielozmysłowo utrwala głoskę [ś] oraz litery oznaczające spółgłoski miękkie Ś, ś, Si, si
• wyodrębnia głoskę [ś] w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów
• rozwija świadomość i wrażliwość ortograficzną dotyczącą zasad pisowni liter oznaczających spółgłoski miękkie
• doskonali umiejętność kształtnego pisania liter, z zachowaniem właściwego kierunku kreślenia
• doskonali poprawny sposób łączenia liter
• doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalną
• doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem prostych, krótkich tekstów
• ćwiczy rytmiczne granie na instrumentach perkusyjnych
• utrwala pojęcia: więcej, mniej, tyle samo
• przedmioty wykonane z różnych tworzyw, o różnej fakturze (gumowe, drewniane, miękkie, twarde, szorstkie, gładkie, itp.)
• instrumenty perkusyjne lub przedmioty, które mogą je zastąpić
• niebieskie tasiemki
• słuchawki z butelek
• wskaźnik do czytania
• Ortograffitiz Bratkiem.Księgabajekterapeutycznych
• Ortograffitiz Bratkiem.Zeszytćwiczeń,kl. 2,cz. 1
• Ortograffitiz Bratkiem.Przewodnikdlanauczyciela
• historyjka obrazkowa 13
• płyta CD Słuchamz Bratkiem
• pacynka Bratek
• nakładka na palce Spaceruch
• domek uczuć
• lupa Bystre Oczko
• alfabet demonstracyjny
• alfabet sensoryczny
• folia i pisak
• Karta postępów dziecka 13
• Karta pracy domowej 13

Przebieg
zajęć

I.Czynnościorganizacyjno-mobilizujące

domek uczuć

Domek uczuć. Dzieci siedzą w kręgu. Rozmawiają o swoim samopoczuciu. Następnie pokazują na domku
uczuć ilustracje, które najlepiej obrazują ich emocje.

przedmioty wykonane
z różnych tworzyw,
o różnej fakturze

Zabawa „Kochamy zwierzęta”. Dzieci siedzą w kręgu na podłodze. Prowadzący zajęcia rozdaje przedmioty
do stymulowania rąk. Przedmioty te wykonane są z różnych tworzyw i mają różną fakturę (gumowe, drewniane, miękkie, twarde, szorstkie, gładkie, itp.). Prowadzący zajęcia inicjuje rozmowę na temat wzajemnych
korzyści wynikających z tego, że ludzie mają zwierzęta. Dzieci, stymulując ręce przedmiotami, odpowiadają
na pytanie: Dlaczegoludziepotrzebująkontaktuzezwierzętami,a zwierzęta– z ludźmi? Po każdej wypowiedzi
uczniowie przekazują przedmiot kolegom z lewej strony.

1. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji oraz integrujące grupę

2. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się
Księgabajek
terapeutycznych
–bajka 13

Prezentacja bajki terapeutycznej. Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci i zapowiada: Słuchając
uważniebajki,poznacienowąprzygodęBratka.
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Księgabajek
terapeutycznych
–bajka 13

Rozmowa na temat treści bajki. Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych wysłuchaniem bajki.
Dzieci odpowiadają na zadania dotyczące tekstu, sprawdzające jego rozumienie:
1. Na czym miała polegać pomoc Bratka?
2. W jaki sposób Dominik i Bratek zabawiali szczenięta?
3. Opowiedzcie, co się dzieje na ilustracji.
4. Czy zdarzyła wam się kiedyś podobna przygoda?
5. Co wydaje ci się najzabawniejsze w tej bajce?
6. Które słowa z głoską [ś] udało wam się zapamiętać z bajki?

historyjka obrazkowa 13

Opowiadanie historyjki na podstawie obrazków. Prowadzący zajęcia kładzie przed dziećmi cztery obrazki
i pomaga przeczytać podpisy. Zwraca się do uczniów słowami: Obejrzyjcieilustracjei ułóżciejewewłaściwej
kolejności.OpowiedzciehistoryjkęBratka.
Dzieci wspólnie układają obrazki w odpowiedniej kolejności i opowiadają historyjkę, wskazując przyczyny
i skutki przedstawionych sytuacji.
• Przejęty Dominik zaprasza Bratka do domu.
• Bratek z czułością przytula szczenięta.
• Zaniepokojeni Bratek i Dominik próbują wydostać szczenięta spod szafy.
• Zmęczeni Bratek i Dominik zasypiają na dywanie.

Zeszytćwiczeń
ćw.1

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci opowiadają o przeżyciach bohatera, nazywając uczucia przedstawione
na kolejnych obrazkach (przejęcie, czułość, zaniepokojenie, zmęczenie). Następnie łączą nazwy uczuć z odpowiednimi obrazkami.

II.Wypracowaniegotowoścido pracy
3a. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia ruchowo-zmysłowe
Zabawa „Zadanie dla pieska”. Prowadzący zajęcia przekazuje każdemu uczniowi zadanie do wykonania (tak,
by nie słyszeli go inni uczniowie). Zadania polegają na udawaniu zachowania psa (jedzenie, radość na widok
opiekuna, aportowanie itp.). Pozostali uczniowie zgadują, o jaką czynność chodzi.

3b. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość
i pamięć słuchową
instrumenty perkusyjne
lub przedmioty, które
mogą je zastąpić

Zabawa „Dziękujemy muzyką”. Prowadzący zajęcia rozdaje dzieciom instrumenty perkusyjne (np. trójkąt,
bębenek, tamburyno) lub przedmioty, które mogą je zastąpić (np. pudełko z grochem, klocki, pudełko i ołówek). Następnie dzieci tworzą orkiestrę. Grają muzykę, która ich zdaniem spodobałaby się psom. Najpierw
grają półnuty, następnie ćwierćnuty, oraz ósemki, po czym znów ćwierćnuty i półnuty.

3c. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość i pamięć wzrokową
Zeszytćwiczeń
ćw.2

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują na obrazkach siedem takich samych elementów i otaczają je
pętelkami.

4. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące sferę manualną i grafomotoryczną
Zabawa „Wałkowanie”. Dzieci trzymają w dłoniach dwie zielone kredki i przez chwilę „wałkują” nimi ręce. Nacisk rąk na kredki powinien być zmienny: raz leciutko, raz bardzo mocno, raz średnio.

Zeszytćwiczeń
ćw.3

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci rysują po śladzie choinkę i bombkę. Przyklejają naklejki w kształcie cyfry
siedem.

III.Pracawłaściwa.Opracowaniepolisensorycznelitery
5. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchowego wyodrębniania głoski
pacynka Bratek

Zabawa „Poszukiwana głoska”. Prowadzący zajęcia wchodzi w rolę Bratka i zaprasza dzieci do udziału w zabawie. Wyjaśnia, że wypowie różne słowa, a zadaniem dzieci będzie zareagowanie głośnym szczeknięciem
na głoskę [ś].
Zestaw wyrazów:
kość, mleczko, siano, świeczka, ćma, czereśnia, ciasto, śliwka, poziomka, sikorka, tasiemka, masło, nasiona, siedem, ptyś, śmietana, prosię, kocięta, śnieg, bociany, osioł, gęsi, cielę, wisienka, śnieżynka
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Zeszytćwiczeń
ćw.4,5

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci nazywają obrazki. Układają słowa z pierwszych głosek nazwę obrazków.
Zaznaczają niebieską kredką miejsce głoski [ś] w schemacie okienkowym.

6. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania dźwięków mowy literą; litera drukowana
litery Ś, ś, Si, si
drukowane
Zeszytćwiczeńćw.6
lupa

Prezentacja litery drukowanej wielkiej i małej (z dużego alfabetu).
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują za pomocą lupy drukowane litery oznaczające spółgłoski miękkie Ś, ś, Si, si, a następnie ołówkiem otaczają je pętlą.

7. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania dźwięków mowy literą; litera pisana
litery Ś, ś, Si, si
pisane
Zeszytćwiczeńćw.7
lupa

Prezentacja litery pisanej wielkiej i małej.
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują za pomocą lupy pisane litery oznaczające spółgłoski miękkie
Ś, ś, Si, si, a następnie ołówkiem otaczają je pętlą.

8. Rodzaj aktywności terapeutycznej: zapamiętywanie litery zmysłem smaku i węchu
Smak i zapach litery. Prowadzący zajęcia zachęca dzieci do wymyślenia i wyobrażenia sobie skojarzeń smakowych i węchowych z literami Ś, ś, Si, si.

litery Ś, ś, Si, si
z alfabetu sensorycznego

Prezentacja liter. Prowadzący zajęcia pokazuje dzieciom litery Ś, ś, Si, si na karcie z alfabetu sensorycznego.

9. Rodzaj aktywności terapeutycznej: zapamiętywanie litery dotykiem
Zabawa „Poczuj literę na plecach”. Prowadzący zajęcia kreśli palcem na plecach dziecka litery Ś, ś, Si, si. Mówi przy tym: Takmożna poczućwielkieŚ,Si,a tak– małeś,si.

litery Ś, ś, Si, si
z alfabetu sensorycznego

Zabawa „Poczuj literę paluszkiem”. Prowadzący zajęcia podaje dzieciom litery Ś, ś, Si, si z alfabetu sensorycznego oraz zachęca do poznania ich dotykiem (z zamkniętymi oczami).

10. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ruchowe zapamiętywanie litery
litery Ś, ś, Si, si
z alfabetu
demonstracyjnego

Kreślenie litery. Prowadzący zajęcia objaśnia dzieciom wygląd pisanych liter Ś, ś, Si, si. Pokazuje miejsca wejścia do liter. Omawia, w jaki sposób się kreśli te litery:
Literyś,Ś piszemydwomaruchami.Najpierwkreślimyliteręs lubS,a następnienad nią–małąukośnąkreskę.
Należypamiętać,abykreskęstawiaćzarazpo napisaniulitery.
Literysi,Si kreślimytrzemaruchami.Najpierwkreślimyliteręs lubS,a następnieliteręi,zwracającuwagęna staranneichpołączenie.Należypamiętaćo kropcenad literąi.

niebieskie tasiemki,
nakładka Spaceruch

Ruchowe zapamiętywanie litery.
• Dzieci kreślą litery Ś, ś, Si, si w powietrzu, wykonując obszerne ruchy rąk.
• Dzieci układają na stoliku litery Ś, ś, Si, si z niebieskiej tasiemki. Przechodzą Spaceruchem po ułożonym wzorze w kierunku zgodnym z kreśleniem liter.

11. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność pisania liter bez
liniatury i w liniaturze
Przewodnik
dlanauczyciela
Zeszytćwiczeń
ćw.8–11
folia i pisak

Masażyk rąk. Dzieci wykonują ćwiczenia według wskazówek prowadzącego zajęcia.
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci starannie piszą litery – ćwiczą kaligraficzne pisanie. Wybierają „Literową
miss piękności”.

12. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność czytania i pisania
Zeszytćwiczeń
ćw.12–15
nakładka Spaceruch,
słuchawki z butelek

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wykonują ćwiczenia oczu przed czytaniem według wskazówek zawartych
w poleceniu. Czytają wyrazy sylabami i całościowo. Piszą sylaby i wyrazy po śladzie oraz samodzielnie. Czytają i piszą zdania.
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Zeszytćwiczeń
ćw.16

13. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia rozwijające myślenie matematyczne i wyobraźnię
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci łączą punkty przy liczbach od największej do najmniejszej. Utrwalają pojęcie: tyle samo.

IV.Relaksacja
14. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia relaksacyjne
PłytaCD
Słucham z Bratkiem

Zabawa „Kołysanka”. Prowadzący zajęcia mówi: Kiedyodczuwamyzmęczenie,przyjemniejestsięprzytulić
do swojegozwierzątka,np.kotkaczypieska.Wyobraźciesobie,żeobokwasleżązwierzątka–nasiprzyjaciele.Odpoczywajcierazem,słuchająckołysanki.

V.Podsumowaniepracy.Ocena wysiłku
15. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia utrwalające treści, podsumowanie i nagroda
Rozmowa w kręgu „Jak minęły mi zajęcia z Bratkiem?”. Prowadzący zajęcia podsumowuje pracę dzieci. Podkreśla ich aktywność, zaangażowanie, samodzielność, dobre wyniki i miłą atmosferę. Zachęca do wypowiedzi na temat zajęć: Jakiemacieodczucia?Którezadaniasprawiływamtrudność,a którebyłyłatwedo wykonania?
Czywiecie,dlaczegotrzebapomagaćprzyjaciołom?

Zeszytćwiczeń
ćw.16
Kartapostępów13
Kartapracydomowej13

Samoocena. Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytania zawarte w zeszycie ćwiczeń
i dokonać samooceny.
Karta postępów. Prowadzący zajęcia wypełnia wraz z dziećmi kartę postępów.
Praca domowa. Prowadzący zajęcia objaśnia, jak wykonać pracę domową.
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14

Utrwalenie pisowni wyrazów z literami oznaczającymi spółgłoski miękkie: si, zi, ci, ni, dzi na podstawie
bajki terapeutycznej O tym, jak aniołek z choinki pofrunął do plecaka pewnego chłopaka…
Dziecko:
• rozwija umiejętność słuchania bajki ze zrozumieniem i poprawnego wypowiadania się na jej temat
• doskonali umiejętność mówienia na zadany temat i odpowiadania na pytania
• poszerza zasób słownictwa związanego z tematem zajęć
• uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (zachwyt, zaniepokojenie, wzgarda, zdumienie)
• doskonali kompetencje językowe na płaszczyźnie fonologicznej – wykonuje operacje na cząstkach fonologicznych (dodawanie sylaby, głoski)
• doskonali umiejętność kształtnego pisania liter, z zachowaniem właściwego kierunku kreślenia
• doskonali poprawny sposób łączenia liter
• doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalną
• doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem prostych, krótkich tekstów
• rozwija świadomość i wrażliwość ortograficzną dotyczącą zasad pisowni liter oznaczających spółgłoski miękkie
• utrwala pisownię wyrazów z literami oznaczającymi spółgłoski miękkie: si, zi, ci, ni, dzi
• rozwija orientację przestrzenną i kierunkową
• butelka z płynem zmiękczającym do ubrań
• butelka z wyciętymi papierowymi literami i (na butelce etykieta z Bratkiem i literą i)
• butelka z wyciętymi papierowymi kreseczkami (na butelce etykieta z Bratkiem i kreseczką)
• miska wypełniona wyciętymi z papieru literami s, z, c, n, dz
• kółka wycięte ze srebrnego lub białego papieru albo kawałki waty
• trójkąt (instrument)
• litery lub sylaby przestrzenne (np. z wykładziny)
• słuchawki z butelek
• wskaźnik do czytania
• czerwona płytka sensoryczna
• Ortograffitiz Bratkiem.Księgabajekterapeutycznych
• Ortograffitiz Bratkiem.Zeszytćwiczeń,kl. 2,cz. 1
• Ortograffitiz Bratkiem.Przewodnikdlanauczyciela
• historyjka obrazkowa 14
• płyta CD Słuchamz Bratkiem
• pacynka Bratek
• nakładka na palce Spaceruch
• domek uczuć
• lupa Bystre Oczko
• alfabet demonstracyjny
• alfabet sensoryczny
• folia i pisak
• Karta postępów dziecka 14
• Karta pracy domowej 14

Przebieg
zajęć

I. Czynności organizacyjno-mobilizujące

domek uczuć

Domek uczuć. Dzieci siedzą w kręgu. Rozmawiają o swoim samopoczuciu. Następnie pokazują na domku
uczuć ilustracje, które najlepiej obrazują ich emocje.

butelka z płynem
zmiękczającym do ubrań,
butelka z wyciętymi
papierowymi literami i,
miska wypełniona wyciętymi literami s, z, c, n, dz
pacynka Bratek

Zabawa „Płyn zmiękczający”. Dzieci siedzą w kręgu na podłodze. Prowadzący zajęcia kładzie w środku butelkę z płynem zmiękczającym ubrania i mówi: Tojestpłynzmiękczający.Wasirodziceużywajągow domu
do płukaniatkanin.Gdywlejesięgodo wody,stajesięonamiękka,przezcozmiękczapraneubrania.
Prowadzący kładzie dwie inne małe butelki i mówi: Spójrzciena tedwiebutelki.Wnichrównieżjestpłynzmiękczający. TegopłynuBratekużywado zmiękczaniapewnychspółgłosek.Prowadzący zajęcia wkłada do miski litery s, z, c, n, dz. Dzieci odczytują je i stwierdzają, że są twarde. Następnie prowadzący „wylewa” z butelki wiele
wyciętych z papieru liter i, mówiąc: Otopłynzmiękczający. Dzieci wspólnie mieszają zawartość miski, a następnie wyjmują i łączą litery oznaczające spółgłoski z literami i. Odczytują miękko: si (wymowa: [ś]), zi (wymowa: [ź]), ci (wymowa: [ć]), ni (wymowa: [ń]), dzi (wymowa: [dź]).

1. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji oraz integrujące grupę
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Prowadzący zajęcia wchodzi w rolę Bratka i mówi: W drugiejbutelcejestinnypłynzmiękczający.Jużniedługo
siędowiecie,do czegosłuż y.

2. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 14

Prezentacja bajki terapeutycznej. Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci i zapowiada: Słuchając
uważniebajki,poznacienowąprzygodęBratka.
Rozmowa na temat treści bajki. Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych wysłuchaniem bajki.
Dzieci odpowiadają na zadania dotyczące tekstu, sprawdzające jego rozumienie:
1. Jak wyglądał anioł zrobiony przez Jasia?
2. W jaki sposób Bratek rozwiązał zagadkę zniknięcia anioła z choinki?
3. Na czym polegała pomoc Bratka?
4. Co miały znaczyć słowa Bratka: Cieszęsię,żezrozumiałeścośbardzoważnego?
5. Opowiedzcie, co się dzieje na ilustracji.
6. Czy macie podobne doświadczenia?
7. Co wydaje wam się najbardziej emocjonujące w tej bajce?

historyjka obrazkowa 14

Opowiadanie historyjki na podstawie obrazków. Prowadzący zajęcia kładzie przed dziećmi cztery obrazki
i pomaga przeczytać podpisy. Zwraca się do uczniów słowami: Obejrzyjcieilustracjei ułóżciejewewłaściwej
kolejności.OpowiedzciehistoryjkęBratka.
Dzieci wspólnie układają obrazki w odpowiedniej kolejności i opowiadają historyjkę, wskazując przyczyny
i skutki przedstawionych sytuacji.
• Zachwycony Jaś wiesza anioła na choince.
• Zaniepokojony Jaś informuje Bratka o zniknięciu anioła.
• Maciek zerka ze wzgardą na przystrojoną ozdobami choinkę.
• Zdumiony i uradowany Jaś dostrzega anioła na najwyższej gałązce.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 1

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci opowiadają o przeżyciach bohaterów, nazywając uczucia przedstawione
na kolejnych obrazkach (zachwyt, zaniepokojenie, wzgarda, zdumienie). Następnie łączą nazwy uczuć z odpowiednimi obrazkami.

II. Wypracowanie gotowości do pracy
3. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia ruchowo-zmysłowe
kółeczka wycięte
ze srebrnego lub białego
papieru bądź kawałki
waty, trójkąt

Zabawa „Śnieżynki”. Prowadzący zajęcia rozdaje każdemu dziecku po kilka śnieżynek (kółeczek wyciętych
ze srebrnego papieru). Uczniowie maszerują w rytm ćwierćnut granych na trójkącie przez prowadzącego zajęcia. Kiedy muzyka ucichnie, dzieci stają i podrzucają śnieżynki w górę, śledząc jedną z nich wzrokiem. Następnym razem dzieci mogą zdmuchiwać śnieżynki z dłoni.

4. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość i pamięć słuchową
Płyta CD
Słucham z Bratkiem

Zabawa „Dzwoneczki”. Prowadzący zajęcia prezentuje dzieciom świąteczny utwór muzyczny, zwracając uwagę na dźwięki dzwoneczków. Zadaniem dzieci jest policzyć, ile razy zadźwięczał dzwoneczek podczas prezentowanego utworu (12 razy).

5. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość i pamięć wzrokową
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 2
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 3,
nakładka na palce
Spaceruch

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci odnajdują na dwóch rysunkach pięć zabawek, a następnie przyklejają
w odpowiednich miejscach naklejki – kolorowe piegi.

6. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące sferę manualną i grafomotoryczną
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wykonują ćwiczenie przygotowujące rękę do rysowania, a następnie rysują po śladzie anioły i je kolorują.
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III. Praca właściwa.
7. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące funkcje słuchowo-językowe
czerwona płytka
sensoryczna,
pacynka Bratek

Zabawa „Odgadnij słowa”. Prowadzący zajęcia wchodzi w rolę Bratka i zaprasza dzieci do udziału w zabawie. Wyjaśnia, że wypowie słowa oraz samogłoski, a zadaniem dzieci będzie ułożenie z tego słów, rozpoczynających się od tych samogłosek.
Prowadzący zajęcia podaje przykład: Powiedzsłowo„dres”,dodającna początkusamogłoskę [a] i jednocześnie
pokazuje płytkę sensoryczną (czerwoną). Dziecko odpowiada: adres.
Zestaw wyrazów:
kra, [i]; kran, [e]; lina, [a]; leje, [a]; ster, [a]; tom, [a]; żur, [a]; brona, [o]; gród, [o]; koń, [o]; lejek, [o]; sad, [o]; statki, [o]; twór, [o]; kos, [u]; lica, [u]; łan, [u]; rok, [u]; waga, [u]

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 4, 5

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyodrębniają wskazane głoski w nazwach obrazków.

8. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące funkcje wzrokowo-przestrzenne
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 6
lupa

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują za pomocą lupy wskazane w poleceniu litery i otaczają je pętlą
w odpowiednim kolorze.

9. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność czytania i pisania
Przewodnik
dla nauczyciela
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 7
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 8–11
słuchawki z butelek,
nakładka Spaceruch
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 12, 13
wskaźnik do czytania
litery lub sylaby
przestrzenne
(np. z wykładziny)

Masażyk całej ręki. Dzieci wykonują ćwiczenia według wskazówek prowadzącego zajęcia.
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują i piszą w wyznaczonym miejscu litery oznaczające samogłoski
i spółgłoski miękkie. Starannie kaligrafują litery w liniaturze.
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wykonują ćwiczenia oczu przed czytaniem według wskazówek zawartych
w poleceniu. Piszą wyrazy oraz czytają sylabami i całościowo. Utrwalają zasady pisowni wyrazów ze spółgłoskami miękkimi.
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci czytają i piszą z pamięci.
Zabawa „Wyskacz wyraz do zapamiętania”. Prowadzący zajęcia układa na dywanie kilka (około 10) liter
oznaczających spółgłoski miękkie,, między innymi si, zi, ci, ni, dzi, lub sylab między innymi sia, ziu, cie, nio, dzia. Pokazuje dzieciom wyrazy zapisane na kartce. Dzieci zapamiętują wyrazy i skaczą po kolejnych literach, danego słowa.
Wyrazy do wyskakania:
Kasia, Ziutek, cielę, Henio, Dziadek

10. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia rozwijające myślenie matematyczne i wyobraźnię
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 14

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci szukają cyfry siedem.

IV. Relaksacja
11. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia relaksacyjne
Płyta CD
Słucham z Bratkiem

Zabawa „Film o świętach”. Dzieci leżą swobodnie na dywanie i słuchają świątecznej piosenki. Wyobrażają
sobie jej treść tak dokładnie, jakby oglądały film w kinie.

V. Podsumowanie pracy. Ocena wysiłku
12. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia utrwalające treści, podsumowanie i nagroda
Rozmowa w kręgu „Jak minęły mi zajęcia z Bratkiem?”. Prowadzący zajęcia podsumowuje pracę dzieci. Podkreśla ich aktywność, zaangażowanie, samodzielność, dobre wyniki i miłą atmosferę. Zachęca do wypowiedzi na temat zajęć: Jakiemacieodczucia?Czyterazwiecie,jaknależypostąpićzeznalezionąrzeczą?Którezadania
sprawiływamtrudność,a którebyłyłatwedo wykonania?

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 15
Karta postępów 14
Karta pracy domowej 14

Samoocena. Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytania zawarte w zeszycie ćwiczeń
i dokonać samooceny.
Karta postępów. Prowadzący zajęcia wypełnia wraz z dziećmi kartę postępów.
Praca domowa. Prowadzący zajęcia objaśnia, jak wykonać pracę domową.
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Scenariuszzajęć
Zapis
w dzienniku
Cele
operacyjne

Środki
dydaktyczne
Do przygotowania
na zajęcia

Z wyposażenia
pracowni

15

Utrwalenie pisowni wyrazów z literą i pełniącą podwójną rolę w wyrazie – tworzenie sylaby i zmiękczanie
głoski – na podstawie bajki terapeutycznej O tym, jak klamkę pocałowałem, bo się z Adasiem umawiałem
Dziecko:
• rozwija umiejętność słuchania bajki ze zrozumieniem i poprawnego wypowiadania się na jej temat
• doskonali umiejętność mówienia na zadany temat i odpowiadania na pytania
• poszerza zasób słownictwa związanego z tematem zajęć
• uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (zaskoczenie, ciekawość, beztroska, strapienie)
• doskonali kompetencje językowe na płaszczyźnie fonologicznej – wykonuje operacje na cząstkach fonologicznych (dodawanie sylaby, głoski)
• doskonali umiejętność kształtnego pisania liter, z zachowaniem właściwego kierunek kreślenia
• doskonali poprawny sposób łączenia liter
• doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalną
• doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem prostych tekstów
• rozwija świadomość i wrażliwość ortograficzną dotyczącą zasad pisowni liter oznaczających spółgłoski miękkie
• utrwala pisownię wyrazów z literami oznaczającymi spółgłoski miękkie: si, zi, ci, ni, dzi
• rozwija orientację przestrzenną i kierunkową
• doskonali umiejętność liczenia i porządkowanie liczb w zakresie 15
• butelka z płynem zmiękczającym do ubrań
• butelka z wyciętymi papierowymi literami i (na butelce etykieta z Bratkiem i literą i)
• butelka z wyciętymi papierowymi kreseczkami (na butelce etykieta z Bratkiem i kreseczką)
• trójkąt
• linijki
• czerwona płytka sensoryczna
• słuchawki z butelek
• nakładka na palce Spaceruch
• wskaźnik do czytania
• kolorowe sznurki (ok. 30–50 cm)
• litery przestrzenne (np. z wykładziny)
• Ortograffitiz Bratkiem.Księgabajekterapeutycznych
• Ortograffitiz Bratkiem.Zeszytćwiczeń,kl. 2,cz. 1
• Ortograffitiz Bratkiem.Przewodnikdlanauczyciela
• historyjka obrazkowa 15
• płyta CD Słuchamz Bratkiem
• pacynka Bratek
• nakładka na palce Spaceruch
• domek uczuć
• lupa Bystre Oczko
• Karta postępów dziecka 15
• Karta pracy domowej 15

Przebieg
zajęć

I. Czynności organizacyjno-mobilizujące

domek uczuć

Domek uczuć. Dzieci siedzą w kręgu. Rozmawiają o swoim samopoczuciu. Następnie pokazują na domku
uczuć ilustracje, które najlepiej obrazują ich emocje.

butelka z płynem
zmiękczającym do ubrań,
butelka z wyciętymi
papierowymi literami i;
butelka z wyciętymi papierowymi kreseczkami.

Zabawa „Płyn zmiękczający”. Dzieci siedzą w kręgu na podłodze. Prowadzący zajęcia odwołuje się do doświadczeń dzieci z poprzednich zajęć. Kładzie w środku butelkę z płynem zmiękczającym ubrania i przypomina: Tojestpłynzmiękczający.Dorośliużywajągodo płukaniatkaninpo to,abybyłymiękkie.A terazspójrzcie
na tedwiemałebuteleczki.Pamiętaciezapewne,żewnichrównieżjestpłynzmiękczającyużywanyprzezBratka
do zmiękczaniaspółgłosek.Pobawmysięrazjeszcze,takjaktorobiBratek.
Prowadzący zajęcia wkłada do miseczki litery: s, z, c, n, dz, tak samo jak na poprzednich zajęciach. Dzieci odczytują te litery. Stwierdzają, że są twarde. Następnie prowadzący zajęcia „wylewa” z butelki wiele wyciętych
z papieru liter i,mówiąc: Otopłynzmiękczający. Uczniowie wspólnie mieszają w misce litery, a następnie je
wyjmują. Łączą litery oznaczające spółgłoski z literami i i odczytują miękko: si (wymowa: [ś]), zi (wymowa:

1. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji oraz integrujące grupę
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[ź]), ci (wymowa: [ć]), ni (wymowa: [ń]), dzi (wymowa: [dź]).
Na zakończenie zabawy prowadzący zajęcia dodaje: Jużna następnychzajęciachdowieciesię,cosięznajduje
w drugiejbutelce.

2. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 15

Prezentacja bajki terapeutycznej. Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci i zapowiada: Słuchając
uważniebajki,poznacienowąprzygodęBratka.
Rozmowa na temat treści bajki. Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych wysłuchaniem bajki.
Dzieci odpowiadają na zagadnienia dotyczące tekstu, sprawdzające jego rozumienie:
1. W jakim celu Bratek i Jaś wybrali się do Adama?
2. Co Bratek zapakował do plecaka?
3. W jaki sposób Bratek i Jaś próbowali się dowiedzieć, czy Adam jest w domu?
4. Co miały znaczyć słowa Bratka: Pocałowaliśmyklamkętwoichdrzwi?
5. Opowiedzcie, co się dzieje na ilustracji.
6. Czy przydarzyły wam się podobne przeżycia?
7. Co wydaje wam się najbardziej emocjonujące w tej bajce?

historyjka obrazkowa 15

Opowiadanie historyjki na podstawie obrazków. Prowadzący zajęcia kładzie przed dziećmi cztery obrazki.
Pomaga uczniom przeczytać podpisy. Następnie zwraca się do uczniów: Obejrzyjcieilustracjei ułóżciejewe
właściwejkolejności.OpowiedzciehistoryjkęBratka.
Dzieci wspólnie układają obrazki w odpowiedniej kolejności i opowiadają historyjkę, wskazując przyczyny
i skutki przedstawionych sytuacji.
• Jaś i Bratek są zaskoczeni nieobecnością Adasia w domu.
• Jaś i Bratek z ciekawością tropią ślady na śniegu.
• Adaś beztrosko bawi się na górce.
• Strapiony Adaś przeprasza Bratka za swoje zachowanie.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 1

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci opowiadają o przeżyciach bohatera, nazywając uczucia przedstawione
na kolejnych obrazkach. Następnie łączą nazwy uczuć z odpowiednimi obrazkami (zaskoczenie, ciekawość,
beztroska, strapienie).

II. Wypracowanie gotowości do pracy
3. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia ruchowo-zmysłowe
kocyki, trójkąt

Zabawa „Koniki”. Dzieci dobierają się trójkami. Dwoje dzieci będzie konikami dziecko w środku – woźnicą.
Woźnica siedzi w siadzie klęcznym na kocyku – w „saniach”. „Koniki” ciągną sanie z woźnicą, poruszając się
w rytm ćwierćnut i ósemek wygrywanych na trójkącie przez prowadzącego zajęcia. Na głośny dźwięk trójkąta i hasło Koniki sanie się zatrzymują, a koniki radośnie podskakują, machając swobodnie rękami i nogami
oraz poruszając głową. Potem następuje zmiana ról. Należy każdemu dziecku dać możliwość bycia konikiem
i woźnicą.

4. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość i pamięć słuchową
Płyta CD
Słucham z Bratkiem

Zabawa „Bratek buduje karmnik”. Prowadzący zajęcia prezentuje dzieciom nagranie, zwracając uwagę na odgłosy wydawane przez narzędzia podczas budowania karmnika. Zadaniem dzieci jest zapamiętanie tych odgłosów i podanie ich w odpowiedniej kolejności.
Dźwięki odtwarzane z płyty:
rysowanie ołówkiem stolarskim po drewnie, piłowanie drewna, wbijanie gwoździ, szlifowanie drewna papierem ściernym, wiercenie

5. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość i pamięć wzrokową
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 2
linijki

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci porządkują przedmioty – rysują linię, posługując się linijką.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 3
linijki

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wykonują ćwiczenie przygotowujące rękę do rysowania. Następnie rysują karmnik, łącząc punkty za pomocą linijki.

6. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące sferę manualną i grafomotoryczną
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III. Praca właściwa
7. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące funkcje słuchowo-językowe
zestaw wyrazów
czerwona płytka
sensoryczna

Zabawa „I co jeszcze?”. Prowadzący zajęcia zaprasza dzieci do udziału w zabawie. Wyjaśnia, że dzieci będą
kolejno wymyślały nazwy ptaków i dodawały je na koniec zdania po słowie i.
Prowadzący zajęcia wchodzi w rolę Bratka i rozpoczyna zabawę, mówiąc na przykład: Do karmnikaprzyleciaływróbeli…. Wyraz: i akcentuje, pokazując czerwoną płytkę sensoryczną, by uczniowie skojarzyli ją z samogłoską. Dzieci kontynuują zabawę.
Pierwszy uczeń mówi: Do karmnikaprzyleciaływróbeli sikorkai….
Kolejne dziecko mówi: Do karmnikaprzyleciaływróbeli sikorkai gili….
Kolejne dziecko mówi: Do karmnikaprzyleciaływróbeli sikorkai gili kruki… .
Zestaw wyrazów:
wróbel, sikorka, gil, kruk, kos, sroka, wrona

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 4, 5

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyodrębniają wskazane głoski w nazwach obrazków.

8. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące funkcje wzrokowo-przestrzenne
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 6

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują litery oznaczające spółgłoski miękkie, a następnie łączą je liniami z pudełkiem.

9. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność czytania i pisania
Przewodnik
dla nauczyciela
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 7
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 8–11
słuchawki z butelek,
nakładka Spaceruch
litery przestrzenne
(np. z wykładziny)

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 12,13
wskaźnik do czytania

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 14

Masażyk całej ręki. Dzieci wykonują ćwiczenia według wskazówek prowadzącego zajęcia.
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci liczą litery i głoski. Starannie kaligrafują litery w liniaturze.
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wykonują ćwiczenia oczu przed czytaniem według polecenia. Piszą wyrazy
i czytają je sylabami i całościowo. Utrwalają zasady pisowni wyrazów ze spółgłoskami miękkimi si, ci, zi, ni, dzi.
Zabawa „Wyskacz wyraz do zapamiętania”. Prowadzący zajęcia układa na dywanie kilka (około 10) liter przestrzennych, między innymi si, zi, ci, ni, dzi. Pokazuje dziecku wyraz zapisany na kartce. Dziecko zapamiętuje
wyraz i skacze po jego kolejnych literach.
Wyrazy do wyskakania:
sito, zima, nitka, dziki, cicho
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci czytają i piszą zdania.

10. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia rozwijające myślenie matematyczne i wyobraźnię
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci łączą kolejne kropki od 1do 15, a następnie kolorują obrazek według wskazówek prowadzącego zajęcia.

IV. Relaksacja
11. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia relaksacyjne
Płyta CD
Słucham z Bratkiem,
kolorowe sznurki

Zabawa relaksacyjna „Nici przyjaźni”. Dzieci dobierają się parami. Każda para otrzymuje po dwa kolorowe
sznureczki – „nici przyjaźni”. Trzymając nici za końce, jakby były one przedłużeniem rąk, dzieci tańczą swobodnie w rytm delikatnej, spokojnej muzyki. Podczas tańca unoszą ręce we wszystkie strony według własnej
inwencji.

V. Podsumowanie pracy. Ocena wysiłku
12. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia utrwalające treści, podsumowanie i nagroda
Rozmowa w kręgu „Jak minęły mi zajęcia z Bratkiem?”. Prowadzący zajęcia podsumowuje pracę dzieci. Podkreśla ich aktywność, zaangażowanie, samodzielność, dobre wyniki i miłą atmosferę. Zachęca do wypowiedzi na temat zajęć, zadając uczniom pytania: Jakiemacieodczucia?Czyterazwiecie,jaknależ ysięzachować,
gdyzapraszasiękolegęlubkoleżankędo domu?Którezadaniasprawiływamtrudność,a którebyłyłatwedo wykonania?

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 15

Samoocena. Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytania zawarte w zeszycie ćwiczeń
i dokonać samooceny.
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Karta postępów 15
Karta pracy domowej 15

Karta postępów. Prowadzący zajęcia wypełnia wraz z dziećmi kartę postępów.
Praca domowa. Prowadzący zajęcia objaśnia, jak wykonać pracę domową.
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Scenariuszzajęć
Zapis
w dzienniku
Cele
operacyjne

Środki
dydaktyczne
Do przygotowania
na zajęcia

Z wyposażenia
pracowni

16

Utrwalenie pisowni wyrazów z literami oznaczającymi spółgłoski miękkie ś, ź, ć, ń, dź na podstawie bajki terapeutycznej O tym, jak trudno jest dotrzymać tajemnicy, gdy chłopak chodzi w spódnicy
Dziecko:
• rozwija umiejętność słuchania bajki ze zrozumieniem i poprawnego wypowiadanie się na jej temat
• doskonali umiejętność mówienia na zadany temat i odpowiadania na pytania
• poszerza zasób słownictwa związanego z tematem zajęć
• uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (przygnębienie, radość, niezadowolenie, speszenie)
• doskonali świadomość fonologiczną – uczy się rozpoznawać i dostrzegać głoski miękkie w słowach
• doskonali umiejętność kształtnego pisania liter, z zachowaniem właściwego kierunku kreślenia
• doskonali poprawny sposób łączenia liter
• doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalną
• doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem prostych tekstów
• rozwija świadomość i wrażliwość ortograficzną dotyczącą zasad pisowni liter oznaczających spółgłoski miękkie
• rozwija orientację przestrzenną i kierunkową
• utrwala kolejność nazw miesięcy
• butelka z płynem zmiękczającym do ubrań
• butelka z wyciętymi papierowymi literami i (na butelce etykieta z Bratkiem i literą i)
• butelka z wyciętymi papierowymi kreseczkami (na butelce etykieta z Bratkiem i kreseczką)
• długi sznurek
• dowolny instrument perkusyjny
• 4 kartki z napisami: WIOSNA, LATO, JESIEŃ, ZIMA
• szpilki
• kawałek miękkiej tkaniny futerkowej lub miękka piłeczka z gąbki
• słuchawki z butelek
• wskaźnik do czytania
• litery przestrzenne (np. z wykładziny)
• Ortograffitiz Bratkiem.Księgabajekterapeutycznych
• Ortograffitiz Bratkiem.Zeszytćwiczeń,kl. 2,cz. 1
• Ortograffitiz Bratkiem.Przewodnikdlanauczyciela
• historyjka obrazkowa 16
• płyta CD Słuchamz Bratkiem
• pacynka Bratek
• nakładka na palce Spaceruch
• domek uczuć
• lupa Bystre Oczko
• Karta postępów dziecka 16
• Karta pracy domowej 16

Przebieg
zajęć

I. Czynności organizacyjno-mobilizujące

domek uczuć

Domek uczuć. Dzieci siedzą w kręgu. Rozmawiają o swoim samopoczuciu. Następnie pokazują na domku
uczuć ilustracje, które najlepiej obrazują ich emocje.

butelka z płynem
zmiękczającym do ubrań,
butelka z wyciętymi
papierowymi literami i;
butelka z wyciętymi papierowymi kreseczkami.

Zabawa „Płyn zmiękczający”. Dzieci siedzą w kręgu. Prowadzący zajęcia odwołuje się do doświadczeń dzieci z dwóch poprzednich zajęć. Kładzie w środku butelkę z płynem zmiękczającym do ubrań i przypomina: To
jestpłynzmiękczający.Dorośliużywajągodo płukaniatkaninpo to,abybyłymiękkie.A terazspójrzciena tedwie
małebutelki.Pamiętaciezapewne,żewnichrównieżjestpłynzmiękczający.UżywagoBratekdo zmiękczaniaspółgłosek.Dzisiajdowieciesię,cojestw drugiejbutelce.
Prowadzący zajęcia wkłada do miski litery: s, z, c, n, dz, podobnie jak na poprzednich zajęciach. Dzieci odczytują te litery. Stwierdzają, że są twarde. Następnie prowadzący „wylewa” z drugiej butelki wiele wyciętych z papieru kreseczek i mówi: Otodrugipłynzmiękczający. Uczniowie wspólnie mieszają w misce litery, a następnie
je wyjmuje. Łączą je z kreseczkami. Odczytują spółgłoski miękkie ś, ź, ć, ń, dź.
Na zakończenie zabawy prowadzący podsumowuje zajęcia: Terazjużwiecie,jakBratekporadziłsobiez zapamiętaniemtychtrudnychliter.

1. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji oraz integrujące grupę
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2. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 16
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 16

Prezentacja bajki terapeutycznej. Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci i zapowiada: Słuchając
uważniebajki,poznacienowąprzygodęBratka.
Rozmowa na temat treści bajki. Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych wysłuchaniem bajki.
Dzieci odpowiadają na zagadnienia dotyczące tekstu, sprawdzające jego rozumienie:
1. W jakim celu Bratek dzwonił do babci Anny?
2. Co ważnego Bratek powiedział Stasiowi?
3. Dlaczego Bratek powiedział: Będęmusiałz nimjeszczeporozmawiać,bomazbytkrótkąpamięć?
4. Opowiedzcie, co się dzieje na ilustracji.
5. Jakie są wasze noworoczne postanowienia?
6. Co was rozbawiło w tej bajce?
7. Czy potraficie wymienić nazwy po kolei wszystkich miesięcy?

historyjka obrazkowa 16

Opowiadanie historyjki na podstawie obrazków. Prowadzący zajęcia kładzie przed dziećmi cztery obrazki.
Pomaga uczniom przeczytać podpisy. Następnie zwraca się do uczniów: Obejrzyjcieilustracjei ułóżciejewe
właściwejkolejności.OpowiedzciehistoryjkęBratka.
Dzieci wspólnie układają obrazki w odpowiedniej kolejności i opowiadają historyjkę, wskazując przyczyny
i skutki przedstawionych sytuacji.
• Przygnębiony Bratek stwierdza, że nie pamięta nazw miesięcy.
• Bratek z radością dowiaduje się, w jakim miesiącu się urodził.
• Bratek z niezadowoleniem upomina Stasia.
• Speszony Staś przeprasza Bratka za swoje zachowanie.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 1

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci opowiadają o przeżyciach bohatera, nazywając uczucia przedstawione
na kolejnych obrazkach (przygnębienie, radość, niezadowolenie, speszenie). Następnie łączą nazwy uczuć
z odpowiednimi obrazkami.

II. Wypracowanie gotowości do pracy
3. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia ruchowo-zmysłowe
długi sznurek, dowolny
instrument perkusyjny,
kartki z napisami:
WIOSMA, LATO, JESIEŃ,
ZIMA,
pacynka Bratek

Zabawa „W jakim miesiącu się urodziłeś?”. Prowadzący zajęcia przygotowuje razem z dziećmi przestrzeń
do ćwiczeń. Za pomocą sznurka dzieli podłogę na cztery części i kładzie w każdej ćwiartce kartkę z napisem:
WIOSNA, LATO, JESIEŃ lub ZIMA. Prowadzący zajęcia wchodzi w rolę Bratka i mówi: Urodziłemsięw kwietniu,
więcmogęzająćmiejscew częściz napisemWIOSNA.Zastanówciesię,w jakimmiesiącumacieurodziny?Jakato
poraroku? Dzieci poruszają się swobodnie po sali w rytm dźwięku dowolnego instrumentu perkusyjnego.
Na głośniejsze uderzenie i hasło: lato dzieci urodzone o tej porze roku zajmują odpowiednie miejsce. Każdy
uczeń mówi, w jakim miesiącu się urodził. Prowadzący zajęcia wymienia wszystkie pory roku oraz kilkakrotnie powtarza hasła, aby dzieci mogły utrwalić miesiąc własnych urodzin i kojarzyć go z właściwą porą roku.

4. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość i pamięć słuchową
Płyta CD
Słucham z Bratkiem

Zabawa „Telefony”. Prowadzący zajęcia prezentuje dzieciom nagranie różnych dźwięków telefonów. Zadaniem dzieci jest policzenie, ile razy podczas nagrania zadźwięczały różne sygnały.

5. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość i pamięć wzrokową
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 2

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci szukają różnic między obrazkami, a następnie na jednym z nich przylepiają
naklejki – kolorowe piegi.

6. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące sferę manualną i grafomotoryczną
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 3
szpilki

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wykonują ćwiczenie przygotowujące rękę do rysowania, a następnie dziurkują wzór szpilką.
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III. Praca właściwa.
7. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące funkcje słuchowo-językowe
kawałek miękkiej tkaniny
futerkowej lub miękka
piłeczka z gąbki

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 4, 5

Zabawa „Tylko miękkie!”. Prowadzący zajęcia zaprasza dzieci do udziału w zabawie Bratka, podczas której
wypowiada dwa podobnie brzmiące słowa, w tym jedno z głoską miękką. Dzieci wybierają z podanych par
słowa zawierające głoskę miękką. Dzielą te słowa na głoski. W trakcie wymawiania głoski miękkiej ugniatają
miękką piłeczkę lub głaszczą tkaninę z miękkiego futerka.
Zestaw wyrazów:
miski – miśki, Kaśka – kaszka, Kaśka – kaczka, boćki – botki, boćki – boczki, ślina – glina, ślub – klub, bańka – barka, bańka – bajka, głośny – głodny, śliczna – uliczna, Maryśka – Marylka, pień – piec, koń – kot,
kosz – koś, koś – kos, pień – pies, ryś – rydz, Krzyś – krzyk, Zbyś – Zbych, Staś – Stach, gaś – gaz
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyodrębniają wskazane głoski w nazwach obrazków.

8. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące funkcje wzrokowo-przestrzenne
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 6
lupa

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują za pomocą lupy litery oznaczające spółgłoski miękkie ś, ć, ź, ń,
dź i otaczają je pętlą w niebieskim kolorze.

9. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność czytania i pisania
Przewodnik
dla nauczyciela
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 7
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 8–11
słuchawki z butelek,
nakładka Spaceruch
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 12, 13
wskaźnik do czytania
litery przestrzenne
(np. z wykładziny)

Masażyk całej ręki. Dzieci wykonują ćwiczenia według wskazówek prowadzącego zajęcia.
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują litery oznaczające spółgłoski miękkie i piszą je w wyznaczonym
miejscu. Starannie kaligrafują litery w liniaturze.
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wykonują ćwiczenia oczu przed czytaniem według wskazówek zawartych
w poleceniu. Piszą i czytają wyrazy sylabami i całościowo. Utrwalają zasady pisowni wyrazów ze spółgłoskami miękkimi.
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci czytają i piszą zdania.

Zabawa „Wyskacz wyraz do zapamiętania”. Prowadzący zajęcia układa na dywanie kilka (około 10) liter przestrzennych między innymi ś, ź, ć, ń, dź. Pokazuje dziecku wyraz zapisany na kartce. Dziecko zapamiętuje wyraz i skacze po jego kolejnych literach.
Wyrazy do wyskakania:
Kaśka, bańka, Baśka, Zośka, koś, koń

10. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia rozwijające myślenie matematyczne i wyobraźnię
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 14

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci przyporządkowują nazwy miesięcy do liczb. Uzupełniają karty kalendarza
odpowiednimi liczbami.

IV. Relaksacja
11. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia relaksacyjne
Płyta CD
Słucham z Bratkiem
lub kawałki

Zabawa „Wymarzone urodziny”. Dzieci wyobrażają sobie, jak mogłyby wyglądać ich wymarzone urodziny.
Wyobrażają sobie miejsce, w którym odbywałoby się przyjęcie, jak byłyby ubrane, jak wyglądałby tort, jakie
prezenty by dostały… Następnie chętne dzieci opowiadają pozostałym uczestnikom zabawy o swoich wymarzonych urodzinach.

V. Podsumowanie pracy. Ocena wysiłku
12. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia utrwalające treści, podsumowanie i nagroda
Rozmowa w kręgu „Jak minęły mi zajęcia z Bratkiem?”. Prowadzący zajęcia podsumowuje pracę dzieci. Podkreśla ich aktywność, zaangażowanie, samodzielność, dobre wyniki i miłą atmosferę. Zachęca do wypowiedzi na temat zajęć: Jakiemacieodczucia?Czyterazwiecie,dlaczegoBratekzwracauwagęna to,żeważnejest
dotrzymaniesłowa?Którezadaniasprawiływamtrudność,a którebyłyłatwedo wykonania?

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 15

Samoocena. Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytania zawarte w zeszycie ćwiczeń
i dokonać samooceny.
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Karta postępów 16
Karta pracy domowej 16

Karta postępów. Prowadzący zajęcia wypełnia wraz z dziećmi kartę postępów.
Praca domowa. Prowadzący zajęcia objaśnia, jak wykonać pracę domową.
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Scenariuszzajęć
Zapis
w dzienniku
Cele
operacyjne

Środki
dydaktyczne
Do przygotowania
na zajęcia

Z wyposażenia
pracowni

17

Utrwalenie kolejności liter w alfabecie na podstawie bajki terapeutycznej O tym, jak pięć kotków z piwnicy jadało kanapki pewnej uczennicy
Dziecko:
•rozwijaumiejętnośćsłuchaniabajkizezrozumieniemi poprawnegowypowiadaniasięna jejtemat
•uświadamiasobiei naz ywauczuciabohaterówbajki(zatroskanie,zawstydzenie,entuzjazm,zachwyt)
•poszerzazasóbsłownictwazwiązanegoz tematemzajęć
•uczysięorganizowaćzabawęruchowąwedługpodanegoplanu
•utrwalakolejnośćliterw alfabecie
•doskonaliumiejętnośćkształtnegopisanialiterz zachowaniemwłaściwegokierunkukreślenia
•utrwalapoprawnysposóbłączenialiter
•doskonaliumiejętnośćczytaniametodąsylabowąi globalną
•doskonaliumiejętnośćczytaniazezrozumieniemprostychkrótkichtekstów
•rozwijaświadomośći wrażliwośćortograficznądotyczącązasadpisowniliteroznaczającychspółgłoskimiękkie
•doskonaliumiejętnośćdodawaniai odejmowaniaw zakresie15
•rysunkiplanuwykonaniazadaniaruchowego
•piłkasensoryczna
•piłeczka
•szarfa
•bębeneklubliteryprzestrzenne(np.zwykładziny)lubinnyinstrumentperkusyjny
•sznurek
•alfabetzapisanynapaskupapieru
•pudełkolubkosz
•wskaźnikdo czytania
• Ortograffiti z Bratkiem. Księga bajek terapeutycznych
• Ortograffiti z Bratkiem. Zeszyt ćwiczeń, kl. 2, cz. 2
•Ortograffiti z Bratkiem. Przewodnik dla nauczyciela
•histor yjkaobrazkowa17
•płyta CDSłucham z Bratkiem
•pacynkaBratek
•nakładkana palceSpaceruch
•domekuczuć
•lupaBystreOczko
•alfabetdemonstracyjny
•alfabetsensoryczny
•folia,pisak
•Kartapracy
•Kartapostępówdziecka17
•Kartapracydomowej17

Przebieg
zajęć

I.Czynnościorganizacyjno-mobilizujące
1. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji oraz integrujące grupę

domek uczuć
Kartypracy17

Domek uczuć. Dziecisiedząw kręgu.Rozmawiająo swoimsamopoczuciu.Następniepokazująna domku
uczućilustracje,którenajlepiejobrazująichemocje.
Alfabety. Dziecisiedząna podłodze.Ucząsięrymowanki.

2. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się
Księgabajek
terapeutycznych
–bajka 17
Księgabajek
terapeutycznych
–bajka 17

Prezentacja bajki terapeutycznej. Prowadzącyzajęciarozbudzaciek awośćdziecii zapowiada:Słuchając
uważnie bajki, poznacie nową przygodę Bratka.
Rozmowa na temat treści bajki. Prowadzącyzajęciarozmawiaz dziećmina tematprzeż yćwywołanychwysłuchaniembajki.
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Dzieciodpowiadająna zagadnieniasprawdzającerozumienietekstu:
1.DlaczegoŻanetkaprosiłaBratkao drugieśniadanie?
2.Na czympolegałplanBratka?
3.CoBratekmiałna myśli,mówiąc:Od dziś zjadasz swoje śniadanie, które szykuje ci mama, to ważne?
4.Opowiedz,cosiędziejena ilustracji.
5.Jakmożnaprzekonaćrodziców,byw domumogłosiępojawićzwierzątko?
6.Cowamsięwydajenajciekawszew tejbajce?
7.Jaknaz ywałysiękotki,którymiopiekowałasięŻanetka?

historyjka obrazkowa 17

Opowiadanie historyjki na podstawie obrazków. Prowadzącyzajęciakładzieprzed dziećmiczter yobrazki.
Pomagauczniomprzeczytaćpodpisy.Zwracasiędo uczniówsłowami:Obejrzyjcie ilustracje i ułóżcie je we właściwej kolejności. Opowiedzcie historyjkę Bratka.
Dzieciwspólnieukładająobrazkiw odpowiedniejkolejnościi opowiadająhistor yjkę,wskazującprzyczyny
i skutkiprzedstawionychsytuacji.
•Zatroskana Żanetkazbierajedzeniedlakociątz piwnicy.
•Bratekjestzawstydzony pocałunkiemŻanetki.
•Żanetaz entuzjazmem sprzątazabawki.
•Bratekz zachwytem robiŻaneciezdjęciez kociętami.

Zeszytćwiczeń
ćw.1

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciopowiadająo przeż yciachbohaterów,naz ywającuczuciaprzedstawione
na kolejnychobrazkach(zatroskanie,zawstydzenie,entuzjazm,zachwyt).Następniełącząnaz wyuczućz odpowiednimiobrazkami.

II.Wypracowaniegotowoścido pracy
3. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia ruchowo-zmysłowe
rysunki planu wykonania
zadania ruchowego, szarfa, piłka, bębenek, sznurek, piłeczka sensoryczna,
pacynka Bratek

Zabawa „Działaj według planu”. Dziecipracująw zespole.Prowadzącyzajęciarozdajekażdemudzieckurysunekprzedstawiającyplanwykonaniazadania.Układana podłodzekartkiz cyframiod 1do 5,oznaczającymistanowiskaćwiczeńz opisamizadaniado wykonaniaw danymmiejscu.
Pierwszestanowisko–dzieckoodczytujez rysunkuzadaniepolegającena ćwiczeniuz szarfą.
Drugiestanowisko–dzieckodowiadujesięz rysunku,żebędziećwiczyćz piłeczką(np.podrzucaćdo gór y).
Trzeciestanowisko–dzieckoodczytujez rysunku,żebędziegraćna bębenku.
Czwartestanowisko–dzieckodostajeinformację,żebędziećwiczyćzesznurkiem(np.nawijaćgona nadgarstek).
Piątestanowisko–dzieckownioskujez rysunku,żebędziećwiczyćz piłeczkąsensor yczną(np.ugniataćją
lubwałkować).
Zadaniemgrupyjestwspólnezastanowieniesię,jaknależ ysiępodzielićzadaniami,byzłoż yćjew jednązabawęi odpowiedniozorganizowaćprzestrzeń.Po chwiliprowadzącywchodziw rolęBratkai mówi:Chciałbym zobaczyć, czy działacie zgodnie z planem. Dzieciprzystępujądo zabawy.

4. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość i pamięć słuchową
bębenek lub inny instrument perkusyjny

Zabawa „Kocie przekomarzanki”. Prowadzącyzajęciarytmiczniecicholubgłośnostukakilkarazy(od 3do 10)
w bębeneklubinnyinstrument.Zadaniemdziecijestpoliczeniedźwięków,a następniewcieleniesięw role
kotków.Dziecistająsięmałymikotkamiw odpowiedzina cichedźwiękilubduż ymikotami–w odpowiedzi
na głośnedźwięki.Miaucząo jedenrazwięcej,niżusłyszałydźwiękówinstrumentu.
Przykład:prowadzącyzajęciastukacichow bębenek5raz y– dzieci6raz ymiaucząjakmałekotki.

5. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość i pamięć wzrokową
Zeszytćwiczeń
ćw.2,3

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciwyszukująkotkiukrytena obrazku.Wskazująimdrogędo koszyczka,rysująclinie.

6. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące sferę manualną i grafomotoryczną
Zeszytćwiczeń
ćw.4,5
nakładka na palce
Spaceruch

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciwykonująćwiczenieprzygotowującerękędo rysowania,a następniełącząkropkiprzy literach,tworzącrysunek.
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III.Pracawłaściwa
7. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące funkcje słuchowo-językowe
Kartapracy17
–rymowanka,litery
przestrzenne
(np.z wykładziny)

Zeszytćwiczeń
ćw.6

Zabawa „Wysportowany alfabet”. Prowadzącyzajęciazapraszadziecido udziałuw zabawieBratka,podczas
którejdzieciucząsięna pamięćrymowankio alfabecie.Następnieprowadzącyzajęciaukładana dywanieliter yprzestrzennecałegoalfabetu.Uczniowieskacząpo literach,którewypowiadają.
Uwaga:każdyuczeńskaczepo literachjednegowersurymowanki,a wszyscyrazemmówiąwersdo rymu.
A, ą, b, c, ć [wymowa:a,ąbe,ce,cie]
na saneczkach z górki mknie!
D, e, ę, f, g [wymowa:de,e,ę,ef,gie]
po drabince wspina się!
H, i, j, k, l, ł [wymowa:ha,i,jot,ka,el,eł]
już na łyżwach ślizga się!
M, n, ń, o, ó [wymowa:em,en,eń,o,ó]
do mety biegnie ile tchu!
P, r, s, ś, t [wymowa:pe,er,es,eś,te]
na rowerze ściga się!
U, w, y, z, ź [wymowa:u,wu,igrek,zet,ziet]
koszykówki zagra mecz!
I ostatnia: ż… [wymowa:żet]
Na głowie stanie wnet!
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciwyodrębniająwskazanegłoskii układająz nichnaz węobrazka.

8. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące funkcje wzrokowo-przestrzenne
Kartapracy17–domek
„Alfabet”planszaz alfabetem,pacynkaBratek

Zabawa „Alfabet”. Prowadzącyzajęciawchodziw rolęBratkai mówi:Znam już wszystkie litery, ale nie umiem
zapamiętać ich kolejności. To takie trudne. Czy możecie mi wytłumaczyć, jak to zrobić? Prowadzącyodpowiada
Bratkowi,spoglądającna dzieci:Litery lepiej się zapamiętuje, gdy są poukładane. Proponuję tobie, Bratku oraz
dzieciom pewną zabawę: to jest domek, w którym mieszkają litery, czyli alfabet. Każda litera w alfabecie ma swój
pokój, czyli swoje stałe miejsce. Prowadzącypok azujealfabetna planszy.Dziecinaklejająnaklejkiz literami
na karciepracy.

Zeszytćwiczeń
ćw.7

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciwyszukująw podanymtekściepierwsząi ostatniąliteręalfabetu,a następniewpisująwokienkaodpowiednieliczby.

9. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność czytania i pisania
Przewodnik
dlanauczyciela
Zeszytćwiczeń
ćw.8
litery przestrzenne (np.
z wykładziny) lub alfabet
zapisany na pasku papieru, piłka, pudełko lub kosz
Zeszytćwiczeń
ćw.9–11
Zeszytćwiczeń
ćw.11,12
wskaźnik do czytania

Zeszytćwiczeń
ćw.13

Masażyk całej ręki. Dzieciwykonująćwiczeniawedługwskazówekprowadzącegozajęcia.
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dziecistaranniekaligrafują liter yw liniaturze,piszącjeparami:wielka–mała.
Utrwalająpoprawnysposóbłączenialiterorazkolejnośćalfabetyczną.
Zabawa „Wrzucamy alfabet do pudełka”. Prowadzącyzajęciaukładana dywanieliter yalfabetu(lubalfabet
zapisanyna odpowiednioduż ympaskupapieru).Dziecipo koleiwrzucająpiłkędopudełka (kosza),wymawiająckolejnąliteręalfabetu.Zabawatrwatakdługo,ażuczniowiewymieniąwszystkieliter yalfabetu.
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciwykonująćwiczeniaoczuprzed czytaniemwedługpolecenia.Pisząi czytająwyraz ysylabamiorazcałościowo.
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciczytająi pisząwyraz yorazzdania.

10. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia rozwijające myślenie matematyczne i wyobraźnię
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciwykonujądziałaniaw dodawaniui odejmowaniuw zakresie15,a następniewpisujądo tabeliliterypod odpowiednimiwynikami.

IV.Relaksacja
11. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia relaksacyjne
PłytaCD
Słucham z Bratkiem
alfabet sensoryczny

Zabawa „Taniec literek”. Prowadzącyzajęciaprzedstawiadzieciomkilkapierwszychliteralfabetusensor ycznegodo wizualizacji.Dziecikładąsięswobodniena dywaniei wizualizująprzedstawioneliteryalfabetu.Prowadzącymówi:Wsłuchajcie się w tę piękną i spokojną muzykę. Wyobraźcie sobie, że literki z alfabetu sensorycznego
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tańczą powolutku i spokojnie, jakby w zwolnionym tempie. Wyobraźcie sobie, jak tańczy litera a. Pamiętacie, że litera a pachnie i smakuje jak arbuz?
Na następnychzajęciachprowadzącymożekontynuowaćtoćwiczenie,pokazującdzieciomkolejneliter y
alfabetusensor ycznego.

V.Podsumowaniepracy.Ocenawysiłku
12. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia utrwalające treści, podsumowanie i nagroda
Rozmowa w kręgu „Jak minęły mi zajęcia z Bratkiem?”. Prowadzącyzajęciapodsumowujepracędzieci.Podkreślaichaktywność,zaangażowanie,samodzielność,dobrewynikii miłąatmosferę.Zachęcauczniówdo wypowiedzina tematzajęć: Jakie macie odczucia? Czy teraz wiecie, dlaczego Bratek zaproponował Żanecie małe
szkolenie i wdrożenie się do obowiązku polegającego na opiekowaniu się kotkiem? Które zadania sprawiły wam
trudność, a które były łatwe do wykonania?

Zeszytćwiczeń
ćw.14
Kartapostępów17
Kartapracydomowej17

Samoocena. Prowadzącyzajęciapomagadzieciomodpowiedziećna pytaniazawartew zeszyciećwiczeń
i dokonaćsamooceny.
Karta postępów. Prowadzącyzajęciawypełniawrazz dziećmikartępostępów.
Praca domowa. Prowadzącyzajęciaobjaśnia,jakwykonaćpracędomową.
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Scenariuszzajęć
Zapis
w dzienniku
Cele
operacyjne

Środki
dydaktyczne
Do przygotowania
na zajęcia

Z wyposażenia
pracowni

18

Utrwalenie liter podobnych graficznie b–dna podstawie bajki terapeutycznej O tym, jak bajka o literowych krach na rzece pozwoliła Jasiowi zapamiętać podobne litery: d oraz b
Dziecko:
•rozwijaumiejętnośćsłuchaniabajkizezrozumieniemi poprawnegowypowiadaniasięna jejtemat
•uświadamiasobiei naz ywauczuciabohaterówbajki(bezradność,spokój,zadowolenie,troska)
•poszerzazasóbsłownictwazwiązanegoz tematemzajęć
•doskonaliumiejętnośćkształtnegopisanialiterz zachowaniemwłaściwegokierunkukreślenia
•utrwalapoprawnysposóbłączenialiter
•doskonaliumiejętnośćczytaniametodąsylabowąi globalną
•doskonaliumiejętnośćczytaniazezrozumieniemprostychkrótkichtekstów
•utrwalapisownięliterpodobnychgraficznie
•doskonaliumiejętnośćkoncentracjiuwagi
•rozwijaorientacjęw schemacieciałai w przestrzeni
•kulez gazety
•pojemnikz przedmiotamizasypanymigrochemlubryżem,którychnaz wyrozpoczynająsięna głoskę[d]
lub[b]
•instrumentyiinneprzedmiotywydającedźwięki(razem5)np.bębenek,grzechotka,piszczącazabawka,
woreczekz grochem,dzwoneczek
•serduszkaz foliisamoprzylepnej
•niebieskietasiemki
•literyprzestrzenne(np.z wykładziny)
•słuchawkiz butelek
•wskaźnikdo czytania
•Ortograffitiz Bratkiem.Księgabajekterapeutycznych
•Ortograffitiz Bratkiem.Zeszytćwiczeń,kl.2,cz.2
•Ortograffitiz Bratkiem.Przewodnikdlanauczyciela
•historyjkaobrazkowa18
•płyta CDSłuchamz Bratkiem
•pacynkaBratek
•nakładkana palceSpaceruch
•domekuczuć
•lupaBystreOczko
•alfabetdemonstracyjny
•alfabetsensoryczny
•folia,pisak
•Kartapracy
•Kartapostępówdziecka18
•Kartapracydomowej18

Przebieg
zajęć

I.Czynnościorganizacyjno-mobilizujące

domek uczuć

Domek uczuć. Dziecisiedząw kręgu.Rozmawiająo swoimsamopoczuciu.Następniepokazująna domku
uczućilustracje,którenajlepiejobrazująichemocje.

kule z gazety

Zabawa „Bałwanki”. Dziecistojąw kręgutwarzamido środka.Każdeznichtrzymaw lewejręce„śniegową”
kulęz gazetyiprzygotowujeprawąrękędo przeniesieniakulido lewejrękidzieckastojącegoz prawejstrony.Na sygnałprowadzącegozajęciacałagrupajednocześnieprzekładakule.Po chwiliprowadzącyzajęcia
polecaprzekładaćkulew rytmmówionejprzezdziecirymowanki:Bałwanki,bałwankilubiązabawianki.

1. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji oraz integrujące grupę

2. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się
Księgabajek
terapeutycznych
–bajka 18

Prezentacja bajki terapeutycznej. Prowadzącyzajęciarozbudzaciek awośćdziecii zapowiada:Słuchając
uważniebajki,poznacienowąprzygodęBratka.
Uwaga:Na czasczytaniabajkidziecikładąsięna dywaniku.
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Księgabajek
terapeutycznych
–bajka 18

Rozmowa na temat treści bajki. Prowadzącyzajęciarozmawiaz dziećmina tematprzeż yćwywołanychwysłuchaniembajki.
Dzieciodpowiadająna zagadnieniadotyczącetekstu,sprawdzającejegorozumienie:
1.Na czympolegałproblemJasia?
2.CoporadziłmuBratek?
3.Po którejstronierzekistałlodowydomek?
4.Po którejstronierzekistałbiałybałwanek?
5.Opowiedzcie,cosiędziejena ilustracji.
6.Jakiemacieinnesposobyzapamiętywaniakształtuliterd orazb?Opowiedzcieo nichkoleżankomi kolegom.

historyjka obrazkowa 18

Opowiadanie historyjki na podstawie obrazków. Prowadzącyzajęciakładzieprzed dziećmiczter yobrazki
i pomagaprzeczytaćpodpisy.Zwracasiędo uczniówsłowami:Obejrzyjcieilustracjei ułóżciejewewłaściwej
kolejności.OpowiedzciehistoryjkęBratka.
Dzieciwspólnieukładająobrazkiw odpowiedniejkolejnościi opowiadająhistor yjkę,wskazującprzyczyny
i skutkiprzedstawionychsytuacji.
Jaśczujesiębezradny,ponieważmyląmusięliter yb orazd.
Spokojny i odprężonyJaśsłuchamuz ykii opowiadaniaBratka.
Jaśjestzadowolony po wysłuchaniubajkiBratka.
Bratekz troską tłumaczyJasiowi,jaknależ ywykonaćzadaniena karciepracy.

Zeszytćwiczeń
ćw.1

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciopowiadająo przeż yciachbohaterów,naz ywającuczuciaprzedstawione
na kolejnychobrazkach(bezradność,spokój,zadowolenie,troska).Następniełącząnazwyuczućz odpowiednimiobrazkami.

II.Wypracowaniegotowoścido pracy
3. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia ruchowo-zmysłowe
pojemnik (pudełko)
z przedmiotami zasypane
grochem lub ryżem

Zabawa „Dotykowe zagadki”. Dziecisiedząw kręgu.Prowadzącyzajęciapokazujedzieciompojemnik,w którymznajdująsięprzedmiotyzasypanegrochemlubryżem,zróżnicowanepod względemfaktur yi wielkości.
Każdedzieckopo koleiwkładado pojemnikarazprawą,a razlewąrękęi za pomocądotyku,z zamkniętymi
oczamipróbujeodgadnąć,cojestwśrodku.Następniewyjmujeprzedmioti głośnowymawiajegonaz wę
orazokreśla,którąrękągowyciągnęło.

4. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość i pamięć słuchową
instrumenty oraz
przedmioty wydające
dźwięki, serduszka z folii
samoprzylepnej,
pacynka Bratek

Zabawa „Bratek kompozytor”. Prowadzącyzajęciaprzyklejana lewejręcekażdegodzieck aserduszk az foliisamoprzylepnej.Przygotowujepięćinstrumentówi przedmiotówwydającychdźwięki.Wchodziw rolę
Bratk ai zapraszadziecido zabawy.Prezentujeuczniombrzmieniekażdegoprzedmiotu.Następniejedno
z dzieciodwracasię,a prowadzącyzajęciaprezentujepięćdźwiękóww dowolnejkolejności.Zadaniem
dzieck ajestzapamiętaniekolejnościdźwiękówi samodzielneodtworzenieichlewą ręk ąw odpowiedniej
kolejności.

5. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość i pamięć wzrokową
Zeszytćwiczeń
ćw.2

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciwyszukująidentycznekrylodowei łącząjelinią.

6. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące sferę manualną i grafomotoryczną
Zeszytćwiczeń
ćw.3
nakładka na palce
Spaceruch

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciwykonująćwiczeniaprzygotowująceręcedo rysowania,a następniedorysowująbrakująceelementynaobrazkach,tworzącrysunkidomków.Utrwalająpojęcie„lewastrona”.

III.Pracawłaściwa.
7. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące funkcje słuchowo-językowe
Zabawa „Daleka wyprawa”. Prowadzącyzajęciazapraszadziecido udziałuw zabawieBratka,podczasktórej
dzieciwymyślająi licząsłowarozpoczynającesięna głoskę[b]lub[d].
Prowadzącyzajęciamówi:LodowysopelDuduśwybierasięw dalekąpodróż–będziepłynąłrzekąna krzeza siedemgór.Zabierazesobąprzedmioty,którychnaz wyrozpoczynająsięna głoskę[d]. Dziecisiedząw kręgui wymieniająpo koleinaz wyróżnychprzedmiotównagłoskę[d].
Zabawęmożnazmodyfikować,mówiąc:Śnież ynkaBubapragniepłynąćz Dudusiem.Zabierazesobąprzedmiotyna głoskę[b].

94

w w w. o r t o g r a f f i t i . p l
Zeszytćwiczeń
ćw.4

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciskreślająobrazki,którychnaz wyzaczynająsięna innegłoskiniżnaz wypozostałychobrazków.

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

kule z gazety,
niebieskie tasiemki ,
pacynka Bratek

Kartapracy

Zabawa „Zapamiętaj litery b i d”. Dziecisiadająw szeregu.Każdeznichukładaprzed sobąna podłodzepionowoniebieskątasiemkę.Określajągłośno,gdziejestlewaorazprawastronatasiemki,a następnietworzą
kształtmałejliter yb,kładąckulęz gazetyz prawejstrony.Prowadzącyzajęciawchodziw rolęBratkai pyta:
Cotamułoż yliście?Widzękulęna tasiemce–cotojest? DziecitłumacząBratkowi,żetakwyglądaliterab –ma
brzuszekz prawejstronykreski.
Następniedziecitworząmałąliteręd,kładąckulęz lewejstrony.Prowadzącyzajęciaponowniewchodziw rolęBratkai pyta: A terazcoułoż yliście?DziecitłumacząBratkowi,żetakwyglądaliterad –mabrzuszekz lewej
stronykreski.
Karta pracy. Dzieciwykonująpoleceniazapisanena karciepracy.Rysująoburącz,rysująpo śladzie,zaznaczająliteryb orazd na ilustracji.

9. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność czytania i pisania
Przewodnik
dlanauczyciela
Zeszytćwiczeń
ćw.5

Masażyk całej ręki. Dzieciwykonująćwiczeniawedługwskazówekprowadzącegozajęcia.
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dziecistaranniekaligrafują literyw liniaturze.Utrwalająpoprawnysposóbłączenialiter.

litery przestrzenne (np.
z wykładziny)

Zabawa „Wyskacz wyraz”. Prowadzącyzajęciaukładana dywanieliter y.Dzieciskacząpo kolejnychliterach
przeczytanychwyrazów.

Zeszytćwiczeń
ćw.6–8
słuchawki z butelek
Zeszytćwiczeń
ćw.9,10
wskaźnik do czytania

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciwykonująćwiczeniaoczuprzed czytaniemwedługwskazówekzawartych
w poleceniu.Pisząi czytająwyraz ysylabamiorazcałościowo.

Zeszytćwiczeń
ćw.11

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciwyszukująidentycznewzory,łącząjelinią,a następniewpisująodpowiedniąliczbęwewskazanemiejsce.

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciczytająi pisząwyraz yorazzdania.

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

IV.Relaksacja
11. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia relaksacyjne
PłytaCD
Słucham z Bratkiem

Zabawa „Taniec płatków śniegu”. Dzieciudająwirującepłatkiśniegu,poruszającsięw rytmmuz yki.Kiedy
muz ykacichnie,płatkiopadająna ziemię–rozluźnionedziecikładąsięna podłogę.

V.Podsumowaniepracy.Ocenawysiłku
12. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia utrwalające treści, podsumowanie i nagroda
Rozmowa w kręgu „Jak minęły mi zajęcia z Bratkiem?”. Prowadzącyzajęciapodsumowujepracędzieci.Podkreślaichaktywność,zaangażowanie,samodzielność,dobrewynikii miłąatmosferę.Zachęcado wypowiedzina tematzajęć: Jakiemacieodczucia?CzypodobałysięwamzabawyBratka?Którezadaniasprawiływam
trudność,a którebyłyłatwedo wykonania?

Zeszytćwiczeń
ćw.12
Kartapostępów18
Kartapracydomowej18

Samoocena. Prowadzącyzajęciapomagadzieciomodpowiedziećna pytaniazawartew zeszyciećwiczeń
i dokonaćsamooceny.
Karta postępów. Prowadzącyzajęciawypełniawrazz dziećmikartępostępów.
Praca domowa. Prowadzącyzajęciaobjaśnia,jakwykonaćpracędomową.
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Scenariuszzajęć
Zapis
w dzienniku
Cele
operacyjne

Środki
dydaktyczne
Do przygotowania
na zajęcia

Z wyposażenia
pracowni

19

Utrwalenie liter podobnych graficznie g–p na podstawie bajki terapeutycznej O tym, że trzeba umieć zadbać o innych, nie zapominając o sobie
Dziecko:
•rozwijaumiejętnośćsłuchaniabajkizezrozumieniemorazwypowiadaniasięna jejtemat
•uświadamiasobiei naz ywauczuciabohaterówbajki(zmęczenie,entuzjazm,radość,podziw)
•poszerzazasóbsłownictwazwiązanegoz tematemzajęć
•doskonaliumiejętnośćkształtnegopisanialiterz zachowaniemwłaściwegokierunkukreślenia
•utrwalapoprawnysposóbłączenialiter
•doskonaliumiejętnośćczytaniametodąsylabowąi globalną
•doskonaliumiejętnośćczytaniazezrozumieniemprostych,krótkichtekstów
•utrwalapisownięwyrazówz literamipodobnymigraficznie–g,p
•rozwijaorientacjęw schemacieciałai w przestrzeni(utrwalapojęcia:lewai prawastrona,góra,dół)
•kulezezgniecionegopapieru(brązowai zielonadlakażdegodziecka)
•pojemnik(pudełko)z ryżemi przedmiotami,którychnaz wyrozpoczynająsięna głoskę[g]lub[p]
•kubeczkijednorazowe
•gumkirecepturki
•papierowegwiazdki(lubinneprzedmiotydo liczenia,np.guziki)
•opaskana oczy
•niebieskiesznurki
•literyprzestrzenne(np.z wykładziny)
•słuchawkiz butelek
•wskaźnikdo czytania
•piórkalubkawałkiwaty
•Ortograffitiz Bratkiem.Księgabajekterapeutycznych
•Ortograffitiz Bratkiem.Zeszytćwiczeń,kl. 2,cz. 2
•Ortograffitiz Bratkiem.Przewodnikdlanauczyciela
•histor yjkaobrazkowa 19
•pacynkaBratek
•płyta CDSłuchamz Bratkiem
•alfabetsensor yczny–literyg,p
•nakładkana palceSpaceruch
•domekuczuć
•lupaBystreOczko
•Kartapostępówdziecka 19
•Kartapracydomowej 19

Przebieg
zajęć

I. Czynności organizacyjno-mobilizujące

domek uczuć

Domek uczuć. Dziecisiedząw kręgu.Rozmawiająo swoimsamopoczuciu.Następniepokazująna domku
uczućilustracje,którenajlepiejobrazująichemocje.

kule ze zgniecionego
papieru, pacynka Bratek

Zabawa „Podaj pierniczek i groszek”.
I część zabawy. Dziecistojąw kręgutwarzamido środka.Każdez nichtrzymaw lewejręcepierniczek(papierowąkulkębrązowegokoloru).Prawąrękęprzygotowujądo przeniesieniapierniczkado lewejrękidziecka
stojącegoz prawejstrony.Na sygnałprowadzącegozajęciadziecijednocześnieprzekładają„pierniczki”w ręcekolegów.
II część zabawy. Dziecistojąw kręgutwarzamido środka.Każdez nichtrzymaw prawejręcegroszek(papierowąkulkęzielonegokoloru).Lewąrękęprzygotowujądo przeniesieniagroszkudo prawejrękidzieckastojącegoz lewejstrony.Na sygnałprowadzącegozajęciadziecijednocześnieprzek ładajągroszekw ręce
kolegów.
Na koniecprowadzącywchodziw rolęBratkai mówido dzieci:Witamwszystkichpiernikowoi groszkowo.Czy
pamiętacie,na którychliterachzalfabetusensorycznegoznajdująsiępierniczki,a na którychgroszki?

1. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność rozpoznawania,
nazywania i wyrażania emocji oraz integrujące grupę

96

w w w. o r t o g r a f f i t i . p l
2. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się
Księga bajek
terapeutycznych
bajka 19
Księga bajek
terapeutycznych
bajka 19

Prezentacja bajki terapeutycznej. Prowadzącyzajęciarozbudzaciek awośćdziecii zapowiada:Słuchając
uważniebajki,poznacienowąprzygodęBratka.
Rozmowa na temat treści bajki. Prowadzącyzajęciarozmawiaz dziećmina tematprzeż yćwywołanychwysłuchaniembajki.
Dzieciodpowiadająna zagadnieniasprawdzającerozumienietekstu:
1.O coPaulinaprosiłaBratka?
2.JakdziecitraktowałyPaulinę?
3.Cotoznaczy,żePaulinapowinnabyćdobradlasiebiei niezgadzaćsięna wszystkieprośbykolegów?
4.Opowiedz,cosiędziejena ilustracji.
5.Jakwedługwasnależ ydbaćo innychi o siebie?
6.Czypotraficiezorganizowaćsobiepracęi odpoczynek?

historyjka obrazkowa 19

Opowiadanie historyjki obrazkowej. Prowadzącyzajęciakładzieprzed dziećmiczter yobrazkii pomaga
przeczytaćpodpisy.Zwracasiędo uczniówsłowami:Obejrzyjcieilustracjei ułóżciejewewłaściwejkolejności.
OpowiedzciehistoryjkęBratka.
Dzieciwspólnieukładająobrazkiw odpowiedniejkolejnościi opowiadająhistoryjkęobrazkową,wskazując
przyczynyi skutkiprzedstawionychsytuacji.
•Zmęczona Paulinaskarż ysięBratkowi,żeniktjejnielubi.
•Dzieciz entuzjazmem pomagająpaninieśćpudełka.
•Paulinaz radością wykonujepoleceniarówieśników.
•Bratekz podziwem mówio pracowitościPauliny.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 1

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciopowiadająo przeż yciachbohaterów,naz ywającuczuciaprzedstawione
na kolejnychobrazkach(zmęczenie,entuzjazm,radość,podziw),a następniełącząnaz wyuczućz odpowiednimiobrazkami.

II. Wypracowanie gotowości do pracy
3. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia ruchowo-zmysłowe
pojemnik (pudełko)
z ryżem i odpowiednimi
przedmiotami

Zabawa „Dotykowe zagadki”. Dziecisiedząw kręgu.Prowadzącypokazujedzieciompojemnik,w któr ym
znajdująsięzasypaneryżemprzedmiotyzróżnicowanepod względemfaktur yi wielkości.Każdedziecko
po koleiwkładalewąlubprawąrękędo pojemnikai za pomocądotyku,bezkontroliwzroku,chwytaprzedmiot.Wyjmujego,patrzyi głośnomówi,cotozaprzedmioti którąrękązostałwyjęty.

4. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość
i pamięć słuchową
kubeczki jednorazowe,
gumki recepturki

Zabawa słuchowa „Genialne uszko”. Prowadzącyzajęciarozdajedzieciomkubeczkijednorazowei gumki
recepturki.Dzieciwykonująz nichprosteinstrumenty,nakładającgumkęna kubeczektak,bygumkaumieszczonana otworzedo piciatworzyłastrunę.Prowadzącyzajęciademonstrujekrótkiukładrytmiczny.Zadaniemdziecijestpowtórzenietegoukładu.Na koniecdzieciwymyślająwłasneutwor y.Prowadzącyzajęcia
możepolecić,abydzieckozagrałona instrumencieprawąlublewąręką.

5. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość
i pamięć wzrokową
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 2

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 3
nakładka na palce
Spaceruch

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciłączązegarywskazującetęsamągodzinę.

6. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące sferę manualną i grafomotoryczną
Dzieciwykonująćwiczenieprzygotowującerękędo rysowania,a następnierysująpo śladziewzorygwiazdek.
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III. Praca właściwa
7. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące funkcje słuchowo-językowe
papierowe gwiazdki
(lub np. guziki)

Zabawa „Kosmiczna podróż”. Prowadzącyzajęciazapraszadziecido udziałuw zabawieBratkapolegającej
na wymyślaniui liczeniusłówna głoskę[g]lub[p].
I część. Prowadzącyzajęciamówi:KosmonautaGuguślecipromemkosmicznym.Zabierazesobąprzedmioty,
którychnaz wyrozpoczynająsięna głoskę [g].Dziecisiedząw kręgu.Wymieniająpo koleinaz wyróżnychrzeczy.Po podaniukażdegosłowakładącewyciętąz papierugwiazdkę.
II część. Prowadzącyzajęciamówi:KosmonautaPapluśwybierasięrakietąw kosmicznąpodróż.Zabierazesobąprzedmioty,którychnaz wyrozpoczynająsięna głoskę [p].Dziecisiedząw kręgu.Wymieniająpo koleinazwyróżnychrzeczy.Popodaniupo każdegosłowakładąprzed sobąwyciętąz papierugwiazdkę.
Na koniecdzieciporównująliczbęułożonychprzed sobągwiazdek.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 4

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciwyodrębniająwskazanegłoskii wyłaniająobrazek,któr yzaczynasięinną
głoskąniżpozostałe.

8. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące funkcje wzrokowo-przestrzenne
opaska na oczy, alfabet
sensoryczny – litery g, p

Zabawa „Rozpoznaj literę po dotyku”. Dziecidotykiemrozpoznająliter yg i p na kartachalfabetusensor ycznego.

niebieski sznurek,
po dwie kulki (z zielonego
i brązowego papieru)
dla każdego dziecka

Zabawa „Zapamiętaj g–p”. Dziecisiadająw szeregu.Każdez nichukładaprzed sobąna podłodzeniebieski
sznurek(w liniiśrodkowejswojegociała)i określagłośno,gdziejestlewaorazprawastrona sznurka,a następnietworzymałąliteręg,kładącgroszek(kulkęz zielonegopapieru)z lewejstrony.Potemtworzymałąliteręp,kładącpierniczek(kulkęz brązowegopapieru)z prawejstrony.Na koniecdziecipo koleimówią,
do któr ychlitersąpodobneposzczególneukłady.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 5

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciwyszukująliter yg,p pośródinnychliter.Liter yg poprawiająna zielonojak
groszek,a liter yp –na brązowojakpierniczek.

9. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność czytania i pisania
Przewodnik
dla nauczyciela

Masażyk całej ręki. Dzieciwykonująćwiczeniawedługwskazówekprowadzącegozajęcia.

Zeszyt ćwiczeń – ćw. 6
litery przestrzenne
(np. z wykładziny),
wyrazy zapisane przez
prowadzącego

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dziecistaranniekaligrafują liter yw liniaturze.Utrwalająpoprawnysposóbłączenialiter.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 7–9, słuchawki
z butelek
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 10, 11
wskaźnik do czytania

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciwykonująćwiczeniaoczuprzed czytaniemwedługwskazówekprowadzącegozajęcia.Pisząi czytająwyraz ysylabamii całościowo.

Zabawa „Wyskacz wyraz”. Prowadzącyzajęciaukładana dywanieliter yprzestrzenne.Dzieciskacząpo kolejnychliterachprzeczytanychwyrazów.

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciczytająi piszązdaniapośladzieizpamięciorazuzupełniająbrakujące
elementyliter.

10. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia rozwijające myślenie matematyczne i wyobraźnię
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 12

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciporuszająsięzgodniez kodemi zapisująwynikiw okienkach.

IV. Relaksacja
11. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia relaksacyjne
Płyta CD
Słucham z Bratkiem,
piórka lub kawałki waty

Zabawa „Podróż piórka ptaka Pleciaka”. Dzieciporuszająsięswobodniepo sali,dmuchającna piórkoptaka
Pleciakatak,byniespadłona podłogę.Zabawietowarzyszyradosnamuz yka.Kiedymuz ykacichnie,dzieci
siadająparamina podłodze.Jednodzieckozamykaoczy,a drugiedelikatniedotykapiórkiemwewnętrznej
stronyprzedramieniakolegi.Zadaniemdziecka,któremazamknięteoczy,jestzidentyfikowaniemiejscadotykanegopiórkiem.Potemnastępujezmiana.
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V. Podsumowanie pracy. Ocena wysiłku
12. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia utrwalające treści, podsumowanie i nagroda
Rozmowa w kręgu „Jak minęły mi zajęcia z Bratkiem?”. Prowadzącyzajęciapodsumowujepracędzieci.Podkreślaichaktywność,zaangażowanie,samodzielność,dobrewynikii miłąatmosferę.Zachęcado wypowiedzina tematzajęć:Jakiemacieodczucia?CzyzabawyBratkapomogływamzapamiętaćpodobnegraficznielitery
g i p?Którezadaniasprawiływamtrudność,a którebyłyłatwedo wykonania?

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 13
Karta postępów 19
Karta pracy domowej 19

Samoocena. Prowadzącyzajęciapomagadzieciomodpowiedziećna pytaniazawartew zeszyciećwiczeń
i dokonaćsamooceny.
Karta postępów. Prowadzącyzajęciawypełniawrazz dziećmikartępostępów.
Praca domowa. Prowadzącyzajęciaobjaśnia,jakwykonaćpracędomową.
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Scenariuszzajęć
Zapis
w dzienniku
Cele
operacyjne

Środki
dydaktyczne
Do przygotowania
na zajęcia

20

Utrwalenie liter podobnych graficznie b, d, g i p na podstawie bajki terapeutycznej O ciekawym konkursie oraz o tym, jak Grześ zmagał się ze swoją niepewnością i zwyciężył, bo uwierzył w siebie
Dziecko:
•rozwijaumiejętnośćsłuchaniabajkizezrozumieniemi poprawnegowypowiadaniasięna jejtemat
•uświadamiasobiei naz ywauczuciabohaterówbajki(zniecierpliwienie,radość,strach,odwaga)
•poszerzazasóbsłownictwazwiązanegoz tematemzajęć
•doskonaliumiejętnośćkształtnegopisanialiterz zachowaniemwłaściwegokierunkukreślenia
•utrwalapoprawnysposóbłączenialiter
•doskonaliumiejętnośćczytaniametodąsylabowąi globalną
•doskonaliumiejętnośćczytaniazezrozumieniemprostych,krótkichtekstów
•utrwalapisownięwyrazówz literamipodobnymigraficznieb,d,g i p
•rozwijaorientacjęw schemacieciałai w przestrzeni
•karteczkiz opisamidziecinnychproblemów
•pojemnikz wodąi zanurzonymiw niejprzedmiotamizróżnicowanymipod względemkształtui wielkości,
którychnaz wyrozpoczynająsięna głoski[b],[d],[g]lub[p](np.:plastelina,guziki,buteleczka,piłeczka,pestkidyni,groszek,gwizdek,gumka,breloczek)
•niebieskietasiemki
•krążkiwyciętez papieru(lubnp.płyty CD,plastikowetalerze)
•liter yprzestrzenne(np.z wykładziny)
•słuchawkiz butelek
•wskaźnikdo czytania

Z wyposażenia
pracowni

• Ortograffiti z Bratkiem. Księga bajek terapeutycznych
• Ortograffiti z Bratkiem. Zeszyt ćwiczeń, kl. 2, cz. 2
• Ortograffiti z Bratkiem. Przewodnik dla nauczyciela
•histor yjkaobrazkowa20
•płyta CDSłuchamz Bratkiem
•pacynkaBratek
•nakładkana palceSpaceruch
•domekuczuć
•lupaBystreOczko
•alfabetsensor yczny– liter yg i p
•Kartapostępówdziecka20
•Kartapracydomowej20

Przebieg
zajęć

I.Czynnościorganizacyjno-mobilizujące

domek uczuć

Domek uczuć. Dziecisiedząw kręgu.Rozmawiająo swoimsamopoczuciu.Następniepokazująna domku
uczućilustracje,którenajlepiejobrazująichemocje.

karteczki z opisami
dziecięcych problemów
pacynka Bratek

Zabawa „Rozwiąż zadanie pozytywnie”. Dziecisiedząw kręgu.Prowadzącyzajęciawchodziw rolęBratka
i mówi:Zapraszam was do zabawy, która doda nam chęci do pracy. Trzymamałekarteczki,na któr ychsąopisaneproblemy,jakiemiewajądzieci.Zadaniemuczniówjesttakiesformułowanietychproblemów,abyzawierałypoz ytywnykomunikat.Na przykład:po wylosowaniukartkizezdaniemNie potrafię grać w piłkę nożną.
dzieckopowinnopowiedzieć:Gra w piłkę nożną nie wychodzi mi najlepiej, ale umiem celnie rzucać do kosza.
Prowadzącyzajęciaw roliBartkapodsumowujezabawę:Każdy z nas w czymś jest lepszy, a w czymś gorszy, to
zupełnie normalne. Ważne jest to, aby zawsze pamiętać o swoich mocnych stronach!

1. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność rozpoznawania,
nazywania i wyrażania emocji oraz integrujące grupę

2. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się
Księgabajek
terapeutycznych
–bajka 20

Prezentacja bajki terapeutycznej. Prowadzącyzajęciarozbudzaciek awośćdziecii zapowiada:Słuchając
uważnie bajki, poznacie nową przygodę Bratka.
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Rozmowa na temat treści bajki. Prowadzącyzajęciarozmawiaz dziećmina tematprzeż yćwywołanychwysłuchaniembajki.
Dzieciodpowiadająna zagadnieniadotyczącetekstui sprawdzającejegorozumienie:
1.Ktowygrałw konkursie„Zaprojektujnajciekawsząrzeźbęśniegową”?
2.Jakanagrodaczekałana zwycięzcówkonkursu?
3.CzegoobawiałsięGrześ?
4.Opowiedzcie,cosiędziejena ilustracji.
5.Czywykonaliściejużkiedyśrzeźbęśniegową?Coprzedstawiała?

historyjka obrazkowa 20

Opowiadanie historyjki na podstawie obrazków. Prowadzącyzajęciakładzieprzed dziećmiczter yobrazki
i pomagaprzeczytaćpodpisy.Zwracasiędo uczniówsłowami:Obejrzyjcie ilustracje i ułóżcie je we właściwej
kolejności. Opowiedzcie historyjkę Bratka.
Dzieciwspólnieukładająobrazkiw odpowiedniejkolejnościi opowiadająhistor yjkę,wskazującprzyczyny
i skutkiprzedstawionychsytuacji.
•Zniecierpliwieni uczniowieczekająna wynikikonkursu.
•Grześcieszysięzezwycięstwai radośnie podskakuje.
•Grześboi się,żenieporadzisobiez rzeźbieniem.
•Grześodważnie przeciwstawiasięchłopcu.

Zeszytćwiczeń
ćw.1

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciopowiadająo przeż yciachbohaterów,naz ywającuczuciaprzedstawione
na kolejnychobrazkach(zniecierpliwienie,radość,strach,odwaga).Następniełącząnaz wyuczućz odpowiednimiobrazkami.

II.Wypracowaniegotowoścido pracy
3. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia ruchowo-zmysłowe
pojemnik z wodą i zanurzonymi w niej przedmiotami

Zabawa „Dotykowe zagadki”. Dziecisiedząw kręgu.Prowadzącyzajęciapokazujedzieciompojemnikz ciepłąwodą,w którejzanurzonesąprzedmiotyzróżnicowanepod względemkształtui wielkości.Każdedzieckopo koleiwkładaniedominującąrękędo pojemnikai z zamkniętymioczamipróbujewyłowićprzedmiot
o podanejwłaściwości,np.okrągłylubmalutki.Wyjmujetenprzedmioti głośnomówi,cotojest.Następnie
wkładado pojemnikadrugąrękęi próbujewyłowićkolejnyprzedmiot.Wyjmujegoi głośnomówi,cotojest.

4. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość
i pamięć słuchową
Zabawa „Słuchanie ciszy”. Prowadzącyzajęciazapraszadziecido zabawyBratka.Wyjaśnia,żebędąśniegowymifigurami.Mogąstaćw bezruchuz zamkniętymioczamii słuchaćw ciszyi skupieniuodgłosów,rozlegającychsięw sali.Po chwilidziecinaz ywająteodgłosyi określają,cojestichźródłem.

5. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość
i pamięć wzrokową
Zeszytćwiczeń
ćw.2
lupa Bystre Oczko

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciwyszukująza pomocąlupypo dwaidentycznewzory,a następniełącząje
linią.

6. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące sferę manualną i grafomotoryczną
Zeszytćwiczeń
ćw.2,3
nakładka Spaceruch

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciwykonująćwiczeniaprzygotowująceręcedo rysowania,a następnierysująśniegowefigur y,łączącpunkty.

III.Pracawłaściwa
7. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące funkcje słuchowo-językowe
Zabawa „Co powiedział zmarznięty Bratek?” Prowadzącyzajęciazapraszadziecido udziałuw zabawie,podczasktórejdziecizgadująsłowa,wypowiedzianeprzezzmarzniętegoBratka.
Prowadzącyzajęciamówi:Bratek troszkę zmarzł i drży z zimna. Z tego powodu mówi niepełne słowa – opuszcza
pierwsze sylaby. Na przykład słowo samochody wymawia mo-cho-dy. Rozszyfrujcie pozostałe słowa. Prowadzącyzajęciazadajekażdemudzieckupo koleisłowodo rozszyfrowania,wymawiającjesylabami.
Zestawsłów:
(pa)-ra-so-le,(ga)-la-re-ta,(gą)-się-ni-ca,(pa)-ja-cy-ki,(ro)-ga-li-ki,(do)-mi-no,(bu)-dzi-ki,(bu)-ci-ki,(pa)-pu-ga,
(dy)-wa-ny,(ba)-ra-ny,(ga)-ze-ta,(bi)-bu-ła,(bu)-ra-ki,(ze)-ga-ry,(ba)-na-ny,(sa)-ła-ta

Zeszytćwiczeń
ćw.4

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciłącząw par yobrazki,którychnaz wyrozpoczynająsięna takąsamągłoskę.
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8. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące funkcje wzrokowo-przestrzenne
niebieskie tasiemki, krążki
wycięte z papieru

Zeszytćwiczeń
ćw.5

Zabawa „Czy dobrze znam już litery b, d, g i p?”.Dziecisiadająw szeregu.Kładąprzed sobąpionowoniebieskietasiemki,określajągłośno,gdziejestlewaorazprawastronatasiemkiorazgórai dół,następnietworzą
małelitery:
•d – kładąckrążekna dolez lewejstronytasiemki
•b – kładąckrążekna dolez prawejstronytasiemki
•g – kładąckrążeku góryz lewejstronytasiemki
•p – kładąckrążeku góryz prawejstronytasiemki
Dziecipo koleimówią,jakieliter yprzypominająimposzczególneukłady.
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciprzyklejająkolorowepiegina wyrazachwskazanychprzezBratka.

9. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność czytania i pisania
Przewodnik
dlanauczyciela

Masażyk całej ręki. Dzieciwykonująćwiczeniawedługwskazówekprowadzącegozajęcia.

Zeszytćwiczeń
ćw.6

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dziecistaranniekaligrafują liter yw liniaturze.Utrwalająpoprawnysposóbłączenialiter.

litery przestrzenne
(np. z wykładziny)

Zabawa „Wyskacz wyraz”. Prowadzącyzajęciaukładana dywanieliter y.Dzieciskacząpo kolejnychliterach
przeczytanychwyrazów.

Zeszytćwiczeń
ćw.7–9,
słuchawki z butelek
Zeszytćwiczeń
ćw.10,11wskaźnik
do czytania

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciwykonująćwiczeniaoczuprzed czytaniemwedługwskazówekzawartych
w poleceniu.Pisząi czytająwyraz ysylabamiorazcałościowo.

Zeszytćwiczeń
ćw.12

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciporuszająsiępo diagramiezgodniez kodem,licząprzedmioty.Wpiszliczbywokienka.

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciczytająi pisząwyraz yorazzdania.

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

IV.Relaksacja
11. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia relaksacyjne
PłytaCD
Słucham z Bratkiem,

Zabawa „Taniec w wyobraźni”. Dziecileżąswobodniena podłodzei słuchająmuz yki.Prowadzącyzajęcia
proponuje,abywyobraziłysobietaniecnastępującychrzeczy:żółtychbananówi żółtychliterb,zielonych
groszkówi zielonychliterg,pomarańczowychdyńi pomarańczowychliterd,brązowychpierniczkówi brązowychliterp.

V.Podsumowaniepracy.Ocenawysiłku
12. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia utrwalające treści, podsumowanie i nagroda
Rozmowa w kręgu „Jak minęły mi zajęcia z Bratkiem?”. Prowadzącyzajęciapodsumowujepracędzieci.Podkreślaichaktywność,zaangażowanie,samodzielność,dobrewynikii miłąatmosferę.Zachęcado wypowiedzina tematzajęć:Jakie macie odczucia? Czy podobały się wam zabawy Bratka? Które zadania sprawiły wam
trudność, a które były łatwe do wykonania?

Zeszytćwiczeń
ćw.13
Kartapostępów20
Kartapracydomowej20

Samoocena. Prowadzącyzajęciapomagadzieciomodpowiedziećna pytaniazawartew zeszyciećwiczeń
i dokonaćsamooceny.
Karta postępów. Prowadzącyzajęciawypełniawrazz dziećmikartępostępów.
Praca domowa. Prowadzącyzajęciaobjaśnia,jakwykonaćpracędomową.
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Scenariuszzajęć
Zapis
w dzienniku
Cele
operacyjne

Środki
dydaktyczne
Do przygotowania
na zajęcia

Z wyposażenia
pracowni

21

Utrwalenie liter podobnych graficznie m, n, u i w na podstawie bajki terapeutycznej O tym, jak Bratek wygrał konkurs na najlepszego przyjaciela dzieci
Dziecko:
•rozwijaumiejętnośćsłuchaniabajkizezrozumieniemi poprawnegowypowiadaniesięna jejtemat
•uświadamiasobieinazywauczuciabohaterówbajki(samotność,zadowolenie,zdziwienie,radość)
•poszerzazasóbsłownictwazwiązanegoz tematemzajęć
•doskonaliumiejętnośćkształtnegopisanialiterz zachowaniemwłaściwegokierunkukreślenia
•utrwalapoprawnysposóbłączenialiter
•doskonaliumiejętnośćczytaniametodąsylabowąi globalną
•doskonaliumiejętnośćczytaniazezrozumieniemkrótkichtekstów
•kształtujewrażliwośći świadomośćortograficzną
•utrwalapisownięwyrazówz literamipodobnymigraficzniem,n,u i w
•rozwijaorientacjęprzestrzennąi kierunkową–utrwalapojęcia:lewastrona,prawastrona,góra,dół,pod,nad
•arkuszpapieru
•grubeflamastry
•słoikzwinogronami,papierowatorebkaznektarynką,marchewkiw woreczku,miętowagumado żucialub
ilustracjetychproduktów
•literyprzestrzenne(np.z wykładziny)
•wskaźnikdo czytania
•słuchawkiz butelek
• Ortograffiti z Bratkiem. Księga bajek terapeutycznych
• Ortograffiti z Bratkiem. Zeszyt ćwiczeń, kl. 2, cz. 2
• Ortograffiti z Bratkiem. Przewodnik dla nauczyciela
•histor yjkaobrazkowa21
•płyta CDSłucham z Bratkiem
•pacynkaBratek
•nakładkana palceSpaceruch
•domekuczuć
•okienkodo czytania
•alfabetsensoryczny– literym,n,u i w
•Kartapostępówdziecka21
•Kartapracydomowej21

Przebieg
zajęć

I.Czynnościorganizacyjno-mobilizujące

domek uczuć

Domek uczuć. Dziecisiedząw kręgu.Rozmawiająo swoimsamopoczuciu.Następniepokazująna domku
uczućilustracje,którenajlepiejobrazująichemocje.

arkusz papieru, grube
flamastry, pacynka Bratek

Zabawa „Rozmowa o rodzinie i odpowiedzialności”. Dziecisiedząw kręgu.Prowadzącyzajęciawchodzi
w rolęBratkai mówi:Czasami czuję się samotny. Powiedzcie, jak to jest mieć swoją rodzinę. Uczniowieswobodniewypowiadająsięna zadanytemat.Prowadzącyzajęciatakkierujerozmową,abydzieciwspólniedoszły
do wniosku,żekażdyczłonekrodzinypowinienczućsięodpowiedzialnyza siebiei innych.Na zakończenie
prowadzącyzajęciazwracasiędo Bratka:Bratku, Klub Przyjaciół Bratka to Twoja rodzina. Dzieci i ja dbamy o ciebie, a ty troszczysz się o nas.
Prowadzącyzajęciamożerównieżwykonaćwrazz dziećmimapęmentalną,którejgłównehasłobędzie
brzmiało:„Cotoznaczybyćodpowiedzialnymza swojąrodzinę?”.Mapapowinnawisiećna ścianiedo końca
zajęć.

1. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność rozpoznawania,
nazywania i wyrażania emocji oraz integrujące grupę

2. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się
Księgabajek
terapeutycznych
–bajka 21

Prezentacja bajki terapeutycznej. Prowadzącyzajęciarozbudzaciek awośćdziecii zapowiada:Słuchając
uważnie bajki, poznacie nową przygodę Bratka.
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Księgabajek
terapeutycznych
–bajka 21

Rozmowa na temat treści bajki. Prowadzącyzajęciarozmawiaz dziećmina tematprzeż yćwywołanychwysłuchaniembajki.
Dzieciodpowiadająna zagadnieniadotyczącetekstu,sprawdzającejegorozumienie:
1.O czymrozmyślałBratek,siedzącw fotelikuKubusia?
2.JakiezadaniemamawymyśliłaJasiowii Bratkowi?
3.Wymieńnaz wyproduktówspoż ywczychna liter ym,n,u i w,dostępnychw markecie.
4.Cozauważ yłBratekna wystawiew księgarni?
5.Opowiedzcie,cosiędziejena ilustracji.
6.Jakrozumieciesłowa:Każdy dom, w którym będzie ta książka, stanie się także moim domem.

historyjka obrazkowa 21

Opowiadanie historyjki na podstawie obrazków. Prowadzącyzajęciakładzieprzed dziećmiczteryobrazki
i pomagaprzeczytaćpodpisy.Zwracasiędo uczniówsłowami:Obejrzyjcie ilustracje i ułóżcie je we właściwej
kolejności. Opowiedzcie historyjkę Bratka.
Dzieciwspólnieukładająobrazkiw odpowiedniejkolejnościi opowiadająhistor yjkę,wskazującprzyczyny
i skutkiprzedstawionychsytuacji.
•Bratekczujesięsamotny.
•Jaśi Brateksązadowoleni zeswojegozadania
•Zdziwiony Bratekoglądawystawę.
•Jaścieszy się z wygranejBratka.

Zeszytćwiczeń
ćw.1

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciopowiadająo przeż yciachbohaterów,naz ywającuczuciaprzedstawione
na kolejnychobrazkach(samotność,zadowolenie,zdziwienie,radość).Następniełącząnaz wyuczućz odpowiednimiobrazkami.

II.Wypracowaniegotowoścido pracy
3. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia ruchowo-zmysłowe
słoik winogron, torebka
nektarynek, woreczek
marchewek, miętowa guma do żucia (lub ilustracje
tych produktów),
pacynka Bratek

Zabawa „Uwaga na strzałki”. Prowadzącyzajęciawchodziw rolęBratkai posługującsięstrzałkamiwskazuje
dzieciomkierunkiporuszaniasiępo saliw celuodnalezieniaukrytychwinogron,nektar ynek,marchewek
i miętowejgumydożucia.Uczniowiechodząwewskazanychkierunkachi szukająproduktów.Kiedyosiągnącel,prowadzącyodkładastrzałkę,a dzieciwykonująnastępującezadania:
•Wąchająwinogronaumieszczonew słoikui mówią,z jakąliterąmożesiękojarzyćichzapach.Po odgadnięciuprowadzącyzajęciapokazujeliteręw z alfabetusensor ycznego.
•Oglądająnektar ynkii mówią,z jakąliterąmożesiękojarzyćichkolor.Po odgadnięciuprowadzącyzajęcia
pokazujeliteręn z alfabetusensor ycznego.
•Dotykająmarchewekukrytychw woreczkui mówią,z jakąliterąimsiękojarzą.Po odgadnięciuprowadzącyzajęciapokazujeliteręm z alfabetusensorycznego.
•Smakujągumędo żuciai mówią,z jakaliterąkojarzyimsięjejsmak.Po odgadnięciuprowadzącyzajęcia
pokazujeliteręu z alfabetusensorycznego.
Uwaga:
Jeżeliprowadzącyzajęcianiemamożliwościzgromadzeniawymienionychproduktów,możeskorzystać
z ilustracji.Wówczasdzieciprzypominająsobie,jaksmakujelubpachniedanyprodukt,a następniekojarzą
goz danąliterą.

4. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość,
pamięć słuchową
PłytaCD
Słucham z Bratkiem

Zabawa słuchowa „Odgłosy w markecie”. Prowadzącyzajęciawdrażadzieciw sytuacjęzadaniową.Tłumaczy,żeistotązadaniajestodgadnięcieusłyszanychdźwiękówpochodzącychz marketu.Następnieprezentujedzieciomodgłosyz płyty CD:megafonz komunik atem,odgłosmaszynyczyszczącejpodłogi,kasa,
pieniądze– monety,wózekna zakupy,odgłostłukącegosięsłoika,zdejmowaniefoliiz opakowań,wagaelektroniczna.

5. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość
i pamięć wzrokową
Zeszytćwiczeń
ćw.2

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciwyszukująidentycznewzory,a następniełącząjekreską.

6. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące sferę manualną i grafomotoryczną
Zeszytćwiczeń
ćw.3
nakładka Spaceruch

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciwykonująćwiczeniaprzygotowująceręcedo rysowania,a następniełącząliniamiodpowiednieobrazkiz postaciami.
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III.Pracawłaściwa
7. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące funkcje słuchowo-językowe
kawałek miękkiej tkaniny
futerkowej lub miękka
piłeczka z gąbki,
pacynka Bratek

Zabawa „Co to za słowo?”. Prowadzącyzajęciawchodziw rolęBratkai zapraszadziecido udziałuw zabawie
polegającejna układaniusłówz sylab.Mówi:Bratek przestawia sylaby w słowach. Na przykład słowo mleko wymawia ko-mle. Rozszyfrujciepozostałesłowa.Prowadzącyzajęciazadajekażdemudzieckupo koleisłowo
do rozszyfrowania.
Zestawwyrazów:
ka-mą(mąka),sło-ma(masło),da-wo(woda),nie-wiś(wiśnie),nan-ba(banan),ka-grusz(gruszka),ry-se(sery),ki-żel(żelki),ma-gu(guma),dy-lo(lody),ka-buł(bułka),sto-cia(ciasto),by-chle(chleby),miot-na (namiot),
ga-wa(waga),ba-ry(ryba)

Zeszytćwiczeń
ćw.4

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciłącząw par yobrazki,któr ychnaz wyrozpoczynająsięna takąsamągłoskę.

8. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące funkcje wzrokowo-przestrzenne
Zeszytćwiczeń
ćw.5

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciłącząw paryzestawyliterz odpowiednimiwyrazami.

9. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność czytania i pisania
Przewodnik
dlanauczyciela
Zeszytćwiczeń
ćw.6,7

Masażyk całej ręki. Dzieciwykonująćwiczeniawedługwskazówekprowadzącegozajęcia.
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dziecistaranniekaligrafują liter yw liniaturze.Utrwalająpoprawnysposóbłączenialiter.

litery przestrzenne
(np. z wykładziny)

Zabawa „Wyskacz wyraz”. Prowadzącyzajęciaukładana dywanieliter y.Dzieciskacząpo kolejnychliterach
przeczytanychwyrazów.

Zeszytćwiczeń
ćw.8,9
słuchawki z butelek
Zeszytćwiczeń
ćw.10–12,
okienko do czytania

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciwykonująćwiczeniaoczuprzed czytaniemwedługwskazówekzawartych
w poleceniu.Pisząi czytająwyraz ysylabamiorazcałościowo.

Zeszytćwiczeń
ćw.13

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciczytająi pisząwyraz yorazzdania.

10. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia rozwijające myślenie matematyczne i wyobraźnię
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dziecizgodniez instrukcjąprzyklejająna rysunkunaklejki.

IV.Relaksacja
11. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia relaksacyjne
PłytaCD
Słucham z Bratkiem

Zabawa „Sen Bratka”. Dziecileżąswobodniena podłodze.W tlesłychaćspokojnąmuz ykęrelaksacyjną.Prowadzącyzajęciazwracasiędo dzieci:Połóżcie się wygodnie. Kto chce, może zamknąć oczy. Opowiem wam, co
śniło się Bratkowi po dniu pełnym wrażeń. Śniło mu się, że siedzi w przytulnej małej księgarni na bujanym fotelu
i czyta kolorowe czasopismo. Na pierwszej stronie widzi ważkę siedzącą na listku małego zielonego krzaczka. Na drugiej stronie – kolorowe bratki rosnące w parku: żółte, fioletowe, różowe i bordowe. Na trzeciej stronie widzi kolorową tęczę. Najbardziej podoba mu się kolor niebieski. Dotyka tego koloru i budzi się ze swojego pięknego snu.

V.Podsumowaniepracy.Ocenawysiłku
12. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia utrwalające treści, podsumowanie i nagroda
Rozmowa w kręgu „Jak minęły mi zajęcia z Bratkiem?”. Prowadzącyzajęciapodsumowujepracędzieci.Podkreślaichaktywność,zaangażowanie,samodzielność,dobrewynikii miłąatmosferę.Zachęcado wypowiedzina tematzajęć:Jakie macie odczucia? Czy pamiętacie, jakie zadanie mieli Bratek i Jaś w markecie? Które zadania
sprawiły wam trudność, a które były łatwe do wykonania?

Zeszytćwiczeń
ćw.14
Kartapostępów21
Kartapracydomowej21

Samoocena. Prowadzącyzajęciapomagadzieciomodpowiedziećna pytaniazawartew zeszyciećwiczeń
i dokonaćsamooceny.
Karta postępów. Prowadzącyzajęciawypełniawrazz dziećmikartępostępów.
Praca domowa. Prowadzącyzajęciaobjaśnia,jakwykonaćpracędomową.
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Scenariuszzajęć
Zapis
w dzienniku
Cele
operacyjne

Środki
dydaktyczne
Do przygotowania
na zajęcia

Z wyposażenia
pracowni

22

Utrwalenie liter podobnych graficznie: a i ą, e i ę na podstawie bajki terapeutycznej O tym, że czasami
chłopcy wolą bawić się tylko z chłopcami, a dziewczynki z dziewczynkami
Dziecko:
•rozwijaumiejętnośćsłuchaniabajkizezrozumieniemi poprawnegowypowiadaniesięna jejtemat
•uświadamiasobieinaz ywauczuciabohaterówbajki(oburzenie,lekceważenie,zaniepokojenie,radość)
•poszerzazasóbsłownictwazwiązanegoz tematemzajęć
•doskonaliumiejętnośćkształtnegopisanialiterz zachowaniemwłaściwegokierunkukreślenia
•utrwalapoprawnysposóbłączenialiter
•doskonaliumiejętnośćczytaniametodąsylabowąi globalną
•doskonaliumiejętnośćczytaniazezrozumieniemprostych,krótkichtekstów
•kształtujewrażliwośći świadomośćortograficzną
•utrwalapisownięwyrazówz literamipodobnymigraficznie:a i ą,e i ę rozwijaorientacjęprzestrzennąi kierunkową–utrwalapojęcialewastrona,prawastrona,góra,dół,pod,nad
•kształtujewytrwałośći dokładnośćpodczaswykonywanychzadań
•arkuszpapieruz hasłem„W cosiębawiąrazemdziewczynkii chłopcy?”
•flamastry
•tarcza(kartkaA4)z narysowanymdużymkwiatem– bratkiem,na któregopłatkachzapisanesąliterya i ą,e i ę
•piłkalubworeczek
•żetony
•instrumentyiinne przedmiotywydającedźwięki(dzwoneczek,grzechotka,woreczekz grochem,puszkaz kaszą)
•literyprzestrzenne(np.z wykładziny)
•słuchawkiz butelek
• Ortograffiti z Bratkiem. Księga bajek terapeutycznych
• Ortograffiti z Bratkiem. Zeszyt ćwiczeń, kl. 2, cz. 2
• Ortograffiti z Bratkiem. Przewodnik dla nauczyciela
•historyjkaobrazkowa22
•płyta CDSłucham z Bratkiem
•pacynkaBratek
•nakładkana palceSpaceruch
•domekuczuć
•okienkodo czytania
•Kartapostępówdziecka22
•Kartapracydomowej22

Przebieg
zajęć

I.Czynnościorganizacyjno-mobilizujące

domek uczuć

Domek uczuć. Dziecisiedząw kręgu.Rozmawiająo swoimsamopoczuciu.Następniepokazująna domku
uczućilustracje,którenajlepiejobrazująichemocje.

arkusz papieru z zapisanym hasłem, flamastry,
pacynka Bratek

Zabawa „W co się bawić?”. Dziecisiedząw kręgu.Prowadzącyzajęciakierujerozmowądotyczącątego,w co
siębawiądziewczynki,w cosiębawiąchłopcyi w cochłopcyi dziewczynkimogąsiębawićrazem.
Na zakończeniedzieciz pomocąprowadzącegozajęciamogąwykonaćmapęmentalnądo ostatniegozagadnienia.Prowadzącyzajęciaw roliBratk aodczytujepomysłyzmapymentalnej,a następniewieszają
na ścianie.Mapapozostajetamdo końcazajęć.

1. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność rozpoznawania,
nazywania i wyrażania emocji oraz integrujące grupę

2. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się
Księgabajek
terapeutycznych
–bajka 22

Prezentacja bajki terapeutycznej. Prowadzącyzajęciarozbudzaciek awośćdziecii zapowiada:Słuchając
uważnie bajki, poznacie nową przygodę Bratka.
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Księgabajek
terapeutycznych
–historyjka 22

Rozmowa na temat treści bajki. Prowadzącyzajęciarozmawiaz dziećmina tematprzeż yćwywołanychwysłuchaniembajki.
Dzieciodpowiadająna zagadnieniadotyczącetekstu,sprawdzającejegorozumienie:
1.Jakzachowywałysiędzieciz klasyJasia?
2.Coważnegonauczycielkawytłumaczyładzieciom?
3.JakąniespodziankęprzygotowałBratek?
4.Opowiedzcie,cosiędziejena ilustracji?
5.Czypamiętaciebajkęz klasypierwszejo wąsatychliterach?

historyjka obrazkowa 22

Opowiadanie historyjki na podstawie obrazków. Prowadzącyzajęciakładzieprzed dziećmiczteryobrazki
i pomagaprzeczytaćpodpisy.Zwracasiędo uczniówsłowami:Obejrzyjcie ilustracje i ułóżcie je we właściwej
kolejności. Opowiedzcie historyjkę Bratka.
Dzieciwspólnieukładająobrazkiw odpowiedniejkolejnościi opowiadająhistor yjkę,wskazującprzyczyny
i skutkiprzedstawionychsytuacji.
•Żanetajestoburzona na Grzesia.
•Dziewczynkilekceważą swoichkolegów.
•Nauczycielkęniepokoi zachowaniedziecipodczasprzerw.
•Żanetakrzyczyz radości.

Zeszytćwiczeń
ćw.1

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciopowiadająo przeż yciachbohaterów,naz ywającuczuciaprzedstawione
na kolejnychobrazkach(oburzenie,lekceważenie,niepokój,radość).Następniełącząnaz wyuczućz odpowiednimiobrazkami.

II.Wypracowaniegotowoścido pracy
3. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia ruchowo-zmysłowe
tarcza (kartka A4) z narysowanym dużym bratkiem, piłka lub woreczek,
żetony

Zabawa „Rzut do tarczy”. Prowadzącyzajęciazawieszana ścianietarczę.Na środkutarczyjestnarysowany
duż ybratekz zapisanymina płatkachliteramia,ą i e,ę.Dziecistojąw rzędziei wykonująpolecenia:
•Wybierzpłatek,w któr yrzuciszpiłką(woreczkiem).
•Powiedz,z jakimsmakiemi zapachemkojarzycisięwybranaprzezciebielitera.
•Rzućpiłkąw wybranycel.
Podpowiedź! Zabawamożemiećformęwspółzawodnictwa–za prawidłowewykonaniepoleceńuczeń
otrzymujeżeton.
O tym,czywartowprowadzaćelementwspółzawodnictwadecydujeprowadzącyzajęcia,biorącpod uwagępoziomdojrzałościemocjonalnejczłonkówgrupy.

4. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość
i pamięć słuchową
instrumenty i inne przedmioty wydające dźwięki,
pacynka Bratek

Zabawa „Zagraj tak samo”. Prowadzącyzajęciawchodziw rolęBratkai zapraszadziecido zabawy,którapolegana uważnymsłuchaniu,zapamiętywaniui odtwarzaniudźwięków.Prowadzącyzajęciaprezentujeróżnedźwiękikilkakrotnie(mogąsiępowtarzać),za każdymrazemdodającjedendźwięk.Zadaniemdziecijest
zagranieichw tejsamejkolejności.
Przykłady:
bębenek,kołatka;bębenek,kołatka,dzwoneczek;bębenek,kołatka,dzwoneczek,kołatka;bębenek,kołatka,
dzwoneczek,kołatka,bębenekitd.

5. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość
i pamięć wzrokową
Zeszytćwiczeń
ćw.2

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciłącząw parytakiesamespręż ynki,a następniejeliczą.

6. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące sferę manualną i grafomotoryczną
Zeszytćwiczeń
ćw.3
nakładka Spaceruch

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciwykonująćwiczeniaprzygotowująceręcedo rysowania,a następnieuzupełniającobrazekwymienionymielementami.Utrwalająpojęcia:lewastrona,prawastrona,góra,dół,pod,
nad.
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III.Pracawłaściwa
7. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące funkcje słuchowo-językowe
kawałek miękkiej tkaniny
futerkowej lub miękka
piłeczka z gąbki

Zabawa „Pąk”. Prowadzącyzajęciazapraszadziecido udziałuw zabawie,podczasktórejbędąonezgadywały
słowa,szyfrowaneprzezBratka.
Prowadzącyzajęciamówi:Bratek do każdej sylaby dodaje słowo pąk. Na przykład słowo: wodawymawia:pąkwo-pąkda.Rozszyfrujcie pozostałe słowa. Prowadzącyzajęciazadajesłowodo rozszyfrowaniakażdemudziecku
po kolei.Słowopąk należ ywymawiaćciszej,a sylaby–głośniej.
Zestawwyrazów:
pąkgu-pąkma,pąkpił-pąkka,pąkze-pąkszyt,pąktar-pąkcza,pąkwą- pąksy,pąkwstę-pąkga,pąkwę-pąkże,
pąkbą-pąkki,pąkpa- pąkjąk,pąkmą-pąkka,pąkgę- pąksi,pąkję-pąkzyk

Zeszytćwiczeń
ćw.4

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciwymawiająwskazanegłoskii łącząw par yobrazki,któr ychnaz wymają
w środkutakąsamągłoskę.

8. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące funkcje wzrokowo-przestrzenne
Zeszytćwiczeń
ćw.5,6

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciwyszukująwśródspręż ynpisanei drukowaneliter yą i ę.

9. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność czytania i pisania
Przewodnik
dlanauczyciela
Zeszytćwiczeń
ćw.7

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dziecistaranniekaligrafują liter yw liniaturze.Utrwalająpoprawnysposóbłączenialiter.

litery przestrzenne
(np. z wykładziny)

Zabawa „Wyskacz wyraz”. Prowadzącyzajęciaukładana dywanieliter y.Dzieciskacząpo kolejnychliterach
przeczytanychwyrazów.

Zeszytćwiczeń
ćw.8,9
słuchawki z butelek,
Zeszytćwiczeń
ćw.10-12
okienko do czytania

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciwykonująćwiczeniaoczuprzed czytaniemwedługwskazówekzawartych
w poleceniu.Pisząi czytająwyraz ysylabamiorazcałościowo.

Zeszytćwiczeń
ćw.13

Masażyk całej ręki. Dzieciwykonująćwiczeniawedługwskazówekprowadzącegozajęcia.

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciczytająi pisząwyraz yorazzdania.

10. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia rozwijające myślenie matematyczne i wyobraźnię
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dziecipisząliter yna wskazanychetykietachwedługokreślonychkryteriów.

IV.Relaksacja
11. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia relaksacyjne
PłytaCD
Słucham z Bratkiem
piórko lub kawałek waty
dla każdego dziecka

Zabawa „Pąki kwiatów”. Dziecileżąna podłodzew poz ycjiembrionalnej(na plecach,obejmującrękoma
przyciągniętedo klatk ipiersiowej,zgiętew kolanach,nogi)i udająpąk ikwiatów.Przezchwilędelik atnie
kołysząsięw rytmspokojnejmuz ykido przodu,do tyłui na boki.Następnieprowadzącyzajęciamówi:Pąki
rozwijają się do słońca,a dzieciprostująsięileżąswobodnie,słuchającmuz yki.

V.Podsumowaniepracy.Ocenawysiłku
12. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia utrwalające treści, podsumowanie i nagroda
Rozmowa w kręgu „Jak minęły mi zajęcia z Bratkiem?” Prowadzącyzajęciapodsumowujepracędzieci.Podkreślaichaktywność,zaangażowanie,samodzielność,dobrewynikiimiłąatmosferę.Zachęcado wypowiedzina tematzajęć:Jakie macie odczucia? Czy podobały się wam wspólne zabawy dziewczynek i chłopców? Które
zadania sprawiły wam trudność, a które były łatwe do wykonania?

Zeszytćwiczeń
ćw.14
Kartapostępów22
Kartapracydomowej22

Samoocena. Prowadzącyzajęciapomagadzieciomodpowiedziećna pytaniazawartew zeszyciećwiczeń
i dokonaćsamooceny.
Karta postępów. Prowadzącyzajęciawypełniawrazz dziećmikartępostępów.
Praca domowa. Prowadzącyzajęciaobjaśnia,jakwykonaćpracędomową.
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Scenariuszzajęć
Zapis
w dzienniku
Cele
operacyjne

Środki
dydaktyczne
Do przygotowania
na zajęcia

Z wyposażenia
pracowni

23

Utrwalenie znajomości liter podobnych graficznie: M, N i W na podstawie bajki terapeutycznej O tym, że
nigdy nie jesteśmy sami, bo mamy wokół siebie przyjaciół

Dziecko:
•rozwijaumiejętnośćsłuchaniabajkizezrozumieniemi poprawnegowypowiadaniesięna jejtemat
•uświadamiasobiei naz ywauczuciabohaterówbajki(radość,smutek,zapał,przyjaźń)
•poszerzazasóbsłownictwazwiązanegoz tematemzajęć
•doskonaliumiejętnośćkształtnegopisanialiterz zachowaniemwłaściwegokierunkukreślenia
•utrwalapoprawnysposóbłączenialiter
•doskonaliumiejętnośćczytaniametodąsylabowąi globalną
•doskonaliumiejętnośćczytaniazezrozumieniemprostych,krótkichtekstów
•kształciwrażliwośći świadomośćortograficzną–utrwalaregułypisowniwielkąliterą
•utrwalapisownięwyrazówz literamipodobnymigraficznie: M,N i W
•rozwijaorientacjęprzestrzennąi kierunkową–utrwalapojęcialewastrona,prawastrona,góra,dół,pod,nad
•telefon
•list(pocztówkaz tekstem)
•gazeta
•kartki(formatA4)z zadaniamidladziecizapisanymiw postacipiktogramóworazprzyborypotrzebnedo wykonaniatychzadań(waciki,wiatraczki,woreczkiz grochem,butelkazwodą,matasensoryczna lubinnedostępnemateriały)
•bębenek
•instrumentyi inneprzedmiotywydającedźwięki(dzwoneczek,grzechotka,woreczekz grochem,puszkaz kaszą)
•liter yprzestrzenne(np.z wykładziny)
•słuchawkiz butelek
•atlasPolski
• Ortograffiti z Bratkiem. Księga bajek terapeutycznych
• Ortograffiti z Bratkiem. Zeszyt ćwiczeń, kl. 2, cz. 2
• Ortograffiti z Bratkiem. Przewodnik dla nauczyciela
•histor yjkaobrazkowa23
•płyta CDSłucham z Bratkiem
•pacynkaBratek
•nakładkana palceSpaceruch
•domekuczuć
•lupaBystreOczko
•Kartapostępówdziecka23
•Kartapracydomowej23

Przebieg
zajęć

I.Czynnościorganizacyjno-mobilizujące

domek uczuć

Domek uczuć. Dziecisiedząw kręgu.Rozmawiająo swoimsamopoczuciu.Następniepokazująna domku
uczućilustracje,którenajlepiejobrazująichemocje.

karta pracy
pacynka Bratek

Zabawa „Przekaż dobrą wiadomość”. Dziecisiedząw kręgu.Prowadzącyzajęciazwracauwagęna zgromadzonerekwiz yty:telefon,list(pocztówkę),gazetę.Rozmawiaz dziećmina tematróżnychsposobówprzekazywaniainformacji.Po krótkiejrozmowieprowadzącyzajęciazachęcadziecido zabawyw głuchytelefon.
Wchodziw rolęBratkai mówi:Przekażcie mi dobrą wiadomość.

1. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność rozpoznawania,
nazywania i wyrażania emocji oraz integrujące grupę

2. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się
Księgabajek
terapeutycznych
–bajka 23

Prezentacjabajkiterapeutycznej.Prowadzącyzajęciarozbudzaciekawośćdziecii zapowiada:Słuchając uważnie baki, poznacie nową przygodę Bratka.
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Księgabajek
terapeutycznych
–bajka 23

Rozmowa na temat treści bajki. Prowadzącyzajęciarozmawiaz dziećmina tematprzeż yćwywołanychwysłuchaniembajki.
Dzieciodpowiadająna zagadnieniadotyczącetekstui sprawdzającejegorozumienie:
1.Conauczycielkapowiedziałasiedzącemuprzy oknieBratkowi?
2.O czymdzieciopowiadałyna zajęciach?
3.DlaczegoOlabyłasmutna?
4.Jakądobrąwiadomośćotrzymałanauczycielka?
5.Dlaczegodziecipodałysobieręcei sięuścisnęły?
6.Opowiedzcie,cosiędziejena ilustracji.
7.Jakawiadomość,którąotrzymaliściebyładlawasnajlepsza?

historyjka obrazkowa 23

Opowiadanie historyjki na podstawie obrazków. Prowadzącyzajęciakładzieprzed dziećmiczteryobrazki
i pomagaprzeczytaćpodpisy.Zwracasiędo uczniówsłowami:Obejrzyjcie ilustracje i ułóżcie je we właściwej
kolejności. Opowiedzcie historyjkę Bratka.
Dzieciwspólnieukładająobrazkiw odpowiedniejkolejnościi opowiadająhistor yjkę,wskazującprzyczyny
i skutkiprzedstawionychsytuacji.
•Radosne dzieciwyjmująz plecakówcenneskarby.
•Smutna OlażalisięBratkowi.
•Milena z zapałem prezentujeswojezadanie.
•Dzieciściskająsięw przyjaźni.

Zeszytćwiczeń
ćw.1

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciopowiadająo przeż yciachbohaterów,naz ywającuczuciaprzedstawione
na kolejnychobrazkach(radość,smutek,zapał,przyjaźń).Następniełącząnaz wyuczućz odpowiednimiobrazkami.

II.Wypracowaniegotowoścido pracy
3. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia ruchowo-zmysłowe
kartki (format A4)
z zadaniami dla dzieci
zapisanymi w postaci piktogramów oraz przybory
potrzebne do wykonania
tych zadań, bębenek

Zabawa „Zadanie z piktogramem”. Prowadzącyzajęciarozkładaw kilkumiejscachdużekartkiz zadaniamidla
dziecizapisanymiw postacipiktogramóworazprzyborypotrzebnedo wykonaniatychzadań(waciki,wiatraczki,woreczkiz grochem,butelkazwodą,matasensoryczna).
Dzieciporuszająsięw rytmbębenka(marsz,podskoki,ciężkichód,lekkibieg).Gdyprowadzącyzajęciaprzerywagrę,wykonująwybranezadanie:
•Dmuchająw waciktak,abysięuniósł(schematycznyrysunekustdmuchającychw wacikistrzałkapokazującakierunekruchu).
•Dmuchająw wiatraczek(schematycznyrysunekustdmuchającychw wiatraczek).
•Chodząna czworakachz woreczkamina plecach(schematycznyrysunekpostacina czworakachz woreczkiemna plecachistrzałkapokazującakierunekruchu).
•Chodząpo obwodziekołaz woreczkamina głowie(schematycznyrysunekpostaciz woreczkiemna głowie
istrzałkapokazującakierunekruchu).
•Chodząpo liniiprostejz butelkąmiędzykolanami(schematycznyrysunekpostaciz butelkąpomiędzykolanamiistrzałkapokazującakierunekruchu).
•Podskakujądziesięćraz yna maciesensor ycznej(schematycznyrysunekpostacina macie,strzałkiw górę
i w dółorazliczba10).
Uwaga: Prowadzącyzajęciamożezmienićprzyborydo zadańna takie,wktóresąw wyposażanyjestgabinet.

4. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość,
i pamięć słuchową
instrumenty i inne przedmioty wydające dźwięki,
pacynka Bratek

Zabawa „Wspólne granie”. Dziecisiedząw kręgu.Prowadzącyzajęciawchodziw rolęBratkai zapraszadziecido zabawy,którapolegana uważnymsłuchaniu,zapamiętywaniui odtwarzaniudźwięków.Prowadzący
zajęciawybieradziecko,którerozpoczniezabawę.Odgrywaonociągdźwięków.Zadaniemkolejnychdzieci
będzieodtworzenieciągudźwiękówzagranychprzezpoprzednikóworazdodaniejednegodźwięku.W ten
sposóbutwórbędziesięwydłużał.Poszczególnedźwiękimogąsiępowtarzać.
Przykładyciągówdźwiękowych:
1.dziecko:bębenek;2.dziecko:bębenek,kołatka;3.dziecko:bębenek,kołatka,dzwoneczek;4.dziecko:bębenek,kołatka,dzwoneczek,woreczekz grochem;5dziecko:bębenek,kołatka,dzwoneczek,woreczek
zgrochem,kołatka

5. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość
i pamięć wzrokową
Zeszytćwiczeń
ćw.2
lupa Bystre Oczko

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciwyszukująza pomocąlupytakiesamewzoryi łącząjelinią.
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6. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące sferę manualną i grafomotoryczną
Zeszytćwiczeń
ćw.3
nakładka Spaceruch

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciwykonująćwiczeniaprzygotowująceręcedo rysowania,a następnieuzupełniająobrazekbrakującymielementami.

III.Pracawłaściwa
7. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące funkcje słuchowo-językowe
Zabawa „Wiadomości znad morza”. Prowadzącyzajęciazapraszadziecido udziałuw zabawie,którapolega
na usuwaniusylabdodanychprzezBratkaprzed każdymsłowie.
Prowadzącyzajęciamówi:Bratek chce się z wami podzielić pewną wiadomością, ale do każdego słowa dodaje
sylabę ma. Rozszyfrujcie zdania. Prowadzącyzajęciazadajezdaniado rozszyfrowaniakażdemudzieckupo kolei.Sylabęmawymawiaciszej,a słowa– głośniej.
Zestawzdań:
Pewna Matyldamieszkanad morzem.
Na śniadaniejadabułkęzbożową.
Polecamdzieciombułkizbożowe!
Takiepieczywojestbardzozdrowe!
maPewna maMatyldamamieszkamanad mamorzem.
maNa maśniadaniemajadamabułkęmazbożową.
maPolecammadzieciommabułkimazbożowe!
maTakiemapieczywomajestmabardzomazdrowe!

Zeszytćwiczeń
ćw.4

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciwyodrębniajągłoskiw nagłosienazwobrazkówi na tejpodstawieustalająimiona właścicielekokreślonychprzedmiotów.Naklejająnakażdąpostaćnaklejkiz literami M,N,W

8. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące funkcje wzrokowo-przestrzenne
Zeszytćwiczeń
ćw.5
atlas Polski
Przewodnik
dlanauczyciela
Zeszytćwiczeń
ćw.6
litery przestrzenne
(np. z wykładziny)
Zeszytćwiczeń
ćw.7–9
słuchawki z butelek
Zeszytćwiczeń
ćw.10-12

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciuzupełniająbrakującelitery.

9. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność czytania i pisania
Masażyk całej ręki. Dzieciwykonująćwiczeniawedługwskazówekprowadzącegozajęcia.
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dziecistaranniekaligrafują literyw liniaturze.
Zabawa „Wyskacz wyraz”. Prowadzącyzajęciaukładana dywanieliter y.Dzieciskacząpo kolejnychliterach
przeczytanychwyrazów.
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciwykonująćwiczeniaoczuprzed czytaniemwedługwskazówekzawartych
w poleceniu.Pisząi czytająwyraz ysylabamiorazcałościowo.
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciczytająi pisząwyraz yorazzdania.

10. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia rozwijające myślenie matematyczne i wyobraźnię
Zeszytćwiczeń
ćw.13

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dziecikolorująna obrazkuodbicialewychi prawychdłoni.Licząparydłoni.

IV.Relaksacja
11. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia relaksacyjne
PłytaCD
Słucham z Bratkiem

Zabawa „Muzyczna wiadomość”. Dziecileżąswobodniena dywanie.Prowadzącyzajęciamówi:Bratek przesyła wam wiadomość muzyczną. Posłuchajcie muzyki i wyobraźcie sobie, jaka może być treść tej wiadomości.
Po zabawiechętnedziecimogąopowiedzieć,jakąwiadomośćprzekazałimBratek.
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V.Podsumowaniepracy.Ocena wysiłku
12. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia utrwalające treści, podsumowanie i nagroda
Rozmowa w kręgu „Jak minęły mi zajęcia z Bratkiem?”. Prowadzącyzajęciapodsumowujepracędzieci.Podkreślaichaktywność,zaangażowanie,samodzielnośćdobrewynikiimiłąatmosferę.Zachęcado wypowiedzina tematzajęć:Jakie macie odczucia? Które z wiadomości, omawianych na zajęciach były dla was najlepsze?
Które zadania sprawiły wam trudność, a które były łatwe do wykonania?

Zeszytćwiczeń
ćw.14
Kartapostępów23
Kartapracydomowej23

Samoocena. Prowadzącyzajęciapomagadzieciomodpowiedziećna pytaniazawartew zeszyciećwiczeń
i dokonaćsamooceny.
Karta postępów. Prowadzącyzajęciawypełniawrazz dziećmikartępostępów.
Praca domowa. Prowadzącyzajęciaobjaśnia,jakwykonaćpracędomową.
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Scenariuszzajęć
Zapis
w dzienniku
Cele
operacyjne

Środki
dydaktyczne
Do przygotowania
na zajęcia

Z wyposażenia
pracowni

24

Utrwalenie zasad pisowni wyrazów wielką literą na podstawie bajki terapeutycznej O tym, że jeśli chcemy czuć się bezpiecznie, musimy wiele wiedzieć – koniecznie!
Dziecko:
•rozwijaumiejętnośćsłuchaniabajkizezrozumieniemi poprawnegowypowiadaniasięna jejtemat
•uświadamiasobiei naz ywauczuciabohaterówbajki(podziw,odwaga,przerażenie,zawstydzenie)
•poszerzazasóbsłownictwazwiązanegoz tematemzajęć
•rozwijaumiejętnośćdobieraniasłówna zasadzieprzeciwieństw(antonimy)
•doskonaliumiejętnośćkształtnegopisanialiterz zachowaniemwłaściwegokierunkukreślenia
•utrwalapoprawnysposóbłączenialiter
•doskonaliumiejętnośćczytaniametodąsylabowąi globalną
•doskonaliumiejętnośćczytaniazezrozumieniemprostych,krótkichtekstów
•kształciwrażliwośći świadomośćortograficzną– utrwalaregułpisowniwielkąliterą
•utrwalapisownięwyrazówwielkimiliterami
•doskonaliumiejętnośćprzeliczaniazbioróww zakresie20i łączeniaichz odpowiednimiliczbamina osiliczbowej
•duż yarkuszpapieru
•flamastry
•bębenek
•gazety
•literyprzestrzenne(np.z wykładziny)
•słuchawkiz butelek
• Ortograffiti z Bratkiem. Księga bajek terapeutycznych
• Ortograffiti z Bratkiem. Zeszyt ćwiczeń, kl. 2, cz. 2
• Ortograffiti z Bratkiem. Przewodnik dla nauczyciela
•historyjkaobrazkowa24
•nakładkana palceSpaceruch
•wielkiei małeliter yalfabeturuchomego
•domekuczuć
•okienkodo czytania
•lupaBystreOczko
•Kartapostępówdziecka24
•Kartapracydomowej24

Przebieg
zajęć

I.Czynnościorganizacyjno-mobilizujące

domek uczuć

Domek uczuć. Dziecisiedząw kręgu.Rozmawiająo swoimsamopoczuciu.Następniepokazująna domku
uczućilustracje,którenajlepiejobrazująichemocje.

duży arkusz papieru,
mazaki

1. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność rozpoznawania,
nazywania i wyrażania emocji oraz integrujące grupę

Zabawa „Odwaga”. Dziecisiedząw kręgu.Wypowiadająsięna tematzawodów,do któr ychwykonywania
niezbędna jestodwaga.W podsumowaniuprowadzącyzajęciapodkreśla,żekażdyzawódwymagaodpowiedzialności,aniektórezawody nichwymagajądodatkowoogromnejodwagi.Do takichzawodównależ y
zawódstrażaka.
Uwaga: Prowadzącyzajęciamożestworzyćz dziećmimapęmentalnądotyczącązawodówdlaodważnych.
Dzieciprzyklejająrysunkilubzdjęciaz gazet,przedstawiającewykonawcówtakichzawodów(np.żołnierz,
policjant,strażak,rybak,marynarz,górnik).Gotowamapazostajezawieszona na ścianiedo końcazajęć.

2. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się
Księgabajek
terapeutycznych
–bajka 24

Prezentacja bajki terapeutycznej. Prowadzącyzajęciarozbudzaciek awośćdziecii zapowiada:Słuchając
uważnie bajki, poznacie nową przygodę Bratka.
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Księgabajek
terapeutycznych
–bajka 24

Rozmowa na temat treści bajki. Prowadzącyzajęciarozmawiaz dziećmina tematprzeż yćwywołanychwysłuchaniembajki.
Dzieciodpowiadająna zagadnieniadotyczącetekstu,sprawdzającejegorozumienie:
1.Ktomożezostaćstrażakiem?
2.Jakiezadaniawykonujestrażak?
3.O jakimzdarzeniuopowiadałoficerstraż ypożarnej?
4.DlaczegopostępowanieZosii Róż ynależyuznaćza nieodpowiedzialne?
5.Opowiedzcie,cosiędziejena ilustracji.
6.Pod jakinumernależ ydzwonićw raziepożarulubinnegozagrożeniadlaludzi,środowiskai zwierząt?
7.Kiedyużywamywielkiejlitery?

historyjka obrazkowa 24

Opowiadanie historyjki na podstawie obrazków. Prowadzącyzajęciakładzieprzed dziećmiczteryobrazki
i pomagaprzeczytaćpodpisy.Zwracasiędo uczniówsłowami:Obejrzyjcie ilustracje i ułóżcie je we właściwej
kolejności. Opowiedzcie historyjkę Bratka.
Dzieciwspólnieukładająobrazkiw odpowiedniejkolejnościi opowiadająhistor yjkę,wskazującprzyczyny
i skutkiprzedstawionychsytuacji.
•Dziecipodziwiają pana strażaka.
•Odważny strażakratujekotka.
•Przerażone dziewczynkiwołająo pomoc.
•Zawstydzone dziewczynkitłumacząsięprzed panemstrażakiem.

Zeszytćwiczeń
ćw.1

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciopowiadająo przeż yciachbohaterów,naz ywającuczuciaprzedstawione
na kolejnychobrazkach(podziw,odwaga,przerażenie,zawstydzenie).Następniełącząnaz wyuczućz odpowiednimiobrazkami.

II.Wypracowaniegotowoścido pracy
3. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia ruchowo-zmysłowe
bębenek

Zabawa „Duże kroki i małe kroczki”. Prowadzącyzajęciaproponujedzieciomzabawęzpojęciami„duż y”
i„mały”.Uczniowiereagująodpowiednimsposobemchodzeniana sygnałydźwiękowe:
•Udajądużesłonie,gdynauczycielwygrywana bębenkucałenuty.
•Udajądużeniedźwiedzie,gdynauczycielwygrywana bębenkupółnuty.
•Udająmałekangury,gdynauczycielwygrywana bębenkućwierćnuty.
•Udająmałekotkina czworakach,gdyprowadzącyzajęciawygrywana bębenkuósemki.

4. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość
i pamięć słuchową
gazety,
pacynka Bratek

Zabawa „Duża chmura i mała chmurka”. Prowadzącyzajęciawchodziw rolęBratkai proponujedzieciom
zabawę.Polegaonana tym,żedzieciuderzająpalcamiw gazety,naśladującdźwięki,którewydajądrobny
deszczykz małejchmur yi silnydeszczz dużejchmury.Prowadzącyzajęciawydajepolecenia:duża chmura
(dziecimocnouderzająw gazety)lubmała chmura (dziecilekkouderzająw gazety).
Następnieprowadzącyzajęciadodajeutrudnienie– na polecenieduża chmura dziecilekkouderzająpalcamiw gazety,a na poleceniemała chmura –mocno.Dziękitakiejzamianieprowadzącyzajęciamożepłynnie
przejśćdo wyjaśnieniaprzysłowia:Z dużej chmury mały deszcz.

5. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość
i pamięć wzrokową
Zeszytćwiczeń
ćw.2

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dziecirysująliniąfalistąpomiędzywzorami.

6. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące sferę manualną i grafomotoryczną
Zeszytćwiczeń
ćw.3
nakładka Spaceruch

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciwykonująćwiczeniaprzygotowująceręcedo rysowania,a następnierysują
pośladzie.Utrwalająpojęcia„duż y”i„mały”.

III.Pracawłaściwa
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7. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące funkcje słuchowo-językowe
pacynka Bratek

Zabawa „Powiedz słowo o przeciwnym znaczeniu”. Prowadzącyzajęciaustawiadzieciw kręgu,wchodzi
w rolęBratkai zapraszado zabawy.Polegaonana tym,żeprowadzącyzajęciawypowiadasłowo,rzucając
piłkędo wybranegodziecka.Zadaniemucznia,któryzłapałpiłkę,jestwypowiedzeniesłowao przeciwnym
znaczeniui odrzuceniepiłki.
Zestawwyrazów(antonimy):
wysoki–niski,zimno–ciepło,szeroka–wąska,stare–nowe,krótkie–długie,ciężki–lekki,małe–duże,wesoło–smutno,czysto–brudno,pracowity–leniwy,pusty–pełny,wąski–szeroki,gruba–cienka,chudy–gruby,zdrowy–chor y,mądry–głupi,dobry–zły,czarny–biały

Zeszytćwiczeń
ćw.4

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciwskazująobrazki,któr ychnaz wyskładająsięzczterechsylab.

8. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące funkcje wzrokowo-przestrzenne
karty z małymi i wielkimi
literami z alfabetu ruchomego

Zabawa „Znajdź wielką i małą literę”. Dziecisiedząna podłodze.Rozkładająkartyz małymii wielkimiliteramialfabetui grająw wybranyprzezsiebierodzajgryMemo.Kiedydzieckoodkryjeparę,mówinp.Mam wielką literę M i małą literę m.

Zeszytćwiczeń
ćw.5
lupa Bystre Oczko

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciwyszukująza pomocąlupywielkiei małeliter y,a następniezapisująje
w dowolnejkolejności.

9. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność czytania i pisania
Przewodnik
dlanauczyciela
Zeszytćwiczeń
ćw.6
Zeszytćwiczeń
ćw.7–9
słuchawki z butelek
Zeszytćwiczeń
ćw.10–12
wskaźnik do czytania

Zeszytćwiczeń
ćw.13

Masażyk całej ręki. Dzieciwykonująćwiczeniawedługwskazówekprowadzącegozajęcia.
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dziecistaranniekaligrafują liter yw liniaturze.
Zabawa „Wyskacz wyraz”. Prowadzącyzajęciaukładana dywanieliter y.Dzieciskacząpo kolejnychliterach
przeczytanychwyrazów.
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciwykonująćwiczeniaoczuprzed czytaniemwedługwskazówekzawartych
w poleceniu.Pisząi czytająwyraz ysylabamiorazcałościowo.
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciczytająi pisząwyraz yorazzdania.

10. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia rozwijające myślenie matematyczne i wyobraźnię
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dziecilicząliter yw zbiorach.Łączązbioryz odpowiednimiliczbamina osi.

IV.Relaksacja
11. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia relaksacyjne
Zabawa „Wielkie i małe na plecach”. Dziecisiedząwparach,jedna osobaza drugą.Uczeń,któr ysiedziz tyłu,masujeuczniasiedzącegozprzoduwedługpoleceńprowadzącegozajęcia:
•Gdyprowadzącymówiidą wielkie słonie, uczniowiemocnougniatająplecykolegów.
•Gdyprowadzącymówiidą małe konie, uczniowieoklepująplecykolegów.
•Gdyprowadzącymówiidą wielkie niedźwiedzie, uczniowiemocnougniatająplecykolegów.
•Gdyprowadzącymówipłyną małe śledzie, uczniowiegłaszcząplecykolegówod górydo dołu.
Po wykonaniuwszystkichpoleceńdziecizamieniająsięrolami.

V.Podsumowaniepracy.Ocena wysiłku
12. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia utrwalające treści, podsumowanie i nagroda
Rozmowa w kręgu „Jak minęły mi zajęcia z Bratkiem?”. Prowadzącyzajęciapodsumowujepracędzieci.Podkreślaichaktywność,zaangażowanie,samodzielność,dobrewynikiimiłąatmosferę.Zachęcado wypowiedzina tematzajęć: Jakie macie odczucia? Czy podobały się wam zabawy Bratka? Które zadania sprawiły wam
trudność, a które były łatwe do wykonania?

Zeszytćwiczeń
ćw.14

Samoocena. Prowadzącyzajęciapomagadzieciomodpowiedziećna pytaniazawartew zeszyciećwiczeń
i dokonaćsamooceny.
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Kartapostępów24
Kartapracydomowej24

Karta postępów. Prowadzącyzajęciawypełniawrazz dziećmikartępostępów.
Praca domowa. Prowadzącyzajęciaobjaśnia,jakwykonaćpracędomową.
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Scenariuszzajęć
Zapis
w dzienniku
Cele
operacyjne

Środki
dydaktyczne
Do przygotowania
na zajęcia

Z wyposażenia
pracowni

25

Kształcenie umiejętności rozpoznawania zdań oznajmujących, pytających i wykrzyknikowych na podstawie bajki terapeutycznej O tym, że trzeba nauczyć się odmawiania, kiedy ktoś namawia do wagarowania

Dziecko:
•rozwijaumiejętnośćsłuchaniabajkizezrozumieniemi poprawnegowypowiadaniasięna jejtemat
•uświadamiasobiei naz ywauczuciabohaterówbajki(przejęcie,niepokój,rozbawienie,przyjaźń)
•poszerzazasóbsłownictwazwiązanegoz tematemzajęć
•doskonaliumiejętnośćkształtnegopisanialiterz zachowaniemwłaściwegokierunkukreślenia
•utrwalapoprawnysposóbłączenialiter
•doskonaliumiejętnośćczytaniametodąsylabowąi globalną
•doskonaliumiejętnośćczytaniazezrozumieniemprostych,krótkichtekstów
•doskonaliumiejętnośćrozpoznawaniazdańróżnegorodzajui stosowaniaodpowiednichznakówinterpunkcyjnych
•doskonaliumiejętnośćukładaniazdańzwiązanychz treściąobrazka
•doskonaliumiejętnośćliczeniaw zakresie20
•płytkisensorycznejeż yki
•słuchawkiz butelek
•liter yprzestrzenne(np.z wykładziny)
•wskaźnikdo czytania
• Ortograffiti z Bratkiem. Księga bajek terapeutycznych
• Ortograffiti z Bratkiem. Zeszyt ćwiczeń, kl. 2, cz. 2
• Ortograffiti z Bratkiem. Przewodnik dla nauczyciela
•histor yjkaobrazkowa25
•płyta CDSłuchamz Bratkiem
•pacynkaBratek
•nakładkana palceSpaceruch
•domekuczuć
•lupaBystreOczko
•kartyz zagadkami
•Kartapostępówdziecka25
•Kartapracydomowej25

Przebieg
zajęć

I.Czynnościorganizacyjno-mobilizujące

domek uczuć

Domek uczuć. Dziecisiedząw kręgu.Rozmawiająo swoimsamopoczuciu.Następniepokazująna domku
uczućilustracje,którenajlepiejobrazująichemocje.

pacynka Bratek,
maskotka

Zabawa „Powiedz NIE!”. Dziecisiedząw kręgu.Prowadzącyzajęciawchodzina przemianw dwierole:Bratka
i pewnegochłopca.Improwizujerozmowę,w którejchłopiecnamawiaBratkado oddaleniasięod szkoły
i pójściedo pobliskiegosklepupo cukierki.Bratekzachowujesięasertywniei odmawiamówiąc,żepo cukierkimogąpójśćpo zajęciach.
Na zakończeniezajęćprowadzącytłumaczy,żezawszewartomiećswojezdaniei otwarciemówić„nie”,kiedywiemylubczujemy,żektośnasnamawiado łamaniazasad.

1. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność rozpoznawania,
nazywania i wyrażania emocji oraz integrujące grupę

2. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się
Księgabajek
terapeutycznych
–bajka 25

Prezentacja bajki terapeutycznej. Prowadzącyzajęciarozbudzaciek awośćdziecii zapowiada:Słuchając
uważnie bajki, poznacie nową przygodę Bratka.
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Księgabajek
terapeutycznych
–bajka 25

Rozmowa na temat treści bajki. Prowadzącyzajęciarozmawiaz dziećmina tematprzeż yćwywołanychwysłuchaniembajki.
Dzieciodpowiadająna zagadnieniadotyczącetekstu,sprawdzającejegorozumienie:
1.Corobilichłopcyw parku?
2.Cotojestleniuchowanie?
3.Cotosąwagary?
4.Jaknależ ysięzachować,kiedyktośnamawianasna wagar y?
5.Opowiedzcie,cosiędziejena ilustracji.

historyjka obrazkowa 25

Opowiadanie historyjki na podstawie obrazków. Prowadzącyzajęciakładzieprzed dziećmiczteryobrazki
i pomagaimprzeczytaćpodpisy.Następniezwracasiędo uczniówsłowami:Obejrzyjcie ilustracje i ułóżcie je
we właściwej kolejności. Opowiedzcie historyjkę Bratka.
Dzieciwspólnieukładająobrazkiw odpowiedniejkolejnościi opowiadająhistor yjkę,wskazującprzyczyny
i skutkiprzedstawionychsytuacji.
•Dominiki Łukaszrozmawiają z przejęciem.
•Zaniepokojeni panWaldemar,panipedagogi Bratekszukająchłopców.
•Rozbawieni Dominiki Łukaszszkoląswojepsy.
•Bratekdajechłopcomprzyjacielską radę.

Zeszytćwiczeń
ćw.1

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciopowiadająo przeż yciachbohaterów,naz ywającuczuciaprzedstawione
na kolejnychobrazkach(przejęcie,niepokój,rozbawienie,przyjaźń).Następniełącząnaz wyuczućz odpowiednimiobrazkami.

II.Wypracowaniegotowoścido pracy
3. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia ruchowo-zmysłowe
płytki sensoryczne jeżyki

Zabawa „Szkolenie piesków”. Każdedzieckostoina swojejpłytcesensorycznejjeż yki wchodziw rolępieska,cooznacza,żeodpowiednioreagujena bodźcesłowne.Kiedyprowadzącyzajęciamówi:
•Pieski idą na spacer,dziecichodząswobodniena czworakachmiędzypłytkami.
•Pieski do nogi!,dziecipodskakująw stronęprowadzącegozajęcia.
•Czy pieski są głodne?,dzieciwracajądo domku(na płytkę„jeż yk”)i wykonująćwiczenia:ściskająi rozluźniają
szczękę,pokazujązębyi mlaskają,parskają,oblizująsięorazszczekająz radościjakpieski.

4. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość i pamięć słuchową
pacynka Bratek

Zabawa „Co słychać za oknem?”. Prowadzącyzajęciawchodziw rolęBratka,otwieraszerokooknoi zapraszadziecido zabawy.Wyjaśnia,żeichzadaniembędzieleżeniez zamkniętymioczamii słuchanie,cosiędziejeza oknem,czylileniuchowanie.Dziecistarająsięusłyszećjaknajwięcejodgłosówzwiązanychz nadchodzącą
wiosną.Po chwiliopisująteodgłosyi określają,cojestichźródłem.

5. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość i pamięć wzrokową
Zeszytćwiczeń
ćw.2

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciłącząwzórz odpowiedniąobrożą.

6. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące sferę manualną i grafomotoryczną
Zeszytćwiczeń
ćw.3
nakładka Spaceruch

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciwykonująćwiczeniaprzygotowująceręcedo rysowania,a następnierysująłabędzia,łączącpunkty.

III.Pracawłaściwa
7. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące funkcje słuchowo-językowe
karty z zagadkami

Zabawa „Zagadki Bratka”. Prowadzącyzajęciazapraszadziecido udziałuw zabawie,polegającejnaodgadywaniuzagadekBratka.
Zestawzagadek:
•Cotozazwierzątkozwielkimiszczypcami?
Ukrywasięwwodziepodkamieniami.(RAK)
•Zgadnijcieszybko,kochanedzieci:
Któryptaklatawlesie,gdysłońcenieświeci?(SOWA)
•Głębokopodziemiąryjedługiekorytarze,
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Budujekopce,ajegooczomniewielesięukaże.(KRET)
•Rechoczecałydzieńwstawie.
Niedojrzyszjejłatwowtrawie.(ŻABA)
•Torudezwierzątkomieszkawdziuplidrzewa.
Zanositamszyszkiipogałęziachzwinniebiega.(WIEWIÓRKA)
•Śnieżnobiały,wparkupostawiepływa.
Królewskimptakiemsięgonazywa.(ŁABĘDŹ)
•Jakitoptaszekgniazdkozbłotaizesłomybuduje,
Jakmałysamolotnatleniebaszybuje?(JASKÓŁKA)
•Cotozaptaszek–nieśpiewa,aćwierka.
Zimąchętniezaglądadokażdegookienka.(WRÓBEL)
•Podobnadohelikoptera,latazeswobodą.
Dostrzeżeszjąnapewno,gdyznajdzieszsięnadwodą.(WAŻKA)
•Najednejnóżceślizgasięstale
Potrawieibłocie.Niemęczygotowcale.(ŚLIMAK)
•Przeraźliwiegłośnoskrzeczytaptaszyna.
Zinnymiptakamichętniekłótniewszczyna.(SROKA)
•Wyglądazupełniejakpoduszkazigłami.
Szczerzeodradzamdotykaćgopaluszkami.(JEŻ)

Zeszytćwiczeń
ćw.4

Praca z zeszytem ćwiczeń.
Dzieciukładajązdaniena tematobrazka.Dzieląpasekna tyleczęści,ilesłówjestwzdaniu.

8. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące funkcje wzrokowo-przestrzenne
Zeszytćwiczeń
ćw.5
słuchawki z butelek

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciczytająszeptemliter y,używającsłuchawekz butelek,a następnieobr ysowująpierwsząliteręimieniawłaścicielaDusi.

9. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność czytania i pisania
Przewodnik
dlanauczyciela
Zeszytćwiczeń
ćw.6

Masażyk całej ręki. Dzieciwykonująćwiczeniawedługwskazówekprowadzącegozajęcia.
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dziecikolorująobrazekzeznakamiinterpunkcyjnymi.Staranniekaligrafują literyw liniaturze.Utrwalająpoprawnysposóbłączenialiter.

litery przestrzenne
(np. z wykładziny)

Zabawa „Wyskacz wyraz”. Prowadzącyzajęciaukładana dywanielitery.Dzieciskacząpo kolejnychliterach
przeczytanychwyrazów.

Zeszytćwiczeń
ćw.7,8
słuchawki z butelek
Zeszytćwiczeń
ćw.9–11
wskaźnik do czytania

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciwykonująćwiczeniaoczuprzed czytaniemwedługwskazówekzawartych
w poleceniu.Pisząi czytająwyraz ysylabamiorazcałościowo.

Zeszytćwiczeń
ćw.12

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciczytająi pisząwyraz yorazzdania.

10. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia rozwijające myślenie matematyczne i wyobraźnię
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciłącząliczbyw kolejnościod największejdo najmniejszej.

IV.Relaksacja
11. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia relaksacyjne
PłytaCD
Słucham z Bratkiem

Zabawa „Wiosna w wyobraźni”. Dziecileżąswobodniena podłodzei słuchająfragmentuutworuAntoniaVivaldiego„Wiosna”.Wyobrażająsobiewiosnę,jakbyoglądałyfilmw kinie.Po chwilisiadają.Chętnedzieciopowiadają,cosobiewyobraziły,i wymyślajątytułfilmu,którymógłbypowstaćna podstawietychwyobrażeń.

V.Podsumowaniepracy.Ocena wysiłku
12. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia utrwalające treści, podsumowanie i nagroda
Rozmowa w kręgu „Jak minęły mi zajęcia z Bratkiem?”. Prowadzącyzajęciapodsumowujepracędzieci.Podkreślaichaktywność,zaangażowanie,samodzielność,dobrewynikii miłąatmosferę.Zachęcado wypowiedzina tematzajęć,zadającuczniompytania:Jakie macie odczucia? Czy wiecie, kiedy można sobie pozwolić
na leniuchowanie? Które zadania sprawiły wam trudność, a które były łatwe do wykonania?
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Zeszytćwiczeń
ćw.13
Kartapostępów25
Kartapracydomowej25

Samoocena. Prowadzącyzajęciapomagadzieciomodpowiedziećna pytaniazawartew zeszyciećwiczeń
i dokonaćsamooceny.
Karta postępów. Prowadzącyzajęciawypełniawrazz dziećmikartępostępów.
Praca domowa. Prowadzącyzajęciaobjaśnia,jakwykonaćpracędomową.
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Scenariuszzajęć
Zapis
w dzienniku
Cele
operacyjne

Środki
dydaktyczne
Do przygotowania
na zajęcia

Z wyposażenia
pracowni

26

Utrwalenie pisowni wyrazów z literami odpowiadającymi głoskom podobnym fonetycznie [i]–[j] na podstawie bajki terapeutycznej O dwóch przyjaciółkach – Iwonie i Joli, które chciały zostać modelkami
Dziecko:
•rozwijaumiejętnośćsłuchaniabajkizezrozumieniemi poprawnegowypowiadaniesięna jejtemat
•uświadamiasobiei naz ywauczuciabohaterówbajki(radość,niepokój,rozdrażnienie,akceptacja)
•poszerzazasóbsłownictwazwiązanegoz tematemzajęć
•doskonaliumiejętnośćkształtnegopisanialiterz zachowaniemwłaściwegokierunkukreślenia
•utrwalapoprawnysposóbłączenialiter
•doskonaliumiejętnośćczytaniametodąsylabowąi globalną
•doskonaliumiejętnośćczytaniazezrozumieniemprostych,krótkichtekstów
•kształciwrażliwośći świadomośćortograficzną
•utrwalapisownięwyrazówz głoskamipodobnymifonetycznie[i]–[j]
•doskonaliprawidłowąpostawęciała
•doskonaliumiejętnośćdodawaniaw zakresie20orazporównywanialiczb
•długisznureklubpaskigazety
•trójkątlubdzwonkichromatyczne
•czerwonei niebieskieszarfylubsznurki
•żetonylubguziki
•literyprzestrzenne(np.z wykładziny)
•słuchawkiz butelek
•wskaźnikdo czytania
•liczydłolubkoraliki
• Ortograffiti z Bratkiem. Księga bajek terapeutycznych
• Ortograffiti z Bratkiem. Zeszyt ćwiczeń, kl. 2, cz. 2
• Ortograffiti z Bratkiem. Przewodnik dla nauczyciela
•historyjkaobrazkowa26
•płyta CDSłuchamz Bratkiem
•pacynkaBratek
•nakładkana palceSpaceruch
•domekuczuć
•lupaBystreOczko
•Kartapostępówdziecka26
•Kartapracydomowej26

Przebieg
zajęć

I.Czynnościorganizacyjno-mobilizujące

domek uczuć

Domek uczuć. Dziecisiedząw kręgu.Rozmawiająo swoimsamopoczuciu.Następniepokazująna domku
uczućilustracje,którenajlepiejobrazująichemocje.

1. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji oraz integrujące grupę

Zabawa „Rozmowa o przyjaźni”. Dziecisiadająw parachnaprzeciwsiebie.Prowadzącyzajęciaklaśnięciem
i rozpoczynazabawępolegającąna tym,żejednaosobaz paryściszonymgłosemtłumaczykoledze,na czym
polegaprzyjaźń.Na kolejneklaśnięcieprowadzącegozajęciadzieciz parzamieniająsięrolami.Na zakończeniezabawydzieciopowiadają,cozapamiętałyz wypowiedziswoichkolegów,a prowadzącyzajęciapodsumowujećwiczeniepytaniami:Czy umiemy słuchać się nawzajem? Na czym polega przyjaźń?

2. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się
Księgabajek
terapeutycznych
–bajka 26

Prezentacja bajki terapeutycznej. Prowadzącyzajęciarozbudzaciek awośćdziecii zapowiada:Słuchając
uważnie bajki, poznacie nową przygodę Bratka.
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Księgabajek
terapeutycznych
–bajka 26

Rozmowa na temat treści bajki. Prowadzącyzajęciarozmawiaz dziećmina tematprzeż yćwywołanychwysłuchaniembajki.
Dzieciodpowiadająna zagadnieniadotyczącetekstu,sprawdzającejegorozumienie:
1.KtozaprosiłBratkado wspólnejzabawy?
2.JakąrolęotrzymałBratekw zabawiei comiałrobić?
3.O copokłóciłysięprzyjaciółki?
4.CoważnegoBratekpowiedziałJolii Iwonie?
5.Opowiedzcie,cosiędziejena ilustracji.
6.Jakiwedługwaspowinienbyćprawdziwyprzyjaciel?

historyjka obrazkowa 26

Opowiadanie historyjki na podstawie obrazków. Prowadzącyzajęciakładzieprzed dziećmiczter yobrazki
i pomagaprzeczytaćpodpisy.Następniezwracasiędo uczniówsłowami:Obejrzyjcie ilustracje i ułóżcie je we
właściwej kolejności. Opowiedzcie historyjkę Bratka.
Dzieciwspólnieukładająobrazkiw odpowiedniejkolejnościi opowiadająhistor yjkę,wskazującprzyczyny
i skutkiprzedstawionychsytuacji.
•Radosna JolazapraszaBratkado domu.
•MamaJolijestlekkozaniepokojona.
•RozdrażnionaJolakłócisięz koleżanką.
•Pogodzonedziewczynkiakceptują się wzajemnie.

Zeszytćwiczeń
ćw.1

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciopowiadająo przeż yciachbohaterów,naz ywającuczuciaprzedstawione
na kolejnychobrazkach(radość,niepokój,rozdrażnienie,akceptacja).Następniełącząnaz wyuczućz odpowiednimiobrazkami.

II.Wypracowaniegotowoścido pracy
3. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia ruchowo-zmysłowe
długi sznurek lub paski
gazety, pacynka Bratek

Zabawa „Prawidłowa postawa”. Prowadzącyzajęciawspólniez dziećmiorganizująprzestrzeńdo zabawy.
Zesznurkapowstajena podłodzewybiegdlamodelek.Dzieciwchodząw rolemodeleklubmodelii prezentująpięknychód(swobodnei delikatneruchyciała,wyprostowanapostawa,wciągniętybrzuch,napiętepośladki).
Prowadzącyzajęciawchodziw rolęBratkai oceniawykonaneprzezdziecizadanie.Następniedziecićwiczą
odpowiedniąpostawęciałapodczasróżnychczynności:stania,wspinania,skakania,siedzeniai pisania.
Wpodsumowaniuzabawy,prowadzącyzajęciauświadamiadzieciom,jakważnajestkontrolapostawyciała.

4. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość
i pamięć słuchową
trójkąt lub dzwonki
chromatyczne

PłytaCD
Słucham z Bratkiem

Zeszytćwiczeń
ćw.2
lupa Bystre Oczko

Zabawa „Długo–krótko”. Dziecisiedząw kręgu.Prowadzącyzajęciaukładaprzed nimiwzórz kółeki prostokątów(lubnp.kasztanówi kredek),któr yprzedstawiadźwiękikrótkiei długie.Zadaniemdziecijestzagranie
tegowzoruna trójkącielubdzwonkach.Następnieuczniowiedługowypowiadajągłoskę[i],gdygrajądźwięk
długi,i krótko–głoskę[j],gdygrajądźwiękkrótki.
Uwaga: Prowadzącyzajęciamożewskaz ywaćkolejneelementywzorupalcemlubwskaźnikiem,abyułatwić
dzieciomzadanie.
Przykładowywzórdźwięków:
**_____**_____**_____**
[j][j][iiiiiiiii][j][j][iiiiiiiiiii][j][j][iiiiiiiiii][j][j]

5. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość
i pamięć wzrokową
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciwyszukująza pomocąlupydwaszczegółyróżniąceobrazkii głośnowymawiająichnaz wy.

6. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące sferę manualną i grafomotoryczną
Zeszytćwiczeń
ćw.3
nakładka Spaceruch

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciwykonująćwiczeniaprzygotowująceręcedo rysowania,a następniepoprawiająkontur yrysunków.

122

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

III.Pracawłaściwa.
7. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące funkcje słuchowo-językowe
czerwone i niebieskie
szarfy lub sznurki, żetony
lub guziki

Zabawa „Iwona czy Jola?”. Prowadzącyzajęciadzielidziecina dwiegrupy,któresiadająnaprzeciwsiebie.
Jednagrupa,oznaczonaczerwonymiszarfami,zostajenaz wana„Iwona”,a druga,oznaczonaniebieskimiszarfami–„Jola”.Zabawapolegana tym,żedzieciwymieniająjaknajwięcejsłów:grupa„Iwona–na głoskę[i],
a grupa„Jola”–na głoskę[j].Po poprawnympodaniuprzezgrupękażdegosłowaprowadzącywręczażeton.
Wygrywagrupa,którauzbierawięcejżetonów.

Zeszytćwiczeń
ćw.4

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciwyodrębniająwskazanegłoskii łącząobrazkiw zbior y,któr ychnaz wymajątakąsamągłoskęna końcu.

8. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące funkcje wzrokowo-przestrzenne
Zeszytćwiczeń
ćw.5

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciwyszukująi kolorująpolawedługkodu.

9. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność czytania i pisania
Przewodnik
dlanauczyciela
Zeszytćwiczeń
ćw.6

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dziecistaranniekaligrafują liter yw liniaturze.Utrwalająpoprawnysposóbłączenialiter.

litery przestrzenne
(np. z wykładziny)

Zabawa „Wyskacz wyraz”. Prowadzącyzajęciaukładana dywanieokoło10liter,międzyinnymii orazj.Pokazujedzieckuwyrazzapisanyna kartce.Dzieckozapamiętujegoi skaczepokolejnychliterachtegowyrazu.

Zeszytćwiczeń
ćw.7–9
słuchawki z butelek
Zeszytćwiczeń
ćw.10–12
wskaźnik do czytania

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciwykonująćwiczeniaoczuprzed czytaniemwedługwskazówekzawartych
w poleceniu.Pisząi czytająwyraz ysylabamiorazcałościowo.

Zeszytćwiczeń
ćw.13
liczydło lub koraliki

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciwykonujądziałaniai kolorująobrazekzgodniezewskazaniamiwyników.
Porównująliczby.

Masażyk całej ręki. Dzieciwykonująćwiczeniawedługwskazówekprowadzącegozajęcia.

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciczytająi pisząwyraz yorazzdania.

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

IV.Relaksacja
11. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia relaksacyjne
PłytaCD
Słucham z Bratkiem

Zabawa „Rakieta”. Dziecikucają.Na sygnałRakieta rusza długowymawiająpo cichugłoskę[i]i jednocześnie,
powoliwstając,unosząręce,stająna palcach,wykonująpodskok,a na końcudonośniewykrzykująkrótko
głoskę[j]na znak,żerakietajużpoleciała.Wykonujątoćwiczeniekilkakrotnie,po czymkładąsięna podłodzei słuchająnagraniaz muz ykąrelaksacyjną.

V.Podsumowaniepracy.Ocenawysiłku
12. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia utrwalające treści, podsumowanie i nagroda
Rozmowa w kręgu „Jak minęły mi zajęcia z Bratkiem?”. Prowadzącyzajęciapodsumowujepracędzieci.Podkreślaichaktywność,zaangażowanie,samodzielność,dobrewynikii miłąatmosferę.Zachęcado wypowiedzina tematzajęć,zadającuczniompytania:Jakie macie odczucia? Czy wiecie już, co jest ważne w przyjaźni?
Które zadania sprawiły wam trudność, a które były łatwe do wykonania?

Zeszytćwiczeń
ćw.14
Kartapostępów26
Kartapracydomowej26

Samoocena. Prowadzącyzajęciapomagadzieciomodpowiedziećna pytaniazawartew zeszyciećwiczeń
i dokonaćsamooceny.
Karta postępów. Prowadzącyzajęciawypełniawrazz dziećmikartępostępów.
Praca domowa. Prowadzącyzajęciaobjaśnia,jakwykonaćpracędomową.
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Scenariuszzajęć
Zapis
w dzienniku
Cele
operacyjne

Środki
dydaktyczne
Do przygotowania
na zajęcia

Z wyposażenia
pracowni

27

Utrwalenie pisowni wyrazów z literami oznaczającymi głoski podobne fonetycznie: [s]–[ś] (si), [z]–[ź] (zi),
[c]–[ć] (ci), [dz]–[dź] (dzi) na podstawie bajki terapeutycznej O tym, jak Ela pozbyła się byków z pisanki
i zaskoczyła tym koleżanki
Dziecko:
•rozwijaumiejętnośćsłuchaniabajkizezrozumieniemi poprawnegowypowiadaniasięna jejtemat
•uświadamiasobiei naz ywauczuciabohaterówbajki(podziw,zakłopotanie,strapienie,duma)
•poszerzazasóbsłownictwazwiązanegoz tematemzajęć
•doskonaliumiejętnośćkształtnegopisanialiterz zachowaniemwłaściwegokierunkukreślenia
•utrwala poprawnysposóbłączenialiter
•doskonaliumiejętnośćczytaniametodąsylabowąi globalną
•doskonaliumiejętnośćczytaniazezrozumieniemprostych,krótkichtekstów
•doskonaliwymowęgłosek:[s]–[ś],[z]–[ź],[c]–[ć],[dz]–[dź]w izolacjii w słowach
•utrwalapisownięwyrazówz literamioznaczającymigłoskipodobnefonetycznie
•doskonaliumiejętnośćodczytywanialiczbzapisanychsłowamiw zakresie20
•duż yarkuszpapieru
•flamastry
•twardei miękkiepłytki(np.z plastikulubwykładziny/koca)
•słuchawkiz butelek
•instrumenty:dzwoneczek,bębenek,kołatka,trójkąt,grzechotka(puszkawypełniona kaszą)
•opaskana oczy
•liter yprzestrzenne(np.z wykładziny)
•wskaźnikdo czytania
• Ortograffiti z Bratkiem. Księga bajek terapeutycznych
• Ortograffiti z Bratkiem. Zeszyt ćwiczeń, kl. 2, cz. 2
• Ortograffiti z Bratkiem. Przewodnik dla nauczyciela
•historyjkaobrazkowa27
•płyta CDSłuchamz Bratkiem
•pacynkaBratek
•nakładkana palceSpaceruch
•domekuczuć
•lupaBystreOczko
•Kartapracy
•Kartapostępówdziecka27
•Kartapracydomowej27

Przebieg
zajęć

I.Czynnościorganizacyjno-mobilizujące

domek uczuć

Domek uczuć. Dziecisiedząw kręgu.Rozmawiająo swoimsamopoczuciu.Następniepokazująna domku
uczućilustracje,którenajlepiejobrazująichemocje.

duży arkusz papieru,
flamastry

Zabawa „Mój cel w tym tygodniu”. Dziecisiedząw kręgu.Wypowiadająsięna tematstwierdzenia„Jeślisię
chce,tomożna wszystko”.Prowadzącykładziena podłodzeduż yarkuszpapieruz zapisanymna środkutematem„Mójcel”.Wspólniez dziećmitworzymapęmentalną,zapisująckonkretnei realnecele,któreuczniowiezamierzająosiągnąćw najbliższymtygodniu.
Prowadzącyzajęciapodkreśla,jakważnejestdążeniedo ustalonegocelui realizowaniegonajlepiej,jaksię
potrafi.Inicjujedyskusjęna temattego,w jakisposóbnajefektywniejdąż yćdo celu(np.kogoprosićo pomoc,jakieczynnościwykonaći w jakiejkolejności).Gotowamapamyśliwisina ścianiedo końcazajęć.

1. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność rozpoznawania,
nazywania i wyrażania emocji oraz integrujące grupę

2. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się
Księgabajek
terapeutycznych
–bajka 27

Prezentacja bajki terapeutycznej. Prowadzącyzajęciarozbudzaciek awośćdziecii zapowiada:Słuchając
uważnie bajki, poznacie nową przygodę Bratka.
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Księgabajek
terapeutycznych
–bajka 27

Rozmowa na temat treści bajki. Prowadzącyzajęciarozmawiaz dziećmina tematprzeż yćwywołanychwysłuchaniembajki.
Dzieciodpowiadająna zagadnieniadotyczącetekstu,sprawdzającejegorozumienie:
1.W jakimceluBratekposzedłdo klasyJasia?
2.DlaczegoBratekczułsięzakłopotany?
3.DlaczegoElawybiegłaz sali?
4.Jaknależ yrozumiećzdania:Zrobiła się pąsowa jak róża orazSpuściła nos na kwintę?
5.Opowiedzcie,cosiędziejena ilustracji.
6.Opiszciepisankę,którąElawręczyłaBratkowi.
7.W jakichsytuacjachprosiszo pomocrodziców?
8.Comiałna myśliBratek,mówiąc:Jeśli się chce, to można wszystko?

historyjka obrazkowa 27

Opowiadanie historyjki na podstawie obrazków. Prowadzącyzajęciakładzieprzed dziećmiczteryobrazki
i pomagaprzeczytaćpodpisy.Następniezwracasiędo uczniówsłowami:Obejrzyjcie ilustracje i ułóżcie je we
właściwej kolejności. Opowiedzcie historyjkę Bratka.
Dzieciwspólnieukładająobrazkiw odpowiedniejkolejnościi opowiadająhistor yjkę,wskazującprzyczyny
i skutkiprzedstawionychsytuacji.
•Bratekpodziwia pisankiw koszu.
•Zakłopotany Bratekwybieranajpiękniejsząpisankę.
•Strapiona ElaopowiadaBratkowi,jakwykonałapisankęna konkurs.
•Elaz dumą wręczaBratkowiświątecznyupominek.

Zeszytćwiczeń
ćw.1

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciopowiadająo przeż yciachbohaterów,naz ywającuczuciaprzedstawione
na kolejnychobrazkach(podziw,zakłopotanie,strapienie,duma).Następniełącząnaz wyuczućz odpowiednimiobrazkami.

II.Wypracowaniegotowoścido pracy
3. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia ruchowo- zmysłowe
kołatka, słuchawki z butelek, twarde i miękkie płytki
(z plastiku lub wykładziny/koca)

Zabawa „Twardo–miękko”. W pierwszejczęścizabawydziecisiedząna podłodzeiużywającsłuchawekz butelek,kolejnopowtarzająza prowadzącymzajęciagłoski:[s]–[ś],[z]–[ź],[c]–[ć],[dz]–[dź].Wspólnieustalają,
któregłoskisątwarde,a któremiękkie(przy wymowiegłoskimiękkiejśrodkowaczęśćjęzykaunosisiędo podniebienia).
W drugiejczęścizabawydziecistojąswobodniebezbutów.Międzynimina podłodzeleżąmiękkiei twarde
płytki.Prowadzącyzajęciawybijapewienrytmkołatką,a uczniowiebiegająw tymrytmiemiędzypłytkami.
Cojak iśczasprowadzącyprzer ywagręi głośnowymawiagłoskę.Jeślijesttogłoskamiękk a,dziecistają
na miękkichpłytkach,a jeślitwarda–na twardych.
W trzeciejczęścizabawydziecisiedząna podłodzei samodzielniepowtarzajągłoski:[s]–[ś],[z]–[ź],[c]–[ć],
[dz]–[dź].

4. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość
i pamięć słuchową
instrumenty: dzwoneczek,
bębenek, kołatka, trójkąt,
grzechotka (puszka wypełniona kaszą)

Zabawa „Zagrajmy tak samo!”. Prowadzącyzajęciaprezentujedzieciomutwór,skomponowanyprzezBratka(wykorzystujedo tegoróżneinstrumenty:dzwoneczek,bębenek,kołatkę,trójkąt,grzechotkę).Zadaniem
dziecijestuważnesłuchaniei odtwarzanieposzczególnychdźwięków,a następniesamodzielnezagraniecałegoutworu.

5. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość
i pamięć wzrokową
Zeszytćwiczeń
ćw.2

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dziecikolorujątylkoteelementy,któreznajdująsięna wszystkichkartkachświątecznych.

6. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące sferę manualną i grafomotoryczną
Kartapracy
Zeszytćwiczeń
ćw.3
nakładka Spaceruch

Praca z kartą pracy. Dzieciwykonująkartkęświąteczną–wycinająi ozdabiająkurczaczka.
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciwykonująćwiczeniaprzygotowującerękędo rysowania,a następnierysująwzor yna pisankach.
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III.Pracawłaściwa
7. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące funkcje słuchowo-językowe
opaska na oczy,
pacynka Bratek

Zabawa „Odnajdź świerszcza”. Prowadzącyzajęciawchodziw rolęBratkai zapraszadziecido udziałuw zabawie,podczasktórejnaśladujeodgłosyróżnychzwierząt(muchy,węża,chrząszczai świerszcza).Zadaniem
dziecijestpowtórzenietychodgłosów.Następniedzieciprzemieszczająsiępo sali,wydającprzećwiczone
odgłosy,a wybranyuczeńz opaskąna oczachposzukujeosoby,któraudajeświerszcza(tenodgłoswydaje
tylkojednoz dzieci).
Sposóbwydawaniaodgłosów:
mucha–wydłużeniegłoski[z]
wąż–wydłużeniegłoski[s]
świerszcz–powtarzaniegłoski[c]
chrząszcz–wydłużeniegłoski[ś]

Zeszytćwiczeń
ćw.4

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciwyodrębniająwskazanegłoskii łącząw par yobrazki,któr ychnaz wyrozpoczynająsięna tęsamągłoskę.

8. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące funkcje wzrokowo-przestrzenne
Zeszytćwiczeń
ćw.5

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dziecizaznaczajądrogę,którąmusipokonaćSpaceruch,abyzebraćliter yz zaproponowanegoukładuliter.

9. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność czytania i pisania
Przewodnik
dlanauczyciela
Zeszytćwiczeń
ćw.6

Masażyk całej ręki. Dzieciwykonująćwiczeniawedługwskazówekprowadzącegozajęcia.
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dziecistaranniekaligrafują liter yw liniaturze.Utrwalająpoprawnysposóbłączenialiter.

litery przestrzenne
(np. z wykładziny)

Zabawa „Wyskacz wyraz”. Prowadzącyzajęciaukładana dywanieokoło10literprzestrzennych,międzyinnymiś,ź,ć,dź.Pokazujedzieckuwyrazzapisanyna kartce.Dzieckozapamiętujegoi skaczepo kolejnychliterachtegowyrazu.

Zeszytćwiczeń
ćw.7–9
słuchawki z butelek
Zeszytćwiczeń
ćw.10,11
wskaźnik do czytania

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciwykonująćwiczeniaoczuprzed czytaniemwedługwskazówekzawartych
w poleceniu.Pisząi czytająwyraz ysylabamiorazcałościowo.

Zeszytćwiczeń
ćw.12

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dziecikolorujątymsamymkoloremliczbyzapisanecyframii ichsłownezapisy.
Następnieodczytująjegłośnow kolejnościod najmniejszejdo największej.

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciczytająi pisząwyraz yorazzdania.

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

IV.Relaksacja
11. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia relaksacyjne
PłytaCD
Słucham z Bratkiem

Zabawa „Taniec zwierzątek”. Dziecisiedząw rzędziei masująplecykolegówsiedzącychprzed nimi,naśladującruchyzwierzątz wierszykaczytanegoprzezprowadzącegozajęcia:
W lany poniedziałek tak się cieszą zwierzęta:
podskakuje sroka,
muska delikatnie piórkami sikorka,
dziobie wesoło cyranka,
puka kopytkiem cielę,
kica pięknie zając,
skacze wesoło źrebię,
drapie pazurkami mały kotek Dzwonuś.
A na koniec ktoś wszystkich oblewa, mówiąc radośnie: uuuuleeeewaaaa!
To dziadek Jasia pamiętał o lanym poniedziałku.
Zabawietowarzyszymuz ykarelaksacyjna.
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V.Podsumowaniepracy.Ocena wysiłku
12. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia utrwalające treści, podsumowanie i nagroda
Rozmowa w kręgu „Jak minęły mi zajęcia z Bratkiem?”. Prowadzącyzajęciapodsumowujepracędzieci.Podkreślaichaktywność,zaangażowanie,samodzielność,dobrewynikii miłąatmosferę.Zachęcado wypowiedzina tematzajęć,zadającuczniompytania:Jakie macie odczucia? Czy podobały się wam zabawy Bratka? Które
zadania sprawiły wam trudność, a które były łatwe do wykonania?

Zeszytćwiczeń
ćw.13
Kartapostępów27
Kartapracydomowej27

Samoocena. Prowadzącyzajęciapomagadzieciomodpowiedziećna pytaniazawartew zeszyciećwiczeń
i dokonaćsamooceny.
Karta postępów. Prowadzącyzajęciawypełniawrazz dziećmikartępostępów.
Praca domowa. Prowadzącyzajęciaobjaśnia,jakwykonaćpracędomową.
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Scenariuszzajęć
Zapis
w dzienniku
Cele
operacyjne

Środki
dydaktyczne
Do przygotowania
na zajęcia

Z wyposażenia
pracowni

28

Utrwalenie pisowni wyrazów z literami oznaczającymi głoski podobne fonetycznie: [sz]–[s], [ż] (rz)–[z],
[cz]–[c], [dż]–[dz] na podstawie bajki terapeutycznej O tym, jak napis na bluzce pomógł nam rozegrać
mecz przyjaźni
Dziecko:
•rozwijaumiejętnośćsłuchaniabajkizezrozumieniemi poprawnegowypowiadaniasięna jejtemat
•uświadamiasobiei nazywauczuciabohaterówbajki(poczuciewyższości,bezradność,irytacja,przyjaźń)
•poszerzazasóbsłownictwazwiązanegoz tematemzajęć
•doskonaliumiejętnośćkształtnegopisanialiterz zachowaniemwłaściwegokierunkukreślenia
•utrwalapoprawnysposóbłączenialiter
•doskonaliumiejętnośćczytaniametodąsylabowąi globalną
•doskonaliumiejętnośćczytaniazezrozumieniemprostych,krótkichtekstów
•doskonaliwymowęgłosek:[s]–[sz],[z]–[ż],[c]–[cz],[dz]–[dż]w izolacjii w słowach
•utrwalapisownięwyrazówz głoskamipodobnymifonetycznie
•utrwalanaz wymiesięcy
•doskonaliumiejętnośćliczeniai porównywanialiczb
•kalendarz
•słuchawkiz butelek
•wskaźnikdo czytania
•piłkaz gąbkilubkulkaz gazety
•dwapachołkilubkrzesełka
•słomkido napojów
•szpilki
•liter yprzestrzenne(np.z wykładziny)
• Ortograffiti z Bratkiem. Księga bajek terapeutycznych
• Ortograffiti z Bratkiem. Zeszyt ćwiczeń, kl. 2, cz. 2
• Ortograffiti z Bratkiem. Przewodnik dla nauczyciela
•histor yjkaobrazkowa28
•pacynkaBratek
•płyta CDSłucham z Bratkiem
•nakładkana palceSpaceruch
•domekuczuć
•lupaBystreOczko
•Kartapostępówdziecka28
•Kartapracydomowej28

Przebieg
zajęć

I.Czynnościorganizacyjno-mobilizujące

domek uczuć

Domek uczuć. Dziecisiedząw kręgu.Rozmawiająo swoimsamopoczuciu.Następniepokazująna domku
uczućilustracje,którenajlepiejobrazująichemocje.

pacynka Bratek,
kalendarz

Zabawa „Rok”. Dziecisiedząna podłodze.Prowadzącyzajęciawchodziw rolęBratkai mówi:Znam nazwy miesięcy, ale nie umiem ich zapamiętać w odpowiedniej kolejności. To takie trudne! Czy ktoś może mi pomóc zapamiętać je w odpowiedniej kolejności? ProwadzącyodpowiadaBratkowi,spoglądającna dzieci:Łatwiej zapamiętać
nazwy miesięcy, gdy są poukładane. Proponuję wam pewną zabawę. Prowadzącyzajęciaprezentujekalendarz,
mówiąc:To jest domek, w którym mieszkają miesiące, czyli rok. Każdy miesiąc w roku ma swój pokój, czyli swoje stałe miejsce. Powtórzmy kilka razy nazwy miesięcy w odpowiedniej kolejności na różne ciekawe sposoby. Dziecipowtarzająnazwymiesięcy,stojącna jednejnodze,klaszczącw dłonie,podającdo siebiepiłkęitp.

1. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność rozpoznawania,
nazywania i wyrażania emocji oraz integrujące grupę

2. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się
Księgabajek
terapeutycznych
–bajka 28

Prezentacja bajki terapeutycznej. Prowadzącyzajęciarozbudzaciek awośćdziecii zapowiada:Słuchając
uważnie bajki, poznacie nową przygodę Bratka.
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Księgabajek
terapeutycznych
–bajka 28

Rozmowa na temat treści bajki. Prowadzącyzajęciarozmawiaz dziećmina tematprzeż yćwywołanychwysłuchaniembajki.
Dzieciodpowiadająna zagadnieniadotyczącetekstu,sprawdzającejegorozumienie:
1.Codziecizaplanowałypo zajęciachszkolnych?
2.DlaczegoDominikpokazałjęz ykGrzesiowi?
3.DlaczegoBratekmusiałzagwizdać?
4.Dlaczegoniewolnoużywaćbrzydkichsłów?
5.Opowiedzcie,cosiędziejena ilustracji.
6.Czyzdarzacisięsprzeczać?Jakrozwiązujeciekonflikty?
7.Cosądzicieo sposobierozwiązaniakonfliktuprzezdziecii Bratka?

historyjka obrazkowa 28

Opowiadanie historyjki na podstawie obrazków. Prowadzącyzajęciakładzieprzed dziećmiczteryobrazki
i pomagaprzeczytaćpodpisy.Następniezwracasiędo uczniówsłowami:Obejrzyjcie ilustracje i ułóżcie je we
właściwej kolejności. Opowiedzcie historyjkę Bratka.
Dzieciwspólnieukładająobrazkiw odpowiedniejkolejnościi opowiadająhistor yjkę,wskazującprzyczyny
i skutkiprzedstawionychsytuacji.
•Grześz poczuciem wyższości mówi,żewie,cojestnapisanena koszulceDominika.
•Bezradny DominikpokazujeGrzesiowijęz yk.
•Zirytowany DominikstajenaprzeciwGrzesia.
•Dziecitrzymająsięza ręcena znakprzyjaźni.

Zeszytćwiczeń
ćw.1

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciopowiadająo przeż yciachbohaterów,naz ywającuczuciaprzedstawione
na kolejnychobrazkach(poczuciewyższości,bezradność,irytacja,przyjaźń).Następniełącząnaz wyuczuć
z odpowiednimiobrazkami.

II.Wypracowaniegotowoścido pracy
3. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia ruchowo-zmysłowe
piłka z gąbki lub gazety,
dwa pachołki (lub krzesełka), pacynka Bratek

Zabawa „Gol”. Prowadzącyzajęciatworzybramkęz dwóchpachołków(lubkrzeseł).Dzieciustawiająsięw rzędziei po koleikopiąpiłkędo bramkirazprawą,razlewąnogą.Prowadzącyzajęciawchodziw rolęBratkai zachowujesięjaktrener:oceniastrzały,udzielarad,wspieradziecii nagradzakulturalnezachowania.

4. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość
i pamięć słuchową
PłytaCD
Słucham z Bratkiem

Zabawa słuchowa „Na boisku”. Prowadzącyzajęciaprezentujedzieciomnagraniez odgłosamimeczupiłki
nożnej.Zadaniemuczniówjestrozpoznanietychodgłosów(słowakomentatora,wuwuzela,oklaski,gwizdek,okrzyki)orazpoliczenie,ileraz ysłychaćgwizdnięcie(10raz y).

PłytaCD
Słucham z Bratkiem
słomki do napojów

Zabawa „Konkurs Bratka”. Prowadzącyzajęciawchodziw rolęBratkai zapraszadziecido konkursuna najdłuższe„gwizdanie”.Dziecinabierająjaknajwięcejpowietrzado płuci dmuchająw słomki,udając,żetogwizdki.

5. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość
i pamięć wzrokową
Zeszytćwiczeń
ćw.2

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciłącząw parypiłkiz takimisamymiwzorami.

6. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące sferę manualną i grafomotoryczną
Zeszytćwiczeń
ćw.3
nakładka Spaceruch,
szpilki

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciwykonująćwiczeniaprzygotowująceręcedo rysowania,a następniedziurkująszpilkąwzor yna piłkach.

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

pacynka Bratek

Zabawa „Powtarzanki”. Prowadzącyzajęciawchodziw rolęBratkai zapraszadziecido udziałuw zabawie,podczasktórejbędąpowtarzałyparygłoseki parywyrazów,zwracającuwagęna wymowęgłosek:[s]–[sz],[z]–[ż],[c]–
[cz],[dz]–[dż].
Zestawywyrazów:
•różnicowaniegłosek[s]–[sz]:staryszałas,suchakoszula,las szumi,pas Szymona,pies szczeka
•różnicowaniegłosek[z]–[ż]:złośliweżarty,żelaznygwizdek,zegarekŻanety,złoconyżyrandol,zepsutełyżwy
•różnicowaniegłosek[c]–[cz]:cymbałkiCzarka,czerwonacebula,owocepomarańczy,paczkowanecytryny,czarnanoc;
•różnicowaniegłosek[dz]–[dż]:pieniądzedżokeja,widzędżunglę,rydzeDżeni,koledzyAndżeliki,rodzajdżemu
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Zeszytćwiczeń
ćw.4

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciwyodrębniająwskazanegłoskii łącząw par yobrazki,którychnaz wymajątakąsamągłoskęna początku.

8. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące funkcje wzrokowo-przestrzenne
Zeszytćwiczeń
ćw.5

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dziecizaznaczajądrogę,którąmusipokonać Spaceruch,abydojśćdo bramki.

9. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność czytania i pisania
Przewodnik
dlanauczyciela
Zeszytćwiczeń
ćw.6

Masażyk całej ręki. Dzieciwykonująćwiczeniawedługwskazówekprowadzącegozajęcia.
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dziecistaranniekaligrafująliter yw liniaturze.Utrwalająpoprawnysposóbłączenialiter.

litery przestrzenne
(np. z wykładziny)

Zabawa „Wyskacz wyraz”. Prowadzącyzajęciaukładana dywanieliter yprzestrzenne,międzyinnymisz,ż,
cz,dż.Pokazujewybranemudzieckuwyrazzapisanyna kartce.Dzieckozapamiętujegoi skaczepo kolejnych
literachtegowyrazu.

Zeszytćwiczeń
ćw.7,8
słuchawki z butelek
Zeszytćwiczeń
ćw.9–11
wskaźnik do czytania

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciwykonująćwiczeniaoczuprzed czytaniemwedługwskazówekzawartych
w poleceniu.Pisząi czytająwyraz ysylabamii całościowo.

Zeszytćwiczeń
ćw.12

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciczytająi pisząwyraz yorazzdania.

10. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia rozwijające myślenie matematyczne i wyobraźnię
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciodczytujądaneztabeli.Porównująliczby.

IV.Relaksacja
11. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia relaksacyjne
PłytaCD
Słucham z Bratkiem

Zabawa „Odpoczynek przy muzyce”. Dziecileżąswobodniena podłodze.Prowadzącyzajęciamówi:Kiedy
jesteśmy zmęczeni, warto się położyć i posłuchać cichutkiej muzyki. Możemy odpoczywać, wyobrażając sobie śpiewające ptaki. Prowadzącyzajęciawłączamuz ykęrelaksacyjnąześpiewemptaków.

V.Podsumowaniepracy.Ocena wysiłku
12. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia utrwalające treści, podsumowanie i nagroda
Rozmowa w kręgu „Jak minęły mi zajęcia z Bratkiem?”. Prowadzącyzajęciapodsumowujepracędzieci.Podkreślaichaktywność,zaangażowanie,samodzielność,dobrewynikii miłąatmosferę.Zachęcado wypowiedzina tematzajęć,zadającuczniompytania:Jakie macie odczucia? Czy Bratek przekonał was, że warto się
zachowywać kulturalnie? Które zadania sprawiły wam trudność, a które były łatwe do wykonania?

Zeszytćwiczeń
ćw.13
Kartapostępów28
Kartapracydomowej28

Samoocena. Prowadzącyzajęciapomagadzieciomodpowiedziećna pytaniazawartew zeszyciećwiczeń
i dokonaćsamooceny.
Karta postępów. Prowadzącyzajęciawypełniawrazz dziećmikartępostępów.
Praca domowa. Prowadzącyzajęciaobjaśnia,jakwykonaćpracędomową.
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Scenariuszzajęć
Zapis
w dzienniku
Cele
operacyjne

Środki
dydaktyczne
Do przygotowania
na zajęcia

Z wyposażenia
pracowni

29

Utrwalenie pisowni wyrazów z literami oznaczającymi głoski podobne fonetycznie: [sz]–[ś] (si), [ż]–[ź]
(zi), [cz]–[ć] (ci), [dż]–[dź] (dzi) na podstawie bajki terapeutycznej O tym, jak zgubione ziemniaczki trafiły
do swojej paczki
Dziecko:
•rozwijaumiejętnośćsłuchaniabajkizezrozumieniemi poprawnegowypowiadaniasięna jejtemat
•uświadamiasobiei naz ywauczuciabohaterówbajki(zaskoczenie,szczęście,podekscytowanie,wzruszenie)
•poszerzazasóbsłownictwazwiązanegoz tematemzajęć
•doskonaliumiejętnośćkształtnegopisanialiterz zachowaniemwłaściwegokierunkukreślenia
•utrwalapoprawnysposóbłączenialiter
•doskonaliumiejętnośćczytaniametodąsylabowąi globalną
•doskonaliumiejętnośćczytaniazezrozumieniemprostychtekstów
•doskonaliwymowęgłosek[sz]–[ś],[ż]–[ź],[cz]–[ć],[dż]–[dź]w izolacjii w słowach
•utrwalapisownięwyrazówz głoskamipodobnymifonetycznie
•rozwijaorientacjęprzestrzennąi kierunkową–utrwalapojęcia:lewai prawastrona,góra,dół,pod,nad
•utrwalawizeruneki wartośćmonet
•dużyarkuszpapieru
•flamastry
•przedmiotylubrysunkiprzedmiotów,którychnazwyrozpoczynająsięna głoski[sz]–[ś],[ż]–[ź],[cz]–[ć],[dż]–[dź]
•słuchawkiz butelek
•wskaźnikdo czytania
•instrumentyi inneprzedmiotywydającedźwięki(dzwoneczek,grzechotka,woreczekz grochem,puszka
z kaszą,kołatka)
•liter yprzestrzenne(np.z wykładziny)
• Ortograffiti z Bratkiem. Księga bajek terapeutycznych
• Ortograffiti z Bratkiem. Zeszyt ćwiczeń, kl. 2, cz. 2
• Ortograffiti z Bratkiem. Przewodnik dla nauczyciela
•histor yjkaobrazkowa29
•płyta CDSłucham z Bratkiem
•pacynkaBratek
•nakładkana palceSpaceruch
•domekuczuć
•lupaBystreOczko
•Kartapracy
•Kartapostępówdziecka29
•Kartapracydomowej29

Przebieg
zajęć

I.Czynnościorganizacyjno-mobilizujące

domek uczuć

Domek uczuć. Dziecisiedząw kręgu.Rozmawiająo swoimsamopoczuciu.Następniepokazująna domku
uczućilustracje,którenajlepiejobrazująichemocje.

duży arkusz papieru,
flamastry

Zabawa „Czy warto oszczędzać?”. Dziecisiedząw kręgu.Rozmawiająz prowadzącymzajęciana temattego,
czywartooszczędzać.Po rozmowieprowadzącyzajęciazachęcadziecido stworzeniamapymyśliz hasłem
„Wartooszczędzać,bo…”.Zapisujepropoz ycjękażdegodziecka.Mapamyśliwisina ścianiedo końcazajęć.

1. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji oraz integrujące grupę

2. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się
Księgabajek
terapeutycznych
–bajka 29
Księgabajek
terapeutycznych
–bajka 29

Prezentacja bajki terapeutycznej. Prowadzącyzajęciarozbudzaciek awośćdziecii zapowiada:Słuchając
uważnie bajki, poznacie nową przygodę Bratka.
Rozmowa na temat treści bajki. Prowadzącyzajęciarozmawiaz dziećmina tematprzeż yćwywołanychwysłuchaniembajki.
Dzieciodpowiadająna zagadnieniadotyczącetekstu,sprawdzającejegorozumienie:
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1.W jakimceluBratekz Adasiemposzlido sklepu?
2.DlaczegoBratekpoczułsięskrępowany?
3.CzymAdaśzaskoczyłBratka?
4.Jakstaruszkaodwdzięczyłasięchłopcom?
5.Opowiedzcie,cosiędziejena ilustracji.
6.Czybyliściekiedyśw podobnejsytuacjijakAdaśi Bratek?

historyjka obrazkowa 29

Opowiadanie historyjki na podstawie obrazków.Prowadzącyzajęciakładzieprzed dziećmiczteryobrazki
i pomagaprzeczytaćpodpisy.Następniezwracasiędo uczniówsłowami:Obejrzyjcie ilustracje i ułóżcie je we
właściwej kolejności. Opowiedzcie historyjkę Bratka.
Dzieciwspólnieukładająobrazkiw odpowiedniejkolejnościi opowiadająhistor yjkę,wskazującprzyczyny
i skutkiprzedstawionychsytuacji.
•Zaskoczony Adaśdostrzegaportmonetkęleżącąna chodniku.
•Szczęśliwy Adaśmarzyo nowejhulajnodze.
•Podekscytowani chłopcyzbierająziemniakido siatki.
•Chłopcyoddająwzruszonej staruszcezgubioneziemniakii portmonetkę.

Zeszytćwiczeń
ćw.1

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciopowiadająo przeż yciachbohaterów,naz ywającuczuciaprzedstawione
na kolejnychobrazkach(zaskoczenie,szczęście,podekscytowanie,wzruszenie).Następniełącząnaz wyuczuć
z odpowiednimiobrazkami.

II.Wypracowaniegotowoścido pracy
3. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia ruchowo-zmysłowe
przedmioty lub rysunki
przedmiotów, których nazwy rozpoczynają się
na głoski [sz], [ś], [ż], [ź],
[cz], [ć], [dż], [dź]

Zabawa „Tak–Nie”. Chętnedzieckona chwilęopuszczasalę.Pozostaliuczniowiechowająw tymczasiew różnychmiejscachsaliprzedmiotylubrysunkiprzedmiotów,któr ychnaz wyrozpoczynająsięna głoski[sz],[ś],
[ż],[ź],[cz],[ć],[dż],[dź].Dzieckowracado salii szukaschowanychprzedmiotów,poruszającsięwedługwskazówekprowadzącego(np.:idźprosto/w prawo/w lewo,spójrzprzed siebie/w bok,podnieśrękęna wysokośćoczu/pasa).Jeślidzieckojestw pobliżuschowanegoprzedmiotu,dzieciorazprowadzącymówią:Tak,
tak, tak,a jeślijestdaleko,mówią:Nie, nie, nie.Znalezioneprzedmiotydzieckochowado siatki.Zabawakończysięz chwiląodnalezieniawszystkichprzedmiotów.Możnająkontynuować,wybierająckolejnąosobę,
którawyjdziez sali.

4. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość
i pamięć słuchową
instrumenty i inne przedmioty wydające dźwięki ,
pacynka Bratek

Zabawa „Co nie zagrało?”. Prowadzącyzajęciawchodziw rolęBratkai prezentujedzieciomzabawępolegającąna uważnymsłuchaniui zapamiętywaniupięciuróżnychdźwięków.Zabawarozpoczynasięod pokazaniauczniominstrumentów,któr ychbędzieużywałprowadzącyzajęcia.Następnieprowadzącyodgrywa
kilkakrotnie pięćdźwięków,za każdymrazempomijającjedeninstrument.A zadaniemdziecijestodgadnięcie,któr yinstrumentniezostałwykorzystany.
Przykładowezagadkiz użyciemdostępnychinstrumentów:
•puszkaz kaszą,kołatka,bębenek,woreczekz grochem,kołatka(niezagrałdzwoneczek)
•puszkaz kaszą,dzwoneczek,kołatka,woreczekz grochem,kołatka(niezagrałbębenek)

5. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość
i pamięć wzrokową
Zeszytćwiczeń
ćw.2

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciprzyglądająsięzapisanymna tabliczkachznakomprzypominającymlitery.Łącząw par yidentycznetabliczki.

6. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące sferę manualną i grafomotoryczną
Zeszytćwiczeń
ćw.3,4
nakładka Spaceruch

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciwykonująćwiczeniaprzygotowująceręcedo rysowania.Zakreskowują
obrazekpionowymiipoziomymiliniami.Tworząobrazek,uzupełniającgowskazanymielementami.Utrwalająpojęcia:lewa i prawa strona,góra,dół,pod,nad.
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III.Pracawłaściwa
7. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące funkcje słuchowo-językowe
pacynka Bratek

Zabawa „Co to za słowo?”. Prowadzącyzajęciawchodziw rolęBratkai zapraszadziecido udziałuw zabawie,
podczasktórejbędąodgadywałyszyfrowaneprzezBratkasłowa.
Prowadzącyzajęciamówi:Bratek usuwa cząstkę sto z każdego słowa. Na przykład słowo stopa wymawia pa.
Rozszyfrujcie pozostałe słowa. Prowadzącyzajęciazadajesłowodo rozszyfrowaniakażdemudzieckupo kolei.
Zestawwyrazówdo przeczytaniaprzezBratka:
stokrotka,stolica,stoliczek,stoliki,stonoga,stokrotki,stodoła,stolarze,stopy,stolarz,storczyki,stożek,stołek,
stoper,stolik,storczyk,stoły,stos,stok,stop

Zeszytćwiczeń
ćw.5

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciwyodrębniająwskazanegłoskii łącząw par yobrazki,którychnaz wyrozpoczynająsiętakąsamągłoską.

8. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące funkcje wzrokowo-przestrzenne
Zeszytćwiczeń
ćw.6

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dziecirysująkredkamidrogę,którąmusipokonaćSpaceruch,abydojśćdo właściwegodomku.

9. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność czytania i pisania
Przewodnik
dlanauczyciela
Zeszytćwiczeń
ćw.7
litery przestrzenne
(np. z wykładziny)
Zeszytćwiczeń
ćw.8–10
słuchawki z butelek,
wskaźnik do czytania
Zeszytćwiczeń
ćw.11–12
wskaźnik do czytania
Kartapracy

Masażyk całej ręki. Dzieciwykonująćwiczeniawedługwskazówekprowadzącegozajęcia.
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dziecistaranniekaligrafują liter yw liniaturze.Utrwalająpoprawnysposóbłączenialiter.
Zabawa „Wyskacz wyraz”. Prowadzącyzajęciaukładana dywanieliter yprzestrzenne,międzyinnymisz,ś,si,
ż,ź,zi,cz,ć,ci,dż,dź,dzi.Pokazujedzieckuwyrazzapisanyna kartce.Dzieckozapamiętujegoi skaczepo kolejnychliterachtegowyrazu.
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciwykonująćwiczeniaoczuprzed czytaniemwedługwskazówekzawartych
w poleceniu.Pisząi czytająwyraz ysylabamii całościowo.

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciczytająi pisząwyraz yorazzdania.

Praca z kartą pracy. Dzieciwykonująlaurkędlamamy.

10. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia rozwijające myślenie matematyczne i wyobraźnię
Zeszytćwiczeń
ćw.13

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciłączątakiesamemonetyliniamiw wybranychkolorach.Następnieporównująmonety,wstawiającodpowiedniznak.

IV.Relaksacja
11. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia relaksacyjne
PłytaCD
Słucham z Bratkiem

Zabawa „Kwiaty dla mamy”. Dzieciudają,żespacerująpo łące:chodząswobodnieprzy dźwiękachmuz yki
relaksacyjnej,rozglądająsięna boki,zrywająkwiatki,wąchająje,zachwycająsięwidokiemwielobarwnejłąki.
Następniekładąsięna trawiei wsłuchująsięw śpiewskowronka.

V.Podsumowaniepracy.Ocenawysiłku
12. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia utrwalające treści, podsumowanie i nagroda
Rozmowa w kręgu „Jak minęły mi zajęcia z Bratkiem?”. Prowadzącyzajęciapodsumowujepracędzieci.Podkreślaichaktywność,zaangażowanie,samodzielność,dobrewynikii miłąatmosferę.Zachęcado wypowiedzina tematzajęć,zadającuczniompytania:Jakie macie odczucia? Czy podobały się wam zabawy Bratka? Które
zadania sprawiły wam trudność, a które były łatwe do wykonania?
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Zeszytćwiczeń
ćw.14
Kartapostępów29
Kartapracydomowej29

Samoocena. Prowadzącyzajęciapomagadzieciomodpowiedziećna pytaniazawartew zeszyciećwiczeń
i dokonaćsamooceny.
Karta postępów. Prowadzącyzajęciawypełniawrazz dziećmikartępostępów.
Praca domowa. Prowadzącyzajęciaobjaśnia,jakwykonaćpracędomową.
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Scenariuszzajęć
Zapis
w dzienniku
Cele
operacyjne

Środki
dydaktyczne
Do przygotowania
na zajęcia

Z wyposażenia
pracowni

30

Utrwalenie pisowni wyrazów z ó wymiennym na o na podstawie bajki terapeutycznej O tym, jak karty
ortobratki pozwoliły Zosi zapamiętać to, że ó wymienia się na o
Dziecko:
•rozwijaumiejętnośćsłuchaniabajkizezrozumieniemi poprawnegowypowiadaniasięna jejtemat
•uświadamiasobiei naz ywauczuciabohaterówbajki(zmęczenie,podziw,zaciekawienie,zadowolenie)
•uczysiędostrzegaći rozpoznawaćokreślonegłoskiw słowach
•doskonaliumiejętnośćkształtnegopisanialiterz zachowaniemwłaściwegokierunkukreślenia
•utrwalapoprawnysposóbłączenialiter
•doskonaliumiejętnośćczytaniametodąsylabowąi globalną
•doskonaliumiejętnośćczytaniazezrozumieniemprostych,krótkichtekstów
•kształciwrażliwośći świadomośćortograficzną–uczysię,żegłoskę[u]można zapisaćliterąó lubu
•utrwalaregułęortograficznądotyczącąó wymiennego
•doskonaliumiejętnośćpisowniwyrazówz ó
•wyrabianawyktakiejorganizacjipracy,w którejpo każdymwysiłkumyślowymnastępujerelaks
•doskonalipamięćprzeznaukęwiersza
•doskonaliumiejętnośćodczytywanialiczbzapisanychsłowami
•zasuszonypłatekróż ybądźbibułkilubwacikinasączoneolejkiemróżanym
•słuchawkiz butelek
•wskaźnikdo czytania
•piórka
•dwiekartkiz zapisanymiwyrazami:piórko,mamusia
•szpilki
•planszaz wierszykiemilustrowanympiktogramami
•Ortograffitiz Bratkiem.Księgabajekterapeutycznych
•Ortograffitiz Bratkiem.Zeszytćwiczeń,kl.2,cz.2
•Ortograffitiz Bratkiem.Przewodnikdlanauczyciela
•histor yjkaobrazkowa30
•płyta CDSłuchamz Bratkiem
•pacynkaBratek
•nakładkana palceSpaceruch
•domekuczuć
•lupaBystreOczko
•kartyortobratki(ó wymienne)
•Kartapracy
•Kartapostępówdziecka30
•Kartapracydomowej30

Przebieg
zajęć

I. Czynności organizacyjno-mobilizujące

domek uczuć

Domek uczuć. Dziecisiedząw kręgu.Rozmawiająo swoimsamopoczuciu.Następniepokazująna domku
uczućilustracje,którenajlepiejobrazująichemocje.

pacynka Bratek

Rozmowa w kręgu „Moje pomysły na zmęczenie”. Prowadzącyzajęciawchodziw rolęBratkai zachęcadziecido wypowiedzina temattego,w jakisposóborganizująsobienaukęw domuorazjaksobieradzązezmęczeniem. Uczniowie dzielą się swoimi pomysłami. Na zakończenie prowadzący zajęcia w roli Bratk a
podsumowujerozmowęi zalecadzieciom,żeby:
•odpoczywałyprzed odrabianiemlekcji(np.wybrałysięna krótkispacer,posłuchałymuz yki),
•pamiętałyo zjedzeniuposiłkui piciuwody,
•robiłykrótkieprzer wyrelaksacyjnepodczasnauki.

1. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność rozpoznawania,
nazywania i wyrażania emocji oraz integrujące grupę

2. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się
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Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 30

Prezentacja bajki terapeutycznej. Prowadzącyzajęciarozbudzaciek awośćdziecii zapowiada:Słuchając
uważniebajki,poznacienowąprzygodęBratka.
Rozmowa na temat treści bajki. Prowadzącyzajęciarozmawiaz dziećmina tematprzeż yćwywołanychwysłuchaniembajki.
Dzieciodpowiadająna zagadnieniadotyczącetekstu,sprawdzającejegorozumienie:
1.JakiezadaniaZosiamiaławykonaćw domu?
2.Jakiplanułoż yłaZosia,abysprawnieodrobićlekcje?
3.Cotosąortobratki?
4.Czyzapamiętaliście,na jakąsamogłoskęwymieniasięó?
5.Opowiedzcie,cosiędziejena ilustracji.

historyjka obrazkowa 30

Opowiadanie historyjki na podstawie obrazków. Prowadzącyzajęciakładzieprzed dziećmiczter yobrazki
i pomagaprzeczytaćpodpisy.Następniezwracasiędo uczniówsłowami:Obejrzyjcieilustracjei ułóżciejewe
właściwejkolejności.OpowiedzciehistoryjkęBratka.
Dzieciwspólnieukładająobrazkiw odpowiedniejkolejnościi opowiadająhistor yjkę,wskazującprzyczyny
i skutkiprzedstawionychsytuacji.
•Zosiajestzmęczona odrabianiemlekcji.
•Bratekpodziwiawytrwałość Zosi.
•Zaciekawiona Zosiapatrzyna karty.
•Zosiajestzadowolona,bowielesięnauczyła.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 1

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciopowiadająo przeż yciachbohaterów,naz ywającuczuciaprzedstawione
na kolejnychobrazkach(zmęczenie,podziw,zaciekawienie,zadowolenie).Następniełącząnazwyuczućz odpowiednimiobrazkami.

II. Wypracowanie gotowości do pracy
3. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia ruchowo-zmysłowe
zasuszony płatek róży
bądź waciki lub bibułki
pokropione różanym
olejkiem

Zabawa „Gdzie czujesz zapach róży?”. Chętnedzieckoopuszczana chwilęsalę.Pozostaliuczniowiewrazz prowadzącymzajęciachowajązasuszonypłatekróży(zamiastpłatkamożna użyćwacikaalbobibułkinasączonycholejkiemróżanym).Dzieckowracai szuk apłatk aza pomocąwęchu.Pozostaliuczniowiestarająsię
podpowiedzieć,jakmasięporuszać,podająckierunkii liczbękroków.Jeślidzieckojestw pobliżuschowanegoprzedmiotu,uczniowieorazprowadzącyzajęciamówią:Tak,tak,tak, a jeślijestdaleko,mówią:Nie,nie,nie.

4. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość
i pamięć słuchową
piórka, dwie kartki z zapisanymi wyrazami: piórko,
mamusia, pacynka Bratek

Zabawa „Piórko”. Prowadzącyzajęciazapraszadziecido zabawyBratk a.Zadaniemdziecijestdmuchanie
w piórko,kiedyusłyszągłoskę[u].Prowadzącyzajęciawyraźniewymawiaróżnegłoski,a wśródnichcojakiś
czas–głoskę[u].Dziecistojąw rozsypcei dmuchająna piórko,słyszącwskazanągłoskę.
Na zakończeniezabawyprowadzącyzajęciaw roliBratkamówi:Wartopamiętać,żegłoskę [u]możemyzapisaćliteramió lubu. Prowadzącyzajęciapokazujeuczniomkartkiz zapisanymiwyrazamipiórko orazmamusia
i przypomina:na przykładw wyraziepiórkozapisujemyó,a w wyraziemamusia– u.

5. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość
i pamięć wzrokową
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 2
lupa Bystre Oczko
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 2
szpilki

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciwyszukująi otaczająpętlamibłędyna kartach.

6. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące sferę manualną i grafomotoryczną
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciwykonująćwiczeniaprzygotowująceręcedo rysowania,a następniedziurkująwzórza pomocąszpilki.

III. Praca właściwa
7. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące funkcje słuchowo-językowe
pacynka Bratek

Zabawa „Słówko z ó – słowo z o”. Dziecistojąw kręgu.Prowadzącyzajęciawchodziw rolęBratkai zaprasza
dziecido udziałuw zabawie.Wypowiadasłowaz [ó]wymiennymna o,a dziecipodająsłowa,w któr ychtoó
wymieniasięna [o],po czymjeliterują.W trakciewymawianiagłoski[o]dziecidowolnączęściąciała(ręką,
nogą,głową)kreśląw powietrzuliteręo lubobracająsięwokółwłasnejosi.
Zestawwyrazów:stół,główka,sówka,kózka,kółko,słój,krówka,lód,dół,sól,mól,ósemka,nóżka,rów,miód
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Zeszyt ćwiczeń
ćw. 4, 5

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciwyodrębniająwskazanegłoskiw naz wachobrazków.

8. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące funkcje wzrokowo-przestrzenne
plansza z wierszykiem ilustrowanym piktogramami

Karta pracy
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 6
lupa Bystre Oczko

Przewodnik
dla nauczyciela
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 7

Zabawa „Zapamiętaj to, że ó wymienia się na o”. Prowadzącyzajęciazapraszadziecido zabawy.Każdemu
uczniowiz osobna mówiszeptem,jakiprzedmiotlubzwierzęmaudawać.Dziecizrobiątowykorzystująctylkomimikę,postawęciałai gesty.Każdyuczeńpo koleiodgrywaswojąrolę,a pozostalizgadują,jakiezwierzę
lubprzedmiotudaje.
Zestawról:
wóz,kózka,sówka,krówka,wór,słój,stół
Na zakończeniezabawyprowadzącyzajęciaprezentujedzieciomdużąplanszęz zapisanymwierszykiem.
Zabawy z suwakiem. Dzieciutrwalajązasadędotyczącąó wymiennegopodczaszabawyz suwakiem.
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciwyszukująliter yó,a następnieotaczająjeróżowąpętlą.

9. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność czytania i pisania
Masażyk całej ręki. Dzieciwykonująćwiczeniawedługwskazówekprowadzącegozajęcia.
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dziecistaranniekaligrafująliter yw liniaturze.Utrwalająpoprawnysposóbłączenialiter.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 8–11
słuchawki z butelek,
nakładka Spaceruch
karty ortobratki ó – o

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciwykonująćwiczeniaoczuprzed czytaniemwedługwskazówekzawartychw poleceniu.Pisząi czytająwyraz ysylabamiorazcałościowo.Wyszukująi pisząpo śladziewyraz yz literąó.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 12, 13
wskaźnik do czytania

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciczytająi piszązdania.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 14

Gra „Karty ortobratki”. Prowadzącyzajęciaukładana podłodzekartyortobratki.Dziecigrająwedługzasad
gryw Piotrusia:dobierająw par ykartyz wyrazamiz ó orazkartyz wyrazami,w któr ychtoó wymieniasię
na o.

10. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia rozwijające myślenie matematyczne i wyobraźnię
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciłącząw par yliczbęz zapisemliczebnika(z ó wymiennymna o w naz wie).

IV. Relaksacja
11. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia relaksacyjne
Płyta CD
Słucham z Bratkiem,
zasuszone płatki róży, bibułki lub waciki nasączone olejkiem różanym

Zabawa „Poczuj tu literę ó”. Dziecileżąswobodniena podłodzei słuchająmuz ykirelaksacyjnej.Prowadzący
zajęciamówi:Poczujciedelikatnyzapachróż y.Naukamożebyćprzyjemnązabawą.Zawszepamiętajcie,aby
po pracyodpocząć.

V. Podsumowanie pracy. Ocena wysiłku
12. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia utrwalające treści, podsumowanie i nagroda
Rozmowa w kręgu „Jak minęły mi zajęcia z Bratkiem?”. Prowadzącyzajęciapodsumowujepracędzieci.Podkreślaichaktywność,zaangażowanie,samodzielność,dobrewynikii miłąatmosferę.Zachęcado wypowiedzina tematzajęć,zadającuczniompytania:Jakiemacieodczucia?Czypodobałysięwamzabawyz Bratkiem?
Czybyłypomocnew zapamiętaniuwyrazówz ó?Którezadaniasprawiływamtrudność,a którebyłyłatwedo wykonania?

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 15
Karta postępów 30
Karta pracy domowej 30

Samoocena. Prowadzącyzajęciapomagadzieciomodpowiedziećna pytaniazawartew zeszyciećwiczeń
i dokonaćsamooceny.
Karta postępów. Prowadzącyzajęciawypełniawrazz dziećmikartępostępów.
Praca domowa. Prowadzącyzajęciaobjaśnia,jakwykonaćpracędomową.
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Scenariuszzajęć
Zapis
w dzienniku
Cele
operacyjne

Środki
dydaktyczne
Do przygotowania
na zajęcia

Z wyposażenia
pracowni

31

Utrwalenie pisowni wyrazów z rz wymiennym na podstawie bajki terapeutycznej O tym, jak gra z tatą
okazała się spełnieniem marzeń Eryka
Dziecko:
•rozwijaumiejętnośćsłuchaniabajkizezrozumieniemi poprawnegowypowiadaniasięna jejtemat
•uświadamiasobiei naz ywauczuciabohaterówbajki(zmartwienie,smutek,szczęście,radość)
•uczysiędostrzegaći rozpoznawaćw słowachokreślonegłoski
•doskonaliumiejętnośćkształtnegopisanialiterz zachowaniemwłaściwegokierunkukreślenia
•utrwalapoprawnysposóbłączenialiter
•doskonaliumiejętnośćczytaniametodąsylabowąi globalną
•doskonaliumiejętnośćczytaniazezrozumieniemprostych,krótkichtekstów
•kształciwrażliwośći świadomośćortograficzną–nabywadoświadczenie,żegłoskę[ż]możnazapisaćliterą
ż lubrz
•utrwalazasadęortograficznądotyczącąrz wymiennego
•doskonaliumiejętnościpisowniwyrazówz rz wymiennym
•doskonaliumiejętnośćodczytywaniai zapisywaniadat
•dużyarkuszpapieru
•flamastry
•słuchawkiz butelek
•wskaźnikdo czytania
•alfabetsensor yczny
•opaskana oczy
•rzodkiewkai żelki
• Ortograffiti z Bratkiem. Księga bajek terapeutycznych
• Ortograffiti z Bratkiem. Zeszyt ćwiczeń, kl. 2, cz. 2
• Ortograffiti z Bratkiem. Przewodnik dla nauczyciela
•historyjkaobrazkowa31
•płyta CDSłucham z Bratkiem
•pacynkaBratek
•nakładkana palceSpaceruch
•domekuczuć
•lupaBystreOczko
•kartyOrtobratkirz–r
•Kartapostępówdziecka31
•Kartapracydomowej31

Przebieg
zajęć

I.Czynnościorganizacyjno-mobilizujące

domek uczuć

Domek uczuć. Dziecisiedząw kręgu.Rozmawiająo swoimsamopoczuciu.Następniepokazująna domku
uczućilustracje,którenajlepiejobrazująichemocje.

duży arkusz papieru,
flamastry

Zabawa „Ważne daty”. Dziecisiedząw kręgu.Rozmawiająz prowadzącymzajęciana temattego,żepewne
datysąbardzoważne.Po rozmowiedzieciwrazz prowadzącymzajęciatworząmapęmentalną,którejhasło
brzmi:„Ważnedaty”.Prowadzącyzajęciazapisujepropoz ycjeuczniów.Mapamentalnawisina ścianiedo końcazajęć.

1. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność rozpoznawania,
nazywania i wyrażania emocji oraz integrujące grupę

2. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się
Księgabajek
terapeutycznych
–bajka 31
Księgabajek
terapeutycznych
–bajka 31

Prezentacja bajki terapeutycznej. Prowadzącyzajęciarozbudzaciek awośćdziecii zapowiada:Słuchając
uważnie bajki, poznacie nową przygodę Bratka.
Rozmowa na temat treści bajki. Prowadzącyzajęciarozmawiaz dziećmina tematprzeż yćwywołanychwysłuchaniembajki.
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Dzieciodpowiadająna zagadnieniadotyczącetekstu,sprawdzającejegorozumienie:
1.DlaczegoErykbyłzmartwiony?
2.Dlaczego23czerwcabyłdlaErykaważnymdniem?
3.Jakiprezentna DzieńOjcaprzygotowaliErykz Bratkiem?
4.Comożnabyłozapamiętaćpodczasgry?
5.Opowiedzcie,cosiędziejena ilustracji.
6.Czywiecie,na jakąliteręwymieniasięrz?

historyjka obrazkowa 31

Opowiadanie historyjki na podstawie obrazków. Prowadzącyzajęciakładzieprzed dziećmiczter yobrazki
i pomagaprzeczytaćpodpisy.Następniezwracasiędo uczniów:Obejrzyjcie ilustracje i ułóżcie je we właściwej
kolejności. Opowiedzcie historyjkę Bratka.
Dzieciwspólnieukładająobrazkiw odpowiedniejkolejnościi opowiadająhistor yjkę,wskazującprzyczyny
i skutkiprzedstawionychsytuacji.
•Zmartwiony Erykstoisamotnieprzy zegarze.
•Smutny Erykrozmawiaz Bratkiem.
•Erykjestszczęśliwy z powodupowrotutatydo domu.
•Bratekz radością obserwujegraczy.

Zeszytćwiczeń
ćw.1

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciopowiadająo przeż yciachbohaterów,naz ywającuczuciaprzedstawione
na kolejnychobrazkach(zmartwienie,smutek,szczęście,radość).Następniełącząnaz wyuczućz odpowiednimiobrazkami.

II.Wypracowaniegotowoścido pracy
3. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia ruchowo-zmysłowe
opaska na oczy,
rzodkiewka i żelki

Zabawa „Gdzie jest rzodkiewka?”. Prowadzącyzajęciazasłaniachętnemuuczniowioczyi podajemudo powąchaniarzodkiewkęorazżelki.Zadaniemuczniajestwskazanierzodkiewki.Kolejniuczniowie,dotykając
kartz alfabetusensor ycznegoz literami:Ż,ż orazRz,rz,odgadują,na którejkarciejestRz,rz.
Prowadzącypodsumowujezabawę,mówiąc,żerzodkiewkabędziesiękojarzyćz dwuznakiemrz.

4. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość
i pamięć słuchową
PłytaCD
Słucham z Bratkiem

Zagadki dźwiękowe „Morskie opowieści”. Prowadzącyzajęciamówidzieciom,żetataErykaprzywiózłzagadkiz morskiejpodróż y.Odtwarzanagraniez nadmorskimiodgłosami,a dziecisłuchająichuważnie,rozpoznająjei zapamiętują.Po wysłuchaniunagraniauczniowiewymieniająwszystkieusłyszaneodgłosy.
Odgłosyodtwarzanez płyty:
szummorza,buczeniestatków,krzykmew,szumwiatru,buczenielatarnimorskiej,sztorm,łopotżagli,skrzypieniestatkulubżaglówki,pracasilnikastatku,głosydelfinów,pozdrowienia:„Ahoj!”

5. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość
i pamięć wzrokową
Zeszytćwiczeń
ćw.2

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciporównujązestawioneliter ysensor ycznez elementamitychliter,a następniełącząjew pary.

6. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące sferę manualną i grafomotoryczną
Zeszytćwiczeń
ćw.3
nakładka Spaceruch

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciwykonująćwiczeniaprzygotowująceręcedo rysowania,a następnieuzupełniająkontur yrysunkui kolorująobraz.

III.Pracawłaściwa
7. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące funkcje słuchowo-językowe
Zabawa „Dwa ruchy na er-zet”. Dziecistojąw kręgu.Prowadzącyzajęciawybierajednegouczniai mówimu
po cichusłowoz rz.Dzieckoliterujewyraz,wykonującdwaruchy(np.przysiadi podskok,kreślenieliterdowolnączęściąciała)przy wymawianiu[rz] (er-zet).Pozostałedziecipowtarzająliter yi ruchy,a następniepodającałesłowo.
Przykład:
Prowadzącypo cichumówido dziecka:starzec.Dzieckomówigłoskami:s-t-a-rz (skłon,przysiad)-e-c,(zapis
fonetyczny:[stażec]).Pozostałedziecipowtarzają:s-t-a-rz (skłon,przysiad)-e-c,podająsłowostarzec. Inna
wersja:dzieckomówigłoskami: s-t-a-rz („r”piszenosem,„z”piszełokciem)-e-c.Zestawwyrazów:
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morze,mar ynarze,skórzany,górzysty,szczerze,orzeł,młynarze,marzec,rowerzysta,gitarzysta,zanurzony,
szarzeje,karzeł,parzysty,pierze,podwórze,bohaterzy,darzyć,otworzyć,mierzyć,bierze

Zeszytćwiczeń
ćw.4,5

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciwyodrębniająwskazanegłoskiw naz wachobrazków.

8. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące funkcje wzrokowo-przestrzenne
piłka,
pacynka Bratek

Zabawa „Gram fair: rz wymienia się na r”. Prowadzącyzajęciazapraszadziecido zabawy.Każdemuuczniowimówiszeptem,którąosobę,którezwierzęlubktóryprzedmiotmaudawać.Dziecimogąwykorzystywać
tylkomimikę,postawęciałai gesty.Każdyuczeńpo koleiodgrywaswojąrolę,a pozostalizgadują,kogolub
coudaje.
Zestawról:
orzeł/orły,drzewo/drewno,rowerzysta/rower,morze/morskafala,wzgórze/góra
Następnierolesąodgrywaneprzezwszystkiedziecinaraz,anauczycielpodajejew formiez r.
Po tejzabawiewszyscyustawiająsięw kręgu.Prowadzącyzajęciarzucapiłkędo każdegodzieckapo kolei,
mówiącsłowoz rz wymiennym(z zestawu).Uczeńchwytapiłkęi odrzucają,wypowiadającsłowo,w któr ym
torz wymieniasięna r.Na zakończeniezabawyprowadzącyzajęciawchodziw rolęBratkai prezentujedzieciomsuwak,którypomożeimzrozumieć,żerz wymieniasięna r.

Zeszytćwiczeń
ćw.6

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciporównująliter ydrukowanez elementamitychliter,a następniełącząje
w par y.

9. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność czytania i pisania
Przewodnik
dlanauczyciela
Zeszytćwiczeń
ćw.7
Zeszytćwiczeń
ćw.8–11
słuchawki z butelek,
nakładka Spaceruch
karty ortobratki rz–r
Zeszytćwiczeń
ćw.12,13
wskaźnik do czytania,
nakładka Spaceruch
Zeszytćwiczeń
ćw.14

Masażyk całej ręki. Dzieciwykonująćwiczeniawedługwskazówekprowadzącegozajęcia.
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dziecistaranniekaligrafują literyw liniaturze.Utrwalająpoprawnysposóbłączenialiter.
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciwykonująćwiczeniaoczuprzed czytaniemwedługwskazówekzawartych
w poleceniu.Pisząi czytająwyraz ysylabamiorazcałościowo.Pisząwyraz yz rz.
Gra „Karty ortobratki”. Prowadzącyzajęciaukładana podłodzekartyortobratki.Dziecigrająwedługzasadgry
w Piotrusia:dobierająw parykartyz wyrazamiz rz orazkartyz wyrazami,w którychtorz wymieniasięna r.
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciczytająi piszązdania.

10. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia rozwijające myślenie matematyczne i wyobraźnię
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dziecizapisujądaty.

IV.Relaksacja
11. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia relaksacyjne
PłytaCD
Słucham z Bratkiem

Zabawa „Morskie opowieści”. Dziecileżąswobodniena dywaniei słuchająmuz ykirelaksacyjnejz krzykiem
mewi szumemfalw tle.Wyobrażająsobie,żepłynąogromnymstatkiemz Erykiem,jegotatąi z Bratkiem.
Podziwiająbiałechmurki,wyglądającespodnichsłoneczko,błękitneniebo,łagodnemorskiefale,krzyczące
mewy.Odczuwająciepłoi spokój.

V.Podsumowaniepracy.Ocenawysiłku
12. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia utrwalające treści, podsumowanie i nagroda
Rozmowa w kręgu „Jak minęły mi zajęcia z Bratkiem?”. Prowadzącyzajęciapodsumowujepracędzieci.Podkreślaichaktywność,zaangażowanie,samodzielność,dobrewynikii miłąatmosferę.Zachęcado wypowiedzina tematzajęć,zadającuczniompytania:Jakie macie odczucia? Czy podobały się wam zabawy z Bratkiem?
Czy były pomocne w zapamiętaniu wyrazów z rz? Które zadania sprawiły wam trudność, a które były łatwe do wykonania?

Zeszytćwiczeń
ćw.15

Samoocena. Prowadzącyzajęciapomagadzieciomodpowiedziećna pytaniazawartew zeszyciećwiczeń
i dokonaćsamooceny.
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Kartapostępów31
Kartapracydomowej31

Karta postępów. Prowadzącyzajęciawypełniawrazz dziećmikartępostępów.
Praca domowa. Prowadzącyzajęciaobjaśnia,jakwykonaćpracędomową.

141

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

Scenariuszzajęć
Zapis
w dzienniku
Cele
operacyjne

Środki
dydaktyczne
Do przygotowania
na zajęcia

Z wyposażenia
pracowni

32

Podsumowanie i ocena pracy drugoklasistów z Klubu Przyjaciół Bratka na podstawie bajki terapeutycznej O tym, jak skrzynia skarbów pozwoliła nam odświeżyć szkolne wspomnienia
Dziecko:
•rozwijaumiejętnośćsłuchaniabajkizezrozumieniemi poprawnegowypowiadaniasięna jejtemat
•uświadamiasobiei naz ywauczuciabohaterówbajki(fascynacja,ciekawość,radość,przyjemność)
•doskonaliumiejętnośćkształtnegopisanialiterz zachowaniemwłaściwegokierunkukreślenia
•utrwalapoprawnysposóbłączenialiter
•doskonaliumiejętnośćczytaniametodąsylabowąi globalną
•doskonaliumiejętnośćczytaniazezrozumieniemprostych,krótkichtekstów
•kształciwrażliwośći świadomośćortograficzną
•doskonaliumiejętnośćodczytywaniadatz kalendarza
•odczuwazadowoleniezeswoichosiągnięći postępów
•dużyarkuszpapieru
•flamastry
•kostkai pionkido gry
•słuchawkiz butelek
•wskaźnikdo czytania
• Ortograffiti z Bratkiem. Księga bajek terapeutycznych
• Ortograffiti z Bratkiem. Zeszyt ćwiczeń, kl. 2, cz. 2
• Ortograffiti z Bratkiem. Przewodnik dla nauczyciela
•histor yjkaobrazkowa32
•płyta CDSłucham z Bratkiem
•pacynkaBratek
•nakładkana palceSpaceruch
•domekuczuć
•lupaBystreOczko
•Kartapostępówdziecka32
•Kartapracydomowej32
•Kartapracy
•kartyz zagadkami

Przebieg
zajęć

I.Czynnościorganizacyjno-mobilizujące

domek uczuć

Domek uczuć. Dziecisiedząw kręgu.Rozmawiająo swoimsamopoczuciu.Następniepokazująna domku
uczućilustracje,którenajlepiejobrazująichemocje.

duży arkusz papieru,
flamastry,
pacynka Bratek

Zabawa „Zatęsknimy za…”. Dziecisiedząw kręguna podłodze.Prowadzącyzajęciamówi: Już niedługo rozpoczną się wakacje, w czasie których odpoczniecie po szkolnym wysiłku. Będziecie mogli wspominać liczne przygody, które przeżywaliście w Klubie Przyjaciół Bratka.
Następniedzieciwrazz prowadzącymzajęciatworząmapęmentalnąna temattego,za czymbędątęskniły
w czasiewakacji.Prowadzącyzajęciazapisujepropoz ycjeuczniów.
Mapamentalna wisina ścianiedo września–po powrociedzieciz wakacjibędziepomocna w odpowiedzi
na pytanie:Czy podczas wakacji tęskniliśmy za przygodami w Klubie Przyjaciół Bratka?
Na zakończeniezabawyprowadzącyzajęciawchodziw rolęBratkai przypomina uczniomzasadydotyczące
bezpiecznegospędzaniawakacji.

1. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność rozpoznawania,
nazywania i wyrażania emocji oraz integrujące grupę

2. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się
Księgabajek
terapeutycznych
–bajka 32

Prezentacja bajki terapeutycznej. Prowadzącyzajęciarozbudzaciek awośćdziecii zapowiada:Słuchając
uważnie bajki, poznacie nową przygodę Bratka.

142

w w w. o r t o g r a f f i t i . p l
Księgabajek
terapeutycznych
–bajka 32

Rozmowa na temat treści bajki. Prowadzącyzajęciarozmawiaz dziećmina tematprzeż yćwywołanychwysłuchaniembajki.
Dzieciodpowiadająna zagadnieniadotyczącetekstu,sprawdzającejegorozumienie:
1.Jakąniespodziankęprzygotowałapanidzieciom?
2.CoBratekwyjąłzeskrzyni?
3.O czymmówiłapani,kiedydziecileżałyna dywanikui słuchałymuz ykirelaksacyjnej?
4.Opowiedzcie,cosiędziejena ilustracji.
5.Czypamiętacie,kiedydziecijadłybułeczkiz dżemem?

historyjka obrazkowa 32

Opowiadanie historyjki na podstawie obrazków. Prowadzącyzajęciakładzieprzed dziećmiczteryobrazki
i pomagauczniomprzeczytaćpodpisy.Następniezwracasiędo uczniówsłowami:Obejrzyjcie ilustracje i ułóżcie je we właściwej kolejności. Opowiedzcie historyjkę Bratka.
Dzieciwspólnieukładająobrazkiw odpowiedniejkolejnościi opowiadająhistor yjkę,wskazującprzyczyny
i skutkiprzedstawionychsytuacji.
•Zafascynowana Panipokazujedzieciomskrzynięskarbów.
•Bratekz ciekawością wkładarękędo skrzyni.
•Dzieciz radością tworząobraz ydo filmu.
•Dzieciz przyjemnością słuchająmuz yki.

Zeszytćwiczeń
ćw.1

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciopowiadająo przeż yciachbohaterów,naz ywającuczuciaprzedstawione
na kolejnychobrazk ach(zafascynowanie,ciek awość,radość,przyjemność).Następniełącząnaz wyuczuć
z odpowiednimiobrazkami.

II.Wypracowaniegotowoścido pracy
3. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia ruchowo-zmysłowe
PłytaCD
Słucham z Bratkiem
pacynka Bratek

Zabawa „Wakacyjne fotki Bratka”. Prowadzącyzajęciawchodziw rolęBratkai mówi:Poruszajcie się w rytm
muzyki. Kiedy muzyka ucichnie, będę udawał fotoreportera, a wy zastygniecie w pozie przedstawiającej wybraną
czynność wykonywaną podczas wakacji. Uczniowieprzybierająwybranepoz y,a prowadzącyzajęciaw roli
Bratka,udaje,żerobizdjęcia.Po sesjizdjęciowejprowadzącyzajęciapytadzieci,jakączynnośćpokaz ywały.

4. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość i pamięć słuchową
PłytaCD
Słucham z Bratkiem
pacynka Bratek

Zagadki dźwiękowe „Odgłosy lata”. Prowadzącyzajęciawchodziw rolęBratkai zapraszadziecido zabawy
Odtwarzanagraniez odgłosamilata,a dziecisłuchająichuważnie,rozpoznająjei zapamiętują.Mogąw tym
czasieleżećz zamkniętymioczami.Po wysłuchaniunagraniauczniowiewymieniająwszystkieusłyszaneodgłosy.
Odgłosyodtwarzanez płyty:
brzęczeniemuchyi bąka,bzyczeniepszczoły,cykanieświerszcza,śpiewptaków(skowronka,kukułki,dzięcioła,klekotbociana),szummorzai rzeki,szumdrzew,rechotżaby,trzepotżagli

5. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość
i pamięć wzrokową
Zeszytćwiczeń
ćw.2

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciotaczająpętląidentyczneelementy.

6. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące sferę manualną i grafomotoryczną
Zeszytćwiczeń
ćw.3
nakładka Spaceruch

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciwykonująćwiczeniaprzygotowująceręcedo rysowania,a następniedorysowująbrakującączęśćobrazkana siatcekwadratowej.

III.Pracawłaściwa
7. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące funkcje słuchowo-językowe
karty z zagadkami

Zabawa „Zagadki Bratka – pomysły na wakacje”. Prowadzącyzajęciazapraszadziecido udziałuw zabawie,
podczasktórejdziecisłuchająi odgadujązagadkiBratka.

Zeszytćwiczeń
ćw.4

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dziecinaz ywająobrazki.Układająjew takiejkolejności,abyostaniagłoskanazwyjednegoobrazkabyłapierwszągłoskąnaz wynastępnegoobrazka.
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Zeszytćwiczeń
ćw.5
kostka i pionki do gry

8. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące funkcje wzrokowo–przestrzenne
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciuzupełniająbrakującelitery,a następniełącząelementywpary.

9. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność czytania i pisania
Przewodnik
dlanauczyciela
Zeszytćwiczeń
ćw.6
Zeszytćwiczeń
ćw.7–9
słuchawki z butelek
Zeszytćwiczeń
ćw.10,11
wskaźnik do czytania

Zeszytćwiczeń
ćw.12

Masażyk całej ręki. Dzieciwykonująćwiczeniawedługwskazówekprowadzącegozajęcia.
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dziecistaranniekaligrafują liter yw liniaturze.Utrwalająpoprawnysposóbłączenialiter.
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciwykonująćwiczeniaoczuprzed czytaniemwedługwskazówekzawartych
w poleceniu.Pisząi czytająwyraz ysylabamiorazcałościowo.
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieciczytająi pisząwyraz yorazzdania.

10. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia rozwijające myślenie matematyczne i wyobraźnię
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci,korzystającz kalendarzaliczą,ilednibędątrwaływakacje.

IV.Relaksacja
11. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia relaksacyjne
PłytaCD
Słucham z Bratkiem

Zabawa „Dwa kolory w wyobraźni”. Dziecisiedząswobodniena podłodze.Prowadzącyzajęciazapraszaje
do udziałuw zabawie,polegającejnapodaniudwóchkolorówdokażdegoprzykładu:
•niebo,po któr ympłynąmałechmurki
•lodyśmietankowepolanesokiemtruskawkowym
•cytrynowagalaretkaz bitąśmietaną
•mewyna tlemorza
•twarożekposypanyszczypiorkiem
•makina trawie
•tablicapopisanakredą
•mlekoz płatkamikukur ydzianymi
•jagodyposypanecukrem
•pokrojonarzodkiewka
•bułeczkaz dżememananasowym
Na zakończenieprowadzącyzajęciapyta,z jakimikoloramikojarząsiędzieciomKlubPrzyjaciółBratkaoraz
wakacje.Zabawietowarzyszybajkowamuz yka.

V.Podsumowaniepracy.Ocena wysiłku
12. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia utrwalające treści, podsumowanie i nagroda
Rozmowa w kręgu „Jak minęły mi zajęcia z Bratkiem?”. Prowadzącyzajęciapodsumowujepracędzieci.Podkreślaichaktywność,zaangażowanie,samodzielność,dobrewynikii miłąatmosferę.Rozdajedzieciomkarteczkii prosiozapisaniena nichswoichimion.Następniezbierakarteczkii rzucajew górę,mówiąc:Złap
jedną karteczkę, zobacz kto to taki i narysuj dla niego wakacyjne buziaki.

Zeszytćwiczeń
ćw.13

Samoocena. Prowadzącyzajęciapomagadzieciomodpowiedziećna pytaniazawartew zeszyciećwiczeń
i dokonaćsamooceny.

Kartapracy

Bratkowe atrakcje na udane wakacje. ProwadzącyzajęciawrazzdziećmiomawiapomysłBratkanaudany,
aktywnywypoczynek.

Kartapostępów32
Kartapracydomowej32

Karta postępów. Prowadzącyzajęciawrazz dziećmiwypełniakartępostępów.
Praca domowa. Prowadzącyzajęciaobjaśnia,jakwykonaćpracędomową.
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Scenariuszzajęć
Zapis
wdzienniku
Przebieg
zajęć

1

Wakacyjnewspomnieniana podstawiebajkiterapeutycznejO tym, że nie wolno się oddalać od opiekunów, nawet wtedy, gdy wiatr porywa nam plażową piłkę

Czynności organizacyjno-mobilizujące
ćwiczeniakształcąceumiejętnośćrozpoznawania,nazywaniai wyrażaniaemocjiorazintegrującegrupę

domekuczuć

Domekuczuć. Dzieci siedzą w kręgu. Rozmawiają o swoim samopoczuciu. Następnie pokazują na domku
uczuć ilustracje, które najlepiej obrazują ich emocje.

piłkaplażowa,pacynka
Bratek

Zabawa„Mojewakacje”. Dzieci stoją w kręgu. Nauczyciel wciela się w rolę Bratka. Podając kolejno dzieciom
piłkę, prosi o dokończenie zdania: Mojewakacjebyłyudane,bo… Na koniec sam wypowiada takie zdanie: Mojewakacjebyłyudane,boodwiedziłemwieleciekawychmiejsc.

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćsłuchaniazezrozumieniemiwypowiadaniasię
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 1
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 1

historyjkaobrazkowa 1

Prezentacjabajkiterapeutycznej. Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci i zapowiada: Słuchając
uważniebajki,poznacienowąprzygodęBratka.
Rozmowana temattreścibajki. Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych wysłuchaniem bajki.
Dzieci odpowiadają na zagadnienia dotyczące tekstu, sprawdzające jego rozumienie:
1. Jak Bratek spędzał wakacje?
2. W jaki sposób Bratek został uratowany?
Opowiadaniehistoryjkina podstawieobrazków. Prowadzący zajęcia kładzie przed dziećmi cztery obrazki.
Pomaga dzieciom przeczytać podpisy. Następnie zwraca się do uczniów: Obejrzyjcieilustracjei ułóżciejewe
właściwejkolejności.OpowiedzciehistoryjkęBratka.
Dzieci wspólnie układają obrazki w odpowiedniej kolejności i opowiadają historyjkę, wskazując przyczyny
i skutki przedstawionych sytuacji.
• Jaś i Bratek są zafascynowani budowaniem zamku z piasku.
• Bratek chcepomóc złapać kolorową piłkę.
• Bratek czuje się zagubiony w tłumie plażowiczów.
• Uradowany Bratek patrzy przez lornetkę.
Ćwiczenie należy przeprowadzić w zależności od potrzeb dziecka.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 1

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci opowiadają o przeżyciach bohatera, nazywając uczucia przedstawione
na kolejnych obrazkach (zafascynowanie, chęć pomocy, zagubienie, uradowanie ). Łączą nazwy uczuć z odpowiednimi obrazkami.

Wypracowanie gotowości do pracy
ćwiczeniaruchowo-zmysłowe
Zabawa„Jakpachniałyi smakowaływakacje?”. Dzieci chodzą swobodnie po sali. Na hasło prowadzącego
zajęcia: Lody – pokazują dowolnymi ruchami ciała kształt lodów. Na hasło prowadzącego: Ożywiamlody –
dzieci przyjmują dowolną pozycję, a wskazany przez prowadzącego uczeń odpowiada na pytanie: Jakpachniałyi smakowaływakacyjnelody?
Inne hasła: kwiaty, morze, maliny itp.

ćwiczeniakształcącewrażliwość,spostrzegawczośći pamięćwzrokową
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 2
lupa

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wyszukują za pomocą lupy cztery identyczne muszelki.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 3

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wykonują ćwiczenie przygotowujące rękę do rysowania, a następnie rysują po śladzie i według wzoru oraz łączą kropki.

ćwiczeniakształcącesferęmanualnąi grafomotoryczną
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Praca właściwa
ćwiczeniakształcącefunkcjesłuchowo-językowe
Zabawa„Rymowankiznadmorza”. Prowadzący zajęcia zaprasza dzieci do udziału w zabawie Bratka. Uczniowie wybierają dwa rymujące się słowa spośród trzech słów wypowiedzianych przez prowadzącego.
Zestaw wyrazów:
muszelka – maskotka – butelka, łopatka – kołatka – piasek, ryby – rysunek – grzyby, piłeczka – laleczka – wiaderko, latawiec – latarka – dmuchawiec, lornetka – lodówka – paletka, czapki – klapki – slipki, okulary – sandałki – polary, kółka – koło – półka, wiaderka – wiatrak – kołderka, bursztynek – kominek – komin,
ręczniki – rolki – koniki, fale – medale – foka, muszelki – muzyka – kafelki

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 4

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci układają nazwy ptaków z pierwszych głosek nazw obrazków (mewa, szpak,
sowa).

ćwiczeniakształcącefunkcjewzrokowo-przestrzenne
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 5
lupa

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wybierają z kramiku literki według wskazówek Bratka, a następnie wpisują je w okienka.

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćczytaniai pisania
Zeszyt ćwiczeń
Do wyboru ćw. 6, 7
Karta pracy
Zeszyt ćwiczeń
Do wyboru ćw. 8–10
słuchawkizbutelek
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 11

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci piszą w ramce pierwsze litery swojego imienia i nazwiska. Starannie
kaligrafują litery w liniaturze. Należy wybrać ćwiczenia w zależności od potrzeb dziecka.
Okienkodoczytania. Dzieci wycinają okienko pomocne przy czytaniu.
Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wykonują ćwiczenia oczu przed czytaniem na podstawie wskazówek zawartych w poleceniu. Piszą wyrazy oraz czytają je sylabami i całościowo. Należy wybrać ćwiczenia w zależności
od potrzeb dziecka.
Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci czytają i piszą zdania.

ćwiczeniarozwijającemyśleniematematycznei wyobraźnię
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 12

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci tworzą zbiory i porównują je pod względem liczebności.

Podsumowanie pracy. Ocena wysiłku
ćwiczeniautrwalającetreści,podsumowaniei nagroda
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 13
Karta postępów 1
Karta pracy domowej 1

Samoocena. Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytania zawarte w zeszycie ćwiczeń
i dokonać samooceny.
Kartapostępów. Prowadzący zajęcia wypełnia wraz z dziećmi kartę postępów.
Pracadomowa. Prowadzący zajęcia objaśnia uczniom, jak mają wykonać pracę domową.
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Scenariuszzajęć
Zapis
wdzienniku
Przebieg
zajęć
domekuczuć

2

Literyoznaczającesamogłoskina podstawiebajkiterapeutycznejO tym, jak trudno się rozstać z zabawkami z dzieciństwa, nawet jeśli się jest siedmiolatkiem

Czynności organizacyjno-mobilizujące
ćwiczeniakształcąceumiejętnośćrozpoznawania,nazywaniai wyrażaniaemocjiorazintegrującegrupę
Domekuczuć. Dzieci siedzą w kręgu. Rozmawiają o swoim samopoczuciu. Następnie pokazują na domku
uczuć ilustracje, które najlepiej obrazują ich emocje.

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćsłuchaniazezrozumieniemi wypowiadaniasię
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 2
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 2

historyjkaobrazkowa 2

Prezentacjabajkiterapeutycznej. Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci i zapowiada: Słuchając
uważniebajki,poznacienowąprzygodęBratka.
Rozmowana temattreścibajki. Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych wysłuchaniem bajki.
Dzieci odpowiadają na zagadnienia dotyczące tekstu, sprawdzające jego rozumienie:
1. Na czym polegało zmartwienie Oli i Olka?
2. Co zaproponował dzieciom Bratek?
Opowiadaniehistoryjkina podstawieobrazków. Prowadzący zajęcia kładzie przed dziećmi cztery obrazki
i pomaga przeczytać podpisy. Zwraca się do uczniów słowami: Obejrzyjcieilustracjei ułóżciejewewłaściwej
kolejności.OpowiedzciehistoryjkęBratka. Dzieci wspólnie układają obrazki w odpowiedniej kolejności i opowiadają historyjkę obrazkową, wskazując przyczyny i skutki przedstawionych sytuacji.
· Olek i Ola i żalemrozmawiają z Bratkiem o rozstaniu z zabawkami.
· Bliźnięta z niepewnościąwnoszą kosz zabawek.
· Ola ze zmieszaniem pokazuje zabawkę do kąpieli.
· Ola i Olek skaczą z radości na widok podarunku od rodziców.
Ćwiczenie należy przeprowadzić w zależności od potrzeb dziecka.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 1

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci opowiadają o przeżyciach bohaterów, nazywając uczucia przedstawione
na kolejnych obrazkach (żal, niepewność, zmieszanie, radość). Następnie łączą nazwy uczuć z odpowiednimi obrazkami.

Wypracowanie gotowości do pracy
ćwiczeniaruchowo-zmysłowe
pacynkaBratek,zabawki
przyniesioneprzezdzieci

Zabawa„Co to za zabawka?”. Dzieci siedzą w kręgu na podłodze. Zamykają oczy. Prowadzący podaje
każdemu dziecku wybraną zabawkę i mówi, wcielając się w rolę Bratka: Cotojest?Jakiejestw dotyku?Zgadnij,czyjatozabawka. Dzieci kolejno odpowiadają na zadane pytania.

ćwiczeniakształcącewrażliwość,spostrzegawczośći pamięćwzrokową
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 2

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wyszukują na obrazku ukryte zabawki.

ćwiczeniakształcącesferęmanualnąi grafomotoryczną
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 3

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wykonują ćwiczenie przygotowujące rękę do rysowania, a następnie rysują po śladzie i według wzoru.

Praca właściwa
ćwiczeniakształcącefunkcjesłuchowo-językowe
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 4

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wyodrębniają samogłoski w nazwach obrazków.
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ćwiczeniakształcącefunkcjewzrokowo-przestrzenne
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 5
lupa

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wyszukują za pomocą lupy litery oznaczające samogłoski, a następnie wpisują brakujące samogłoski w wyznaczone miejsca.

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćczytaniai pisania
Zeszyt ćwiczeń
Do wyboru ćw. 6, 7

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci piszą litery oznaczające samogłoski. Starannie kaligrafują litery w liniaturze. Należy wybrać ćwiczenia w zależności od potrzeb dziecka.

Zeszyt ćwiczeń
Do wyboru ćw. 8–10
słuchawkiz butelek

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wykonują ćwiczenia oczu przed czytaniem według wskazówek zawartych
w poleceniu. Piszą wyrazy oraz czytają je sylabami i całościowo. Należy wybrać ćwiczenia w zależności od
potrzeb dziecka.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 11

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci czytają i piszą zdania.

ćwiczeniarozwijającemyśleniematematycznei wyobraźnię
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 12

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci doskonalą umiejętność liczenia do dziesięciu.

Podsumowanie pracy. Ocena wysiłku
ćwiczeniautrwalającetreści,podsumowaniei nagroda
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 13
Karta postępów 2
Karta pracy domowej 2

Samoocena. Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytania zawarte w zeszycie ćwiczeń
i dokonać samooceny.
Kartapostępów. Prowadzący zajęcia wypełnia wraz z dziećmi kartę postępów.
Pracadomowa. Prowadzący zajęcia objaśnia, jak wykonać pracę domową.
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Scenariuszzajęć
Zapis
wdzienniku
Przebieg
zajęć
domekuczuć

3

Literyoznaczającespółgłoskina podstawiebajkiterapeutycznejO tym, jak zabawa z latawcami pomogła dzieciom zrozumieć, że należy być przewidującym, aby nie najeść się strachu

Czynności organizacyjno-mobilizujące
ćwiczeniakształcąceumiejętnośćrozpoznawania,nazywaniai wyrażaniaemocjiorazintegrującegrupę
Domekuczuć. Dzieci siedzą w kręgu. Rozmawiają o swoim samopoczuciu. Następnie pokazują na domku
uczuć ilustracje, które najlepiej obrazują ich emocje.

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćsłuchaniazezrozumieniemi wypowiadaniasię
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 3
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 3

historyjkaobrazkowa 3

Prezentacjabajkiterapeutycznej. Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci i zapowiada: Słuchając
uważniebajki,poznacienowąprzygodęBratka.
Rozmowana temattreścibajki. Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych wysłuchaniem bajki.
Dzieci odpowiadają na zagadnienia dotyczące tekstu, sprawdzające jego rozumienie:
1. O jakiej porze roku wspomina Bratek?
2. Jak wyglądał latawiec Bratka?
Opowiadaniehistoryjkina podstawieobrazków. Prowadzący zajęcia kładzie przed dziećmi cztery obrazki.
Pomaga przeczytać podpisy. Zwraca się do uczniów słowami: Obejrzyjcieilustracjei ułóżciejewewłaściwejkolejności.OpowiedzciehistoryjkęBratka.
Dzieci wspólnie układają obrazki w odpowiedniej kolejności i opowiadają historyjkę, wskazując przyczyny
i skutki przedstawionych sytuacji.
• Grześ ze złością rozplątuje ogon i sznurek latawca.
• Zafascynowany Grześ rozwija sznurek latawca.
• Bratek ze strachem leci z latawcem.
• Bratek czuje ukojenie w ramionach Jasia.
Ćwiczenie należy przeprowadzić w zależności od potrzeb dziecka.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 1

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci opowiadają o przeżyciach bohaterów, nazywając uczucia przedstawione
na kolejnych obrazkach (złość, zafascynowanie, strach, ukojenie). Następnie łączą nazwy uczuć z odpowiednimi obrazkami.

Wypracowanie gotowości do pracy
ćwiczeniakształcącewrażliwość,spostrzegawczośći pamięćsłuchową
pacynkaBratek,
klockilubkartoniki,
kasztany

Zabawa„ZaklaszczBratkowi”. Prowadzący zajęcia wchodzi w rolę Bratka i wdraża dzieci w sytuację zadaniową. Przypomina słowa Bratka: Wszyscyz radościklaskaliw dłonie… Prezentuje dzieciom układ przestrzenny
przedstawiony za pomocą klocków lub kartoników, kasztanów.
Wyjaśnia, że zadanie polega na wyklaskaniu rytmu zgodnie z układem przedstawionym za pomocą przedmiotów.
Wzory układów przestrzennych:

*****************************
ćwiczeniakształcącewrażliwość,spostrzegawczośći pamięćwzrokową
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 2

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wyszukują różnice między obrazkami, a następnie zaznaczają je naklejkami w postaci kwiatków bratków.

ćwiczeniakształcącesferęmanualnąi grafomotoryczną
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 3
nakładkana palce
Spaceruch

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wykonują ćwiczenie przygotowujące rękę do rysowania, a następnie rysują, łącząc kropki przy liczbach.
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Praca właściwa
ćwiczeniakształcącefunkcjesłuchowo-językowe
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 4

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wyodrębniają samogłoski i spółgłoski w nazwach obrazków.

ćwiczeniakształcącefunkcjewzrokowo-przestrzenne
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 5
lupa

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci za pomocą lupy szukają liter oznaczających spółgłoski, a następnie
zarysowują różnymi kolorami pola, na których znajdują się te litery.

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćczytaniai pisania
Zeszyt ćwiczeń
Do wyboru ćw. 6, 7

Zeszyt ćwiczeń
Do wyboru ćw. 8–10,
słuchawkiz butelek
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 11

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci piszą litery oznaczające spółgłoski. Starannie kaligrafują litery w liniaturze.
Należy wybrać ćwiczenia w zależności od potrzeb dziecka.
Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wykonują ćwiczenia oczu przed czytaniem według wskazówek zawartych
w poleceniu. Dzieci piszą wyrazy oraz czytają je sylabami i całościowo. Należy wybrać ćwiczenia w zależności
od potrzeb dziecka.
Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci czytają i piszą zdania.

ćwiczeniarozwijającemyśleniematematycznei wyobraźnię
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 12

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci łączą odpowiednie punkty, posługując się linijką.

Podsumowanie pracy. Ocena wysiłku
ćwiczeniautrwalającetreści,podsumowaniei nagroda
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 13
Karta postępów 3
Karta pracy domowej 3

Samoocena. Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytania zawarte w zeszycie ćwiczeń
i dokonać samooceny.
Kartapostępów. Prowadzący zajęcia wypełnia wraz z dziećmi kartę postępów.
Pracadomowa. Prowadzący zajęcia objaśnia, jak wykonać pracę domową.
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Scenariuszzajęć
Zapis
wdzienniku
Przebieg
zajęć
domekuczuć

4

Głoska[sz]i dwuznakiSz,sz w opracowaniuwielozmysłowymna podstawiebajkiterapeutycznejO tym,
jak cebulka od szczypiorku wprawiła wszystkich w chichotanie

Czynności organizacyjno-mobilizujące
ćwiczeniakształcąceumiejętnośćrozpoznawania,nazywaniai wyrażaniaemocjiorazintegrującegrupę
Domekuczuć. Dzieci siedzą w kręgu. Rozmawiają o swoim samopoczuciu. Następnie pokazują na domku
uczuć ilustracje, które najlepiej obrazują ich emocje.

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćsłuchaniazezrozumieniemi wypowiadaniasię
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 4
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 4

Prezentacjabajkiterapeutycznej. Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci i zapowiada: Słuchając
uważniebajki,poznacienowąprzygodęBratka.
Rozmowana temattreścibajki. Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych wysłuchaniem bajki.
Dzieci odpowiadają na zagadnienia dotyczące tekstu, sprawdzające jego rozumienie:
1. Dokąd i w jakim celu dzieci wybrały się na wycieczkę?
2. O czym ważnym powiedział dzieciom opiekun szympansów?

historyjkaobrazkowa 4

Opowiadaniehistoryjkina podstawieobrazków. Prowadzący zajęcia kładzie przed dziećmi cztery obrazki
i pomaga przeczytać podpisy. Zwraca się do uczniów słowami: Obejrzyjcieilustracjei ułóżciejewewłaściwej
kolejności.OpowiedzciehistoryjkęBratka.
Dzieci wspólnie układają obrazki w odpowiedniej kolejności i opowiadają historyjkę, wskazując przyczyny
i skutki przedstawionych sytuacji.
• Dumny Adaś biegnie z Bratkiem do autokaru.
• Tata Adasia z pasją opowiada o zwyczajach szympansów.
• Zakłopotany Bratek stoi przed klatką z szympansami.
• Zadowolony Bratek karmi szympansa szczypiorkiem.
Ćwiczenie należy przeprowadzić w zależności od potrzeb dziecka.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 1

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci opowiadają o przeżyciach bohaterów, nazywając uczucia przedstawione
na kolejnych obrazkach (duma, zadowolenie, pasja, zakłopotanie). Następnie łączą nazwy uczuć z odpowiednimi obrazkami.

Wypracowanie gotowości do pracy
ćwiczeniakształcącewrażliwość,spostrzegawczośći pamięćsłuchową
bębenek,szyszki
i kasztany

Zabawa„Dźwiękigłośnei ciche”. Prowadzący zajęcia rozkłada na podłodze szyszki i kasztany (lub klocki, kartoniki w dwóch kolorach). Wdraża dzieci w sytuację zadaniową. Umawia się z nimi, że szyszki to dźwięki ciche, a kasztany to dźwięki głośne. Prowadzący zajęcia chowa się za zasłoną i wystukuje dźwięki na bębenku.
Następnie każde dziecko nazywa te dźwięki według przyjętego kodu i tworzy odpowiedni układ przestrzenny z dostępnych przedmiotów. Jeżeli dziecko ma trudności, rytm należy powtórzyć. Jeżeli zadanie nie sprawiło problemu, prowadzący zajęcia tworzy trudniejszy układ dźwięków.
Zestaw układów dźwiękowych:

** ** ******** ****** *** ***** **
ćwiczeniakształcącewrażliwość,spostrzegawczośći pamięćwzrokową
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 2

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wyszukują na ilustracji dziesięć liści szczypiorku.

ćwiczeniakształcącesferęmanualnąi grafomotoryczną

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 3

Zabawa„Machanierękoma”. Dzieci podnoszą ręce do góry i machają rękoma jak szympansy (nadgarstki
i palce są rozluźnione).
Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci rysują po śladzie.
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Praca właściwa. Opracowanie polisensoryczne litery
ćwiczeniakształcąceumiejętnośćsłuchowegowyodrębnianiagłoski
Zeszyt ćwiczeń
Do wyboru ćw. 4, 5

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci nazywają obrazki. Odgadują cztery słowa z pierwszych głosek nazw tych
obrazków. Zaznaczają niebieską kredką miejsce głoski [sz] w schemacie okienkowym. Należy wybrać
ćwiczenia w zależności od potrzeb dziecka.

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćzastępowaniadźwiękówmowyliterą;literadrukowana
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 6
lupa

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wyszukują drukowane dwuznaki Sz, sz za pomocą lupy. Kolorują tyle elementów, ile jest wszystkich dwuznaków Sz, sz w całym zadaniu.

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćzastępowaniadźwiękówmowyliterą;literapisana
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 7
lupa

pęczekszczypiorku
dwuznakiSz,sz z alfabetu
sensorycznego

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wyszukują pisane dwuznaki Sz, sz, a następnie otaczają je niebieską pętlą.

zapamiętywanieliteryzmysłemsmakui węchu
Smaki zapachlitery. Prowadzący zajęcia częstuje dzieci szczypiorkiem. Mówi, że mogą sobie wyobrazić, że
dwuznaki Sz, sz smakują i pachną jak szczypiorek. Może również polecić wizualizację smaku i zapachu litery.
Prezentacjadwuznaku. Prowadzący zajęcia pokazuje dzieciom dwuznaki Sz, sz na karcie z alfabetu sensorycznego. Dzieci wodzą palcem po wzorze liter.

zapamiętywanieliterydotykiem
dwuznakiSz,sz z alfabetu
sensorycznego

Zabawa„Poczujliterępaluszkiem”. Prowadzący zajęcia podaje dzieciom dwuznaki Sz, sz z alfabetu sensorycznego i zachęca do poznania ich dotykiem (z zamkniętymi oczami).

ruchowezapamiętywanielitery
Ruchowezapamiętywanielitery.Dzieci kreślą dwuznaki Sz, sz w powietrzu, wykonując zamaszyste ruchy
rąk.

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćpisanialiterbezliniaturyi w liniaturze
Zeszyt ćwiczeń
Do wyboru ćw. 8–11
foliaipisak
Zeszyt ćwiczeń
Do wyboru ćw. 12–15
nakładkanapalce
Spaceruch,
słuchawkizbutelek
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 16

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci starannie piszą litery, ćwiczą kaligraficzne pisanie. Wybierają „Literową miss
piękności”. Należy wybrać ćwiczenia w zależności od potrzeb dziecka.

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćczytaniai pisania
Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wykonują ćwiczenia oczu przed czytaniem według wskazówek zawartych
w poleceniu. Czytają wyrazy sylabami i całościowo. Piszą sylaby i wyrazy.
Czytają i piszą zdania. Należy wybrać ćwiczenia w zależności od potrzeb dziecka.

ćwiczeniarozwijającemyśleniematematycznei wyobraźnię
Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci mierzą długość liści szczypiorku i zapisują wyniki w okienkach. Otaczają
najdłuższy liść pętlą.

Podsumowanie pracy. Ocena wysiłku
ćwiczeniautrwalającetreści,podsumowaniei nagroda
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 17
Karta postępów 4

Samoocena. Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytania zawarte w zeszycie ćwiczeń
i dokonać samooceny.
Kartapostępów. Prowadzący zajęcia wypełnia wraz z dziećmi kartę postępów.
Pracadomowa. Prowadzący zajęcia objaśnia, jak wykonać pracę domową.

Karta pracy domowej 4
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Scenariuszzajęć
Zapis
wdzienniku
Przebieg
zajęć
domekuczuć

5

Głoska[cz]i dwuznakiCz,cz w opracowaniuwielozmysłowymna podstawiebajkiterapeutycznejO tym,
że początek października w szkole może być baśniowy, czyli zupełnie wyjątkowy

Czynnościorganizacyjno-mobilizujące
ćwiczenia kształcące umiejętność rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji oraz
integrującegrupę
Domekuczuć. Dzieci siedzą w kręgu. Rozmawiają o swoim samopoczuciu. Następnie pokazują na domku
uczuć ilustracje, które najlepiej obrazują ich emocje.

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćsłuchaniazezrozumieniemiwypowiadaniasię
Księgabajek
terapeutycznych
–bajka 5
Księgabajek
terapeutycznych
–bajka 5

Prezentacjabajkiterapeutycznej. Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci i zapowiada: Słuchając
uważnie bajki, poznacie nową przygodę Bratka.

historyjkaobrazkowa 5

Opowiadaniehistoryjkinapodstawieobrazków. Prowadzący zajęcia kładzie przed dziećmi cztery obrazki.
Pomaga przeczytać podpisy. Następnie zwraca się do uczniów: Obejrzyjcie ilustracje i ułóżcie je we właściwej
kolejności. Opowiedzcie historyjkę Bratka.
Dzieci wspólnie układają obrazki w odpowiedniej kolejności i opowiadają historyjkę, wskazując przyczyny
i skutki przedstawionych sytuacji.
• Zaciekawiona Ola pyta panią o Tydzień Świadomości Dysleksji.
• Pani z tajemniczą miną otwiera paczkę.
• Podekscytowane dzieci słuchają listu od przyjaciół.
• Dzieci z radością jedzą czekoladę.

Rozmowanatemattreścibajki. Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych
wysłuchaniem bajki.
Dzieci odpowiadają na zagadnienia dotyczące tekstu, sprawdzające jego rozumienie:
1. Dlaczego dzieci przebrały się za postaci z ulubionych bajek?
2. Co dzieci z Częstochowy przesłały w paczce?

Ćwiczenie należy przeprowadzić w zależności od potrzeb dziecka.

Zeszytćwiczeń
ćw.1

Pracazzeszytemćwiczeń. Dzieci opowiadają o przeżyciach bohaterów, nazywając uczucia przedstawione
na kolejnych obrazkach (zaciekawienie, tajemniczość, podekscytowanie, radość). Następnie łączą nazwy uczuć
z odpowiednimi obrazkami.

Wypracowaniegotowościdopracy
ćwiczeniakształcącewrażliwość,spostrzegawczośćipamięćwzrokową
Zeszytćwiczeń
ćw.2

Pracazzeszytemćwiczeń. Dzieci szukają odpowiedniej drogi w plątanince.

ćwiczeniakształcącesferęmanualnąigrafomotoryczną

Zeszytćwiczeń
ćw.3

Zabawa„SzczypiącaKaczkaDziwaczka”. Dzieci ściskają palce klamerką, naśladując poszczypywanie Kaczki
Dziwaczki. Podczas uciskania opuszek kolejnych palców dziecko mówi: Szczypię pierwszy palec, szczypię drugi
palec itd. Po piątym palcu przekłada klamerkę do drugiej ręki i liczy dalej: Szczypię szósty palec itd. Dziecko
liczy od 1 do 10 i wspak.
Pracazzeszytemćwiczeń. Dzieci rysują po śladzie według wzoru, bez odrywania ręki od kartki, a następnie
kolorują rysunek kredkami.

Pracawłaściwa.Opracowaniepolisensorycznelitery
ćwiczeniakształcąceumiejętnośćsłuchowegowyodrębnianiagłoski
Zeszytćwiczeń
Dowyborućw.4,5

Pracazzeszytemćwiczeń. Dzieci nazywają obrazki. Układają trzy słowa z pierwszych głosek nazw tych
obrazków. Zaznaczają niebieskim kolorem miejsce głoski [cz] w schemacie okienkowym.
Należy wybrać ćwiczenia w zależności od potrzeb dziecka.
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ćwiczeniakształcąceumiejętnośćzastępowaniadźwiękówmowyliterą;literadrukowana
Zeszytćwiczeń
ćw.6
lupa

Pracazzeszytemćwiczeń. Dzieci wyszukują drukowane dwuznaki Cz, cz za pomocą lupy, a następnie
podkreślają je niebieskim kolorem.

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćzastępowaniadźwiękówmowyliterą;literapisana
Zeszytćwiczeń
ćw.7
dwuznakiCz,cz pisane

Pracazzeszytemćwiczeń. Dzieci wyszukują w tekście listu pisane dwuznaki Cz, cz. Poprawiają je niebieskim
kolorem.

zapamiętywanieliteryzmysłemsmakuiwęchu
czekolada

Smakizapachlitery. Prowadzący zajęcia częstuje dzieci czekoladą, mówiąc, że można sobie wyobrazić, że
dwuznaki Cz, cz smakują i pachną jak czekolada. Może również polecić wizualizowanie smaku i zapachu liter.

dwuznakiCz,cz
zalfabetusensorycznego

Prezentacjalitery. Prowadzący zajęcia pokazuje dzieciom dwuznaki Cz, cz na karcie z alfabetu sensorycznego.
Dzieci wodzą palcem po wzorze liter.

zapamiętywanieliterdotykiem
dwuznakiCz,cz
zalfabetusensorycznego

Zabawa„Poczujliterępaluszkiem”. Prowadzący zajęcia podaje dzieciom dwuznaki Cz, cz z alfabetu sensorycznego i zachęca do poznania ich dotykiem (z zamkniętymi oczami).

ruchowezapamiętywanielitery
Ruchowezapamiętywanielitery. Dzieci kreślą dwuznaki Cz, cz w powietrzu, wykonując obszerne ruchy rąk.

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćpisanialiterbezliniaturyi w liniaturze
Zeszytćwiczeń
Dowyborućw.8–11
pisakifolia

Pracazzeszytemćwiczeń. Dzieci starannie piszą litery, ćwiczą kaligraficzne pisanie. Wybierają „Literową miss
piękności”. Należy wybrać ćwiczenia w zależności od potrzeb dziecka.

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćczytaniaipisania
Zeszytćwiczeń
Dowyborućw.12–15
nakładkanapalce
Spaceruch,
słuchawkizbutelek,
wskaźnikidoczytania

Pracazzeszytemćwiczeń. Dzieci wykonują ćwiczenia oczu przed czytaniem według wskazówek zawartych
w poleceniu. Czytają wyrazy sylabami i całościowo. Piszą sylaby i wyrazy po śladzie oraz samodzielnie. Czytają
i piszą zdania. Należy wybrać ćwiczenia w zależności od potrzeb dziecka.

Zeszytćwiczeń
ćw.16

Pracazzeszytemćwiczeń. Dzieci łączą liczby od najmniejszej do największej, a następnie od największej do
najmniejszej.

ćwiczeniarozwijającemyśleniematematycznei wyobraźnię

Relaksacja
ćwiczeniarelaksacyjne
PłytaCD
Słuchaj z Bratkiem

Zabawa„Zapachyjesieni”. Dzieci leżą swobodnie na podłodze i wsłuchują się w dźwięki muzyki relaksacyjnej.
Prowadzący zajęcia zachęca dzieci do poznawania zapachów jesieni. Mówi: Poczuj, jak pachną róża, kasztan,
powietrze po deszczu, słoneczna pogoda…

Podsumowaniepracy.Ocenawysiłku
ćwiczeniautrwalającetreści,podsumowanieinagroda
Zeszytćwiczeń
ćw.17
Kartapostępów5
Kartapracydomowej5

Samoocena. Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytanie zawarte w zeszycie ćwiczeń
i dokonać samooceny.
Kartapostępów.Prowadzący zajęcia wypełnia wraz z dziećmi kartę postępów.
Pracadomowa. Prowadzący zajęcia objaśnia uczniom jak, wykonać pracę domową.
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Scenariuszzajęć
Zapis
wdzienniku

6

Głoska[dz]i dwuznakiDz,dz w opracowaniuwielozmysłowymna podstawiebajkiterapeutycznejO tym,
że dzbanek dla bezdomnych zwierząt może być pełen niespodzianek

Przebieg
zajęć

Czynnościorganizacyjno-mobilizujące

domekuczuć

Domekuczuć. Dzieci siedzą w kręgu. Rozmawiają o swoim samopoczuciu. Następnie pokazują na domku
uczuć ilustracje, które najlepiej obrazują ich emocje.

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćrozpoznawania,nazywaniai wyrażaniaemocjiorazintegrującegrupę

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćsłuchaniazezrozumieniemi wypowiadaniasię
Księgabajek
terapeutycznych
–bajka 6
Księgabajek
terapeutycznych
–bajka 6

historyjkaobrazkowa 6

Prezentacjabajkiterapeutycznej. Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci i zapowiada: Słuchając
uważniebajki,poznacienowąprzygodęBratka.
Rozmowana temattreścibajki. Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych wysłuchaniem bajki.
Dzieci odpowiadają na zagadnienia dotyczące tekstu, sprawdzające jego rozumienie:
1. O czym dzieci rozmawiały ze swoją panią na zajęciach?
2. Jak można zadbać o zwierzęta mieszkające w schroniskach?
Opowiadaniehistoryjkina podstawieobrazków. Prowadzący zajęcia kładzie przed dziećmi cztery obrazki
i pomaga przeczytać podpisy. Zwraca się do uczniów słowami: Obejrzyjcieilustracjei ułóżciejewewłaściwej
kolejności.OpowiedzciehistoryjkęBratka.
Dzieci wspólnie układają obrazki w odpowiedniej kolejności i opowiadają historyjkę, wskazując przyczyny
i skutki przedstawionych sytuacji.
• Zosia jest bardzo tajemnicza.
• Zosia pragnie kupić rasowego pieska.
• Zosia jest zachwycona małym kundelkiem.
• Zosia z troską przytula Rodzynka.
Ćwiczenie należy przeprowadzić w zależności od potrzeb dziecka.

Zeszytćwiczeń
ćw.1

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci opowiadają o przeżyciach bohaterów, nazywając uczucia przedstawione
na kolejnych obrazkach (tajemniczość, pragnienie, zachwyt, troska). Następnie łączą nazwy uczuć z odpowiednimi obrazkami.

Wypracowaniegotowoścido pracy
ćwiczeniakształcącewrażliwość,spostrzegawczośći pamięćsłuchową
PłytaCD
Słucham z Bratkiem

Zabawa„Policz,ilerazyodezwałsiędzwoneczek”. Prowadzący zajęcia wdraża dzieci w sytuację zadaniową. Ich zadaniem będzie słuchanie dźwięków nagranych na płycie i liczenie, ile razy rozlegnie się dźwięk
dzwoneczka.

ćwiczeniakształcącewrażliwość,spostrzegawczośći pamięćwzrokową
Zeszytćwiczeń
ćw.2

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci szukają na obrazku właściwego pieska według wskazówek Bratka.

ćwiczeniakształcącesferęmanualnąi grafomotoryczną
Zeszytćwiczeń
ćw.3

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci uzupełniają kontury obrazka, a następnie go kolorują.

Pracawłaściwa.Opracowaniepolisensorycznelitery
ćwiczeniakształcąceumiejętnośćsłuchowegowyodrębnianiagłoski
Zeszytćwiczeń
Dowyborućw.4,5

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci nazywają obrazki. Układają trzy słowa z pierwszych głosek nazw tych obrazków. Zaznaczają niebieskim kolorem miejsce głoski [dz] w odpowiednim okienku. Należy wybrać ćwiczenia
w zależności od potrzeb dziecka.
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ćwiczeniakształcąceumiejętnośćzastępowaniadźwiękówmowyliterą;literadrukowana
Zeszytćwiczeń
ćw.6

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wyszukują drukowane dwuznaki Dz, dz. Naklejają na nie naklejki – kolorowe piegi.

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćzastępowaniadźwiękówmowyliterą;literapisana
Zeszytćwiczeń
ćw.7
lupa

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wyszukują pisane dwuznaki Dz, dz za pomocą lupy. Łączą wszystkie wielkie litery i wszystkie małe litery. Następnie poprawiają kontury powstałych rysunków z odpowiednim naciskiem kredki na kartkę.

zapamiętywanieliteryzmysłemsmakui węchu
miód,jednorazowe
łyżeczki

Smaki zapachlitery. Prowadzący zajęcia rozsmarowuje dzieciom miód wokół ust, zachęcając je do wykonania ruchów okrężnych języka, czyli do zlizania miodu. Wyjaśnia, że właśnie tak możemy usprawniać język
i wyobrazić sobie, że dwuznaki Dz, dz smakują i pachną jak miód. Może również polecić wizualizowanie smaku
i zapachu liter.

dwuznakiDz,dz
z alfabetusensorycznego

Prezentacjadwuznaku. Prowadzący zajęcia pokazuje dzieciom dwuznaki Dz, dz na karcie z alfabetu sensorycznego. Dzieci wodzą palcem po wzorze liter.

zapamiętywanieliterydotykiem
dwuznakiDz,dz
z alfabetusensorycznego

Zabawa„Poczujliterępaluszkiem”. Prowadzący zajęcia podaje dzieciom dwuznaki Dz, dz z alfabetu sensorycznego i zachęca do poznania ich dotykiem (z zamkniętymi oczami).

ruchowezapamiętywanielitery
Ruchowezapamiętywanielitery. Dzieci kreślą dwuznaki Dz, dz w powietrzu, wykonując obszerne ruchy rąk.

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćpisanialiterbezliniaturyi w liniaturze
Zeszytćwiczeń
Dowyborućw.8–11,
pisakifolia

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci starannie piszą litery, ćwiczą kaligraficzne pisanie. Wybierają „Literową miss
piękności”. Należy wybrać ćwiczenia w zależności od potrzeb dziecka.

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćczytaniai pisania
Zeszytćwiczeń
Dowyborućw.12–15
nakładkanapalce
Spaceruch,
słuchawkiz butelek,
wskaźnikdo czytania
Zeszytćwiczeń
ćw.16

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wykonują ćwiczenia oczu przed czytaniem według wskazówek zawartych
w poleceniu. Czytają wyrazy sylabami i całościowo. Piszą sylaby i wyrazy po śladzie oraz samodzielnie. Czytają i piszą zdania. Należy wybrać ćwiczenia w zależności od potrzeb dziecka.

ćwiczeniarozwijającemyśleniematematycznei wyobraźnię
Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci uzupełniają brakujące monety w tabeli.

Podsumowaniepracy.Ocena wysiłku
ćwiczeniautrwalającetreści,podsumowaniei nagroda
Zeszytćwiczeń
ćw.17
Kartapostępów6
Kartapracydomowej6

Samoocena. Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytanie zawarte w zeszycie ćwiczeń
i dokonać samooceny.
Kartapostępów. Prowadzący zajęcia wypełnia wraz z dziećmi kartę postępów.
Pracadomowa. Prowadzący zajęcia objaśnia uczniom, jak wykonać pracę domową.
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Scenariuszzajęć
Zapis
w dzienniku

7

Głoska [dż] i dwuznaki Dż, dż w opracowaniu wielozmysłowym na podstawie bajki terapeutycznej O tym,
jak Eryk został prawdziwym dżentelmenem

Przebieg
zajęć

Czynności organizacyjno-mobilizujące

domek uczuć

Domek uczuć. Dzieci siedzą w kręgu. Rozmawiają o swoim samopoczuciu. Następnie pokazują na domku
uczuć ilustracje, które najlepiej obrazują ich emocje.

ćwiczenia kształcące umiejętność rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji oraz integrujące grupę

ćwiczenia kształcące umiejętność słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 7

Prezentacja bajki terapeutycznej. Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci i zapowiada: Słuchając
uważniebajki,poznacienowąprzygodęBratka.

Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 7

Rozmowa na temat treści bajki. Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych wysłuchaniem bajki. Dzieci odpowiadają na zagadnienia dotyczące tekstu, sprawdzające jego rozumienie:
1. Co się wydarzyło w kinie podczas seansu filmowego?
2. Dlaczego Eryka można nazwać dżentelmenem?

historyjka obrazkowa 7

Opowiadanie historyjki na podstawie obrazków. Prowadzący zajęcia kładzie przed dziećmi cztery obrazki.
Pomaga przeczytać podpisy. Następnie zwraca się do uczniów: Obejrzyjcieilustracjei ułóżciejewewłaściwej
kolejności.OpowiedzciehistoryjkęBratka.
Dzieci wspólnie układają obrazki w odpowiedniej kolejności i opowiadają historyjkę, wskazując przyczyny
i skutki przedstawionych sytuacji.
• Radosne dzieci czekają na wyjazd do kina.
• Niezadowolony chłopiec wsiada do autokaru.
• Oliwia krzyczy z przerażeniem.
• Pani jest dumna z Eryka – dżentelmena.
Ćwiczenie należy przeprowadzić w zależności od potrzeb dziecka.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 1

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci opowiadają o przeżyciach bohatera, nazywając uczucia przedstawione
na kolejnych obrazkach (radość, niezadowolenie, przerażenie, duma). Następnie łączą nazwy uczuć z odpowiednimi obrazkami.

Wypracowanie gotowości do pracy
ćwiczenia ruchowo-zmysłowe
gazety, pacynka Bratek

Zabawa „Pogodowe zadania”. Dzieci stoją swobodnie. Każde dziecko trzyma w palcach jednej ręki gazetę,
drugą ręką uderza w stół według wskazówek prowadzącego, który wchodzi w rolę Bratka:
• głośno – otwartądłonią,
• cicho – piąstką,
• szybko – palcemwskazującym,
• wolno – kolejnymipalcami(bezkciuka),
• dowolnie – naśladującdźwiękpadającegodeszczu.
Na zakończenie zabawy prowadzący w roli Bratka mówi: Chociażdzisiajdżdżystona dworze,jestemw bardzo
dobrymhumorze. Następnie prosi dzieci, by zgniotły gazety w kule i wrzuciły je do kosza.

ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość i pamięć wzrokową
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 2

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują na obrazku elementy niepasujące do całości, a następnie zaznaczają je naklejkami – kolorowymi piegami.

ćwiczenia kształcące sferę manualną i grafomotoryczną
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 3

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci rysują po śladzie i według wzoru.

Praca właściwa. Opracowanie polisensoryczne litery
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ćwiczenia kształcące umiejętność słuchowego wyodrębniania głoski
Zeszyt ćwiczeń
Do wyboru ćw. 4, 5

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci nazywają obrazki. Układają je w takiej kolejności, aby ostatnia głoska nazwy obrazka była pierwszą głoską nazwy następnego.
Zaznaczają niebieskim kolorem miejsce głoski [dż] w odpowiednim okienku. Należy wybrać ćwiczenia w zależności od potrzeb dziecka.

ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania dźwięków mowy literą; litera drukowana
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 6
lupa

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują na rysunkach drukowane dwuznaki Dż, dż za pomocą lupy.
Kolorują te części dżdżownic, na których znajdują się dwuznaki Dż, dż.

ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania dźwięków mowy literą; litera pisana
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 7

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują pisane dwuznaki Dż, dż, a następnie otaczają je niebieską pętlą.

zapamiętywanie liter zmysłem smaku i węchu
dżem, jednorazowe
łyżeczki

Smak i zapach litery. Prowadzący zajęcia rozsmarowuje dzieciom dżem wokół ust, zachęcając je do wykonania ruchów okrężnych języka, czyli do zlizania dżemu. Wyjaśnia, że właśnie tak możemy usprawniać język
i wyobrazić sobie, że dwuznaki Dż, dż smakują i pachną jak dżem. Może również polecić wizualizowanie
smaku i zapachu liter.

dwuznaki Dż, dż
z alfabetu
sensorycznego

Prezentacja litery. Prowadzący zajęcia pokazuje dzieciom dwuznaki Dż, dż na karcie z alfabetu sensorycznego. Dzieci wodzą palcem po wzorze liter.

zapamiętywanie liter dotykiem
dwuznaki Dż, dż
oraz Dz, dz z alfabetu
sensorycznego

Zabawa „Poczuj literę paluszkiem”. Prowadzący zajęcia podaje dzieciom dwie karty z literami z alfabetu sensorycznego i zachęca do poznania ich dotykiem (z zamkniętymi oczami). Zadaniem dzieci jest wskazanie
dwuznaków Dż, dż.

ruchowe zapamiętywanie litery
Ruchowe zapamiętywanie litery. Dzieci kreślą dwuznaki Dż, dż w powietrzu, wykonując obszerne ruchy rąk.

ćwiczenia kształcące umiejętność pisania liter bez liniatury i w liniaturze
Zeszyt ćwiczeń
Do wyboru ćw. 8–11
folia, pisak

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci starannie piszą litery, ćwiczą kaligraficzne pisanie. Wybierają „Literową miss
piękności”. Należy wybrać ćwiczenia w zależności od potrzeb dziecka.

ćwiczenia kształcące umiejętność czytania i pisania
Zeszyt ćwiczeń
Do wyboru ćw. 12–15
wskaźnik do czytania,
nakładka na palce
Spaceruch, słuchawki
z butelek
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 16

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wykonują ćwiczenia oczu przed czytaniem według wskazówek zawartych
w poleceniu. Czytają wyrazy sylabami i całościowo. Piszą sylaby i wyrazy po śladzie oraz samodzielnie. Czytają i piszą zdania. Należy wybrać ćwiczenia w zależności od potrzeb dziecka.

ćwiczenia rozwijające myślenie matematyczne i wyobraźnię
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci uzupełniają zbiory tak, aby miały część wspólną.

Podsumowanie pracy. Ocena wysiłku
ćwiczenia utrwalające treści, podsumowanie i nagroda
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 17
Karta postępów 7
Karta pracy domowej 7

Samoocena. Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytania zawarte w zeszycie ćwiczeń
i dokonać samooceny.
Karta postępów. Prowadzący zajęcia wypełnia wraz z dziećmi kartę postępów.
Praca domowa. Prowadzący zajęcia objaśnia uczniom, jak wykonać pracę domową.
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Scenariuszzajęć
Zapis
wdzienniku

8

Dwuznakisz,cz,dż,dz,rz,ch na podstawiebajkiterapeutycznejO tym, że zmyślane opowieści chodzą
na krótkich nóżkach

Przebieg
zajęć

Czynności organizacyjno-mobilizujące

domekuczuć

Domekuczuć. Dzieci siedzą w kręgu. Rozmawiają o swoim samopoczuciu. Następnie pokazują na domku
uczuć ilustracje, które najlepiej obrazują ich emocje.

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćrozpoznawania,nazywaniai wyrażaniaemocjiorazintegrującegrupę

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćsłuchaniazezrozumieniemi wypowiadaniasię
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 8
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 8

historyjkaobrazkowa 8

Prezentacjabajkiterapeutycznej. Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci i zapowiada: Słuchając
uważniebajki,poznacienowąprzygodęBratka.
Rozmowana temattreścibajki.Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych wysłuchaniem bajki.
Dzieci odpowiadają na zagadnienia dotyczące tekstu, sprawdzające jego rozumienie:
1. O czym rozmawiali Kajtek i Łucja?
2. Dlaczego Łucja nie wyszła do swoich gości?
Opowiadaniehistoryjkina podstawieobrazków. Prowadzący zajęcia kładzie przed dziećmi cztery obrazki.
Pomaga dzieciom przeczytać podpisy. Następnie zwraca się do uczniów: Obejrzyjcieilustracjei ułóżciejewe
właściwejkolejności.OpowiedzciehistoryjkęBratka.
Dzieci wspólnie układają obrazki w odpowiedniej kolejności i opowiadają historyjkę, wskazując przyczyny
i skutki przedstawionych sytuacji.
• Kajtek jest zdenerwowany zachowaniem Łucji.
• Podekscytowani chłopcy robią zakupy w sklepie.
• Chłopcy z radością przybyli do domu Łucji.
• Chłopcy z niepewnością czekają na Łucję.
Ćwiczenie należy przeprowadzić w zależności od potrzeb dziecka.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 1

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci opowiadają o przeżyciach bohaterów, nazywając uczucia przedstawione
na kolejnych obrazkach (zdenerwowanie, podekscytowanie, radość, niepewność). Następnie łączą nazwy
uczuć z odpowiednimi obrazkami.

Wypracowanie gotowości do pracy
ćwiczeniaruchowo-zmysłowe
szczoteczkado masowaniapędzel,woreczek
z grochem,obręcz,szarfy,
piłeczkisensoryczne

Zabawa„Zapamiętajruchy”. Dzieci stoją swobodnie. Prowadzący zajęcia proponuje, aby uczniowie wymyślili zabawę ruchową z wybranym przez siebie przedmiotem. Dzieci mają do wyboru: szczoteczkę do masowania, pędzel, woreczek z grochem, obręcz, szarfy lub piłeczki sensoryczne. Prowadzący zajęcia zwraca się
do każdego dziecka: Wybierzjedenprzedmiot,wymyślćwiczeniei mówgłośno,jakiepo koleiwykonujeszruchy.
Po zakończeniu ćwiczenia przez ostatnie dziecko prowadzący zajęcia poleca dzieciom wykonać to samo zadanie w identyczny sposób, ale bez komentowania.

ćwiczeniakształcącewrażliwość,spostrzegawczośćipamięćsłuchową
Zabawa„Posłuchaj,gdziejestBratek”. Prowadzący zajęcia wdraża dzieci w sytuację zadaniową. Mówi, że
dzieci mają wsłuchiwać się w dźwięki otoczenia przez ok. 1 minutę, a następnie powiedzieć, co słyszały.

ćwiczeniakształcącewrażliwość,spostrzegawczośćipamięćwzrokową
Zeszyt ćwiczeń
Do wyboru ćw. 2, 3

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci dorysowują brakujące elementy poszczególnych obrazków według wzoru. Przyglądają się, a następnie wymieniają elementy z pamięci w odpowiedniej kolejności. Należy wybrać
ćwiczenia w zależności od potrzeb dziecka.
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ćwiczeniakształcącesferęmanualnąi grafomotoryczną
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 4
nakładkanapalce
Spaceruch

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wykonują ćwiczenie przygotowujące rękę do rysowania, a następnie rysują oburącz po śladzie i kolorują kontury rysunku.

Praca właściwa
ćwiczeniakształcącefunkcjesłuchowo-językowe
Dzieci mają wsłuchiwać się w dźwięki otoczenia przez około 1 minutę, a następnie powiedzieć, co słyszały.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 5

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wyodrębniają wskazane głoski w nazwach obrazków.

ćwiczeniakształcącefunkcjewzrokowo-przestrzenne
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 6
lupa

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci czytają odwrócone litery, a następnie szukają za pomocą lupy dwuznaków. Na koniec naklejają naklejki w postaci kwiatków-bratków na te litery, które nie są dwuznakami.

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćczytaniai pisania
Przewodnik
dla nauczyciela
Zeszyt ćwiczeń
Do wyboru ćw. 7, 8

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci piszą dwuznaki. Starannie kaligrafują litery w liniaturze. Należy wybrać
ćwiczenia w zależności od potrzeb dziecka.

Zeszyt ćwiczeń
Do wyboru ćw. 9–12,
słuchawkiz butelek

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wykonują ćwiczenia oczu przed czytaniem według wskazówek zawartych
w poleceniu. Piszą wyrazy i czytają je sylabami oraz całościowo. Należy wybrać ćwiczenia w zależności od
potrzeb dziecka.

Masażykcałejręki. Dzieci wykonują ćwiczenia według wskazówek prowadzącego zajęcia.

ćwiczeniarozwijającemyśleniematematycznei wyobraźnię
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 13

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wpisują właściwe liczby i znaki matematyczne: <, >, =.

Podsumowanie pracy. Ocena wysiłku
ćwiczeniautrwalającetreści,podsumowaniei nagroda
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 14
Karta postępów 8
Karta pracy domowej 8

Samoocena. Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytania zawarte w zeszycie ćwiczeń
i dokonać samooceny.
Kartapostępów. Prowadzący zajęcia wypełnia wraz z dziećmi kartę postępów.
Pracadomowa. Prowadzący zajęcia objaśnia uczniom, jak wykonać pracę domową.
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Scenariuszzajęć
Zapis
w dzienniku

9

Głoska [ź] i litery Ź, ź, Zi, zi w opracowaniu wielozmysłowym na podstawie bajki terapeutycznej O tym,
jak źrebię, wybierając sobie imię, wzbudziło w nas i zazdrość, i radość

Przebieg
zajęć

Czynności organizacyjno-mobilizujące

domek uczuć

Domek uczuć. Dzieci siedzą w kręgu. Rozmawiają o swoim samopoczuciu. Następnie pokazują na domku
uczuć ilustracje, które najlepiej obrazują ich emocje.

ćwiczenia kształcące umiejętność rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji oraz integrujące grupę

ćwiczenia kształcące umiejętność słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 9
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 9

Prezentacja bajki terapeutycznej. Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci i zapowiada: Słuchając
uważniebajki,poznacienowąprzygodęBratka.

historyjka obrazkowa 9

Opowiadanie historyjki na podstawie obrazków. Prowadzący zajęcia kładzie przed dziećmi cztery obrazki.
Pomaga przeczytać podpisy. Następnie zwraca się do uczniów: Obejrzyjcieilustracjei ułóżciejewewłaściwej
kolejności.OpowiedzciehistoryjkęBratka.
Dzieci wspólnie układają obrazki w odpowiedniej kolejności i opowiadają historyjkę, wskazując przyczyny
i skutki przedstawionych sytuacji.
• Bratek z zainteresowaniem wsłuchuje się w odgłos potoku.
• Dziadek z dumą opowiada o wesołym źrebięciu.
• Jaś zazdrośnie spogląda na źrebię idące do Bratka.
• Źrebię zjada cukier z ręki uradowanego Jasia.

Rozmowa na temat treści bajki. Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych wysłuchaniem bajki.
Dzieci odpowiadają na zagadnienia dotyczące tekstu, sprawdzające jego rozumienie:
1. Dlaczego źrebię otrzymało imię Bazia?
2. Co wam się wydaje najzabawniejsze w tej bajce?

Ćwiczenie należy przeprowadzić w zależności od potrzeb dziecka.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 1

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci opowiadają o przeżyciach bohatera, nazywając uczucia przedstawione
na kolejnych obrazkach (zainteresowanie, duma, zazdrość, radość). Następnie łączą nazwy uczuć z odpowiednimi obrazkami.

Wypracowanie gotowości do pracy
ćwiczenia ruchowo-zmysłowe
dwa kamienie średniej
wielkości, kamienie sensoryczne lub płytki „jeżyki”

Zabawa „Wesołe źrebaczki”. Dzieci wcielają się w rolę źrebiąt. Biegają i podskakują radośnie w rytm stukotu
kamieni. Na mocniejsze uderzenie stają na kamieniach sensorycznych lub płytkach „jeżykach” i powtarzają
ruchy prowadzącego zajęcia. Na początku są to pojedyncze gesty, np. wyciągnięcie lewej ręki, potem jest to
sekwencja ruchów, np. wyciągnięcie lewej ręki – powrót – złapanie prawą ręką lewego ucha – powrót – dotknięcie obu kolan jednocześnie – powrót, a następnie wszystkie ruchy po kolei.

ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość i pamięć wzrokową
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 2

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują na rysunku takie same kamienie i zakreskowują je ołówkiem.

ćwiczenia kształcące sferę manualną i grafomotoryczną
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 3

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci rysują, łącząc kropki i kolorują według wzoru.

Praca właściwa. Opracowanie polisensoryczne litery
ćwiczenia kształcące umiejętność słuchowego wyodrębniania głoski
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Zeszyt ćwiczeń
Do wyboru ćw. 4, 5

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci nazywają obrazki. Z pierwszych głosek nazw tych obrazków układają nazwę zwierzęcia. Zaznaczają niebieskim kolorem miejsce głoski [ź] w odpowiednim okienku. Należy wybrać
ćwiczenia w zależności od potrzeb dziecka.

ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania dźwięków mowy literą; litera drukowana
Prowadzący zajęcia wyjaśnia uczniom, że głoskę [ź] można zapisać literami Ź, ź lub Zi, zi.
Przypomina ważne zdanie: Niezawszepiszęto,cosłyszę i uświadamia dzieciom, że zapisanie wyrazu z głoską
[ź] zawsze wymaga zastanowienia, a czasami porady osoby dorosłej.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 6
lupa

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują za pomocą lupy litery oznaczające spółgłoski miękkie Ź, ź, Zi, zi,
a następnie przyklejają na trawie tyle naklejek kwiatków bratków, ile jest wszystkich Ź, ź, Zi, zi w całym zadaniu.

ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania dźwięków mowy literą; litera pisana
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 7

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują litery oznaczające spółgłoski miękkie Ź, ź, Zi, zi, a następnie
ozdabiają trawę tyloma naklejkami kwiatkami bratkami, ile jest liter Ź, ź, Zi, zi w całym zadaniu.

zapamiętywanie litery zmysłem smaku i węchu
Smak i zapach litery. Prowadzący zajęcia zachęca dzieci do wymyślenia i wyobrażenia sobie skojarzeń smakowych i węchowych z literami Ź, ź, Zi, zi. Może również polecić wizualizowanie smaku i zapachu liter.

litery Ź, ź, Zi, zi
z alfabetu sensorycznego

Prezentacja litery. Prowadzący zajęcia pokazuje dzieciom litery Ź, ź, Zi, zi na karcie z alfabetu sensorycznego.
Dzieci wodzą palcem po wzorze liter.

zapamiętywanie litery dotykiem
litery Ź, ź, Zi, zi
z alfabetu sensorycznego

Zabawa „Poczuj literę paluszkiem”. Prowadzący zajęcia podaje dzieciom litery z alfabetu sensorycznego i zachęca do poznania ich dotykiem (z zamkniętymi oczami).

ruchowe zapamiętywanie litery
Ruchowe zapamiętywanie litery. Dzieci kreślą litery Ź, ź, Zi, zi w powietrzu, wykonując obszerne ruchy rąk.

ćwiczenia kształcące umiejętność pisania liter bez liniatury i w liniaturze
Zeszyt ćwiczeń
Do wyboru ćw. 8–11
folia i pisak

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci starannie piszą litery, ćwiczą kaligraficzne pisanie. Wybierają „Literową miss
piękności”. Należy wybrać ćwiczenia w zależności od potrzeb dziecka.

ćwiczenia kształcące umiejętność czytania i pisania
Zeszyt ćwiczeń
Do wyboru ćw. 12–15
nakładka na palce
Spaceruch,
słuchawki z butelek,
wskaźnik do czytania

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wykonują ćwiczenia oczu przed czytaniem według wskazówek zawartych
w poleceniu. Czytają wyrazy sylabami i całościowo. Piszą sylaby i wyrazy po śladzie oraz samodzielnie. Czytają i piszą zdania. Należy wybrać ćwiczenia w zależności od potrzeb dziecka.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 16
nakładka na palce
Spaceruch

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wpisują ołówkiem brakujące numery kamieni. Następnie głośno liczą kolejne kamienie, wędrując Spaceruchem.

ćwiczenia rozwijające myślenie matematyczne i wyobraźnię

Podsumowanie pracy. Ocena wysiłku
ćwiczenia utrwalające treści, podsumowanie i nagroda

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 17
Karta postępów 9
Karta pracy domowej 9

Samoocena. Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytania zawarte w zeszycie ćwiczeń
i dokonać samooceny.
Karta postępów. Prowadzący zajęcia wypełnia wraz z dziećmi kartę postępów.
Praca domowa. Prowadzący zajęcia objaśnia uczniom, jak wykonać pracę domową.
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Scenariuszzajęć
Zapis
wdzienniku

10

Głoska[dź],dwuznakiDź,dź i wieloznakiDzi,dzi w opracowaniuwielozmysłowymna podstawiebajki
terapeutycznejO tym, jak pewnej niedzieli rozebraliśmy się do rosołu

Przebieg
zajęć

Czynnościorganizacyjno-mobilizujące

domekuczuć

Domekuczuć. Dzieci siedzą w kręgu. Rozmawiają o swoim samopoczuciu. Następnie pokazują na domku
uczuć ilustracje, które najlepiej obrazują ich emocje.

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćrozpoznawania,nazywaniai wyrażaniaemocjiorazintegrującegrupę

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćsłuchaniazezrozumieniemi wypowiadaniasię
Księgabajek
terapeutycznych
–bajka 10
Księgabajek
terapeutycznych
–bajka 10

historyjkaobrazkowa 1

Prezentacjabajkiterapeutycznej.Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci i zapowiada: Słuchając
uważniebajki,poznacienowąprzygodęBratka.
Rozmowana temattreścibajki. Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych wysłuchaniem bajki.
Dzieci odpowiadają na zagadnienia dotyczące tekstu, sprawdzające jego rozumienie:
1. W jakim celu dzieci zbierały żołędzie i orzechy buczynowe?
2. Co was rozbawiło w tej bajce?
Opowiadaniehistoryjkina podstawieobrazków. Prowadzący zajęcia kładzie przed dziećmi cztery obrazki
i pomaga przeczytać podpisy. Zwraca się do uczniów słowami: Obejrzyjcieilustracjei ułóżciejewewłaściwej
kolejności.OpowiedzciehistoryjkęBratka.
Dzieci wspólnie układają obrazki w odpowiedniej kolejności i opowiadają historyjkę, wskazując przyczyny
i skutki przedstawionych sytuacji.
• Zafascynowane dzieci zbierają owoce leśnych drzew.
• Zaciekawione dzieci wchodzą na ambonę.
• Amelka z zachwytem obserwuje dziki.
• Zmarznięte i zadumane dzieci wracają z dziadkiem do leśniczówki.
Ćwiczenie należy przeprowadzić w zależności od potrzeb dziecka.

Zeszytćwiczeń
ćw.1

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci opowiadają o przeżyciach bohaterów, nazywając uczucia przedstawione
na kolejnych obrazkach (fascynacja, ciekawość, zachwyt, zaduma). Następnie łączą nazwy uczuć z odpowiednimi obrazkami.

Wypracowaniegotowoścido pracy
ćwiczeniakształcącewrażliwość,spostrzegawczośći pamięćwzrokową
Zeszytćwiczeń
ćw.2

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci szukają takich samych elementów i łączą je w pary. Przyklejają tyle naklejek, ile jest par.

ćwiczeniakształcącesferęmanualnąi grafomotoryczną
miękkiei twarde
przedmioty

Zabawa„Stukaniedzięcioła”. Dzieci udają dzięcioła: pukają każdym palcem po kolei w przygotowane przedmioty (raz w miękki przedmiot, a raz w twardy). Stukanie rozpoczynają od ręki dominującej, następnie stukają drugą ręką i na koniec – oburącz.

Zeszytćwiczeń
ćw.3

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci dorysowują brakującą część każdego liścia.

Pracawłaściwa.Opracowaniepolisensorycznelitery
ćwiczeniakształcąceumiejętnośćsłuchowegowyodrębnianiagłoski
Zeszytćwiczeń
Dowyborućw.4,5

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci nazywają obrazki. Układają trzy słowa z pierwszych głosek nazw tych obrazków. Zaznaczają niebieskim kolorem miejsce głoski [dź] w odpowiednim okienku. Należy wybrać ćwiczenia
w zależności od potrzeb dziecka.
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ćwiczeniakształcąceumiejętnośćzastępowaniadźwiękówmowyliterą;literadrukowana
Prowadzący zajęcia zwraca uwagę, że głoskę [dź] można zapisać dwuznakami Dź, dź lub wieloznakami Dzi, dzi.
Przypomina ważne zdanie: Nie zawsze piszę, co słyszę i poucza, że zapisanie wyrazu zawierającego głoskę
[dź] zawsze wymaga namysłu, a czasami porady osoby dorosłej.

Zeszytćwiczeń
ćw.6
lupaBystreOczko

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci za pomocą lupy wyszukują drukowane dwuznaki Dź, dź i wieloznaki Dzi,
dzi, a następnie ołówkiem otaczają pętlą.

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćzastępowaniadźwiękówmowyliterą;literapisana
Zeszytćwiczeń
ćw.7

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wyszukują pisane dwuznaki Dź, dź i wieloznaki Dzi, dzi, a następnie ołówkiem otaczają je pętlą.

zapamiętywanieliteryzmysłemsmakui węchu
Smaki zapachlitery. Prowadzący zajęcia zachęca dzieci do wymyślenia i wyobrażenia sobie skojarzeń smakowych i węchowych z dwuznakami Dź, dź i wieloznakami Dzi, dzi. Może również polecić wizualizowanie
smaku i zapachu liter.

wieloznakiDzi,dzi
idwuznakiDź,dź
zalfabetusensorycznego

Prezentacjadwuznakówi wieloznaków. Prowadzący zajęcia pokazuje dzieciom dwuznaki Dź, dź i wieloznaki Dzi, dzi na karcie z alfabetu sensorycznego. Dzieci wodzą palcem po wzorze liter.

zapamiętywanieliterydotykiem
dwuznakiDź,dź
iwieloznakiDzi,dzi
zalfabetusensorycznego

Zabawa„Poczujliterępaluszkiem”. Prowadzący zajęcia podaje dzieciom dwuznaki Dź, dź i wieloznaki Dzi,
dzi z alfabetu sensorycznego oraz zachęca do poznania ich dotykiem (z zamkniętymi oczami).

ruchowezapamiętywanielitery
Ruchowezapamiętywanielitery. Dzieci kreślą dwuznaki Dź, dź oraz wieloznaki Dzi, dzi w powietrzu, wykonując obszerne ruchy rąk.

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćpisanialiterbezliniaturyi w liniaturze
Zeszytćwiczeń
Dowyborućw.8–11
foliaipisak

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci starannie piszą litery – ćwiczą kaligraficzne pisanie. Wybierają „Literową
miss piękności”. Należy wybrać ćwiczenia w zależności od potrzeb dziecka.

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćczytaniai pisania
Zeszytćwiczeń
Dowyborućw.12–15
nakładkaSpaceruch,
słuchawkiz butelek

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wykonują ćwiczenia oczu przed czytaniem według polecenia. Dzieci czytają wyrazy sylabami i całościowo. Piszą sylaby i wyrazy po śladzie oraz samodzielnie. Czytają i piszą zdania.
Należy wybrać ćwiczenia w zależności od potrzeb dziecka.

ćwiczeniarozwijającemyśleniematematycznei wyobraźnię
Zeszytćwiczeń
ćw.16

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wyszukują części, które po złożeniu utworzą całość i łączą je linią.

Podsumowaniepracy.Ocena wysiłku
ćwiczeniautrwalającetreści,podsumowaniei nagroda
Zeszytćwiczeń
ćw.17
Kartapostępów10
Kartapracydomowej10

Samoocena. Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytania zawarte w zeszycie ćwiczeń
i dokonać samooceny.
Kartapostępów. Prowadzący zajęcia wypełnia wraz z dziećmi kartę postępów.
Pracadomowa. Prowadzący zajęcia objaśnia, jak wykonać pracę domową.
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Scenariuszzajęć
Zapis
wdzienniku

11

Głoska[ć]i literyĆ,ć,Ci,ci w opracowaniuwielozmysłowymna podstawiebajkiterapeutycznejO tym,
że krótkie jesienne dni można rozweselić wspomnieniami z wakacji

Przebieg
zajęć

Czynności organizacyjno-mobilizujące

domekuczuć

Domekuczuć. Dzieci siedzą w kręgu. Rozmawiają o swoim samopoczuciu. Następnie pokazują na domku
uczuć ilustracje, które najlepiej obrazują ich emocje.

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćrozpoznawania,nazywaniai wyrażaniaemocjiorazintegrującegrupę

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćsłuchaniazezrozumieniemi wypowiadaniasię
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 11
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 11

historyjkaobrazkowa 11

Prezentacjabajkiterapeutycznej. Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci i zapowiada: Słuchając
uważniebajki,poznacienowąprzygodęBratka.
Rozmowana temattreścibajki. Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych wysłuchaniem bajki.
Dzieci odpowiadają na zagadnienia dotyczące tekstu, sprawdzające jego rozumienie:
1. Jakie wydarzenia i postacie wspominali Bratek i Milena?
2. Jakiej ważnej rady udzielił Bratek?
Opowiadaniehistoryjkina podstawieobrazków. Prowadzący zajęcia kładzie przed dziećmi cztery obrazki
i pomaga przeczytać podpisy. Zwraca się do uczniów słowami: Obejrzyjcieilustracjei ułóżciejewewłaściwej
kolejności.OpowiedzciehistoryjkęBratka.
Dzieci wspólnie układają obrazki w odpowiedniej kolejności i opowiadają historyjkę, wskazując przyczyny
i skutki przedstawionych sytuacji.
• Bratek czujnie obserwuje kotka idącego po płocie.
• Zaniepokojony Bratek dostrzega kotka na gałęzi jabłoni.
• Bratek z przejęciem wspina się po drabinie w pogoni za kotem.
• Dumny Bratek chwyta małego kociaka.
Ćwiczenie należy przeprowadzić w zależności od potrzeb dziecka.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 1

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci opowiadają o przeżyciach bohatera, nazywając uczucia przedstawione
na kolejnych obrazkach (czujność, zaniepokojenie, przejęcie, duma). Następnie łączą nazwy uczuć z odpowiednimi obrazkami.

Wypracowanie gotowości do pracy
ćwiczeniakształcącewrażliwość,spostrzegawczośći pamięćwzrokową
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 2

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci na podstawie otrzymanych wskazówek, szukają za pomocą lupy zdjęcia
kota Maciupka, a następnie przyklejają obok niego naklejkę – kolorowy pieg.

ćwiczeniakształcącesferęmanualnąi grafomotoryczną
Karty pracy
klamerki,plastelina,
kartapracy
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 3

Zabawa„Latającaćma”. Dzieci wycinają z karty pracy ćmę i przymocowują ją do klamerki za pomocą plasteliny. Udają lot ćmy poprzez naciskanie klamerki. Im mocniejszy nacisk tym wyżej unosi się ćma. Z chwilą zwalniania ucisku ćma opada.
Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci rysują ćmę po śladzie.

Praca właściwa. Opracowanie polisensoryczne litery
ćwiczeniakształcąceumiejętnośćsłuchowegowyodrębnianiagłoski
pacynkaBratek

Zabawa„Poszukiwana sylaba”. Prowadzący zajęcia wchodzi w rolę Bratka i zaprasza dzieci do uważnego słuchania sylabizowanych przez niego słów. Wyjaśnia, że będzie wypowiadać trzysylabowe słowa, a dzieci określą miejsce szukanej sylaby (na początku, na końcu, w środku).
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Prowadzący zajęcia, podaje przykład: Zwie-rzę-ta – w którymmiejscujestsylaba[ta]?
Zestaw wyrazów:
cias-tecz-ka, [cias]; cie-ka-wość, [wość]; cie-la-czek, [la]; cie-niut-ki, [niu]; cię-ża-rek, [cię]; ciś-nie-nie, [ciś]; bo-cia-ny, [cia]; ko-cię-ta, [cię]; bu-ci-ki, [bu]; ko-cio-łek, [cio]; paz-no-kieć, [kieć]; paz-nok-cie, [cie]; ma-ciej-ka,
[ciej]; przy-ja-ciel, [ciel]

Zeszyt ćwiczeń
Do wyboru ćw. 4, 5

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci nazywają obrazki. Ze wskazanych sylab układają tytuły do zdjęć. Zaznaczają niebieską kredką miejsce głoski [ć] w schemacie okienkowym. Należy wybrać ćwiczenia w zależności
od potrzeb dziecka.

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćzastępowaniadźwiękówmowyliterą;literadrukowana
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 6
lupa

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wyszukują za pomocą lupy drukowane litery Ć, ć, Ci, ci, a następnie ołówkiem otaczają je pętlą.

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćzastępowaniadźwiękówmowyliterą;literapisana
Prowadzący zajęcia zwraca uwagę że głoskę [ć] można zapisać literami Ć, ć, lub Ci, ci. Przypomina zdanie:
„Nie zawsze piszę, co słyszę” i uświadamia, że zapisanie wyrazu z głoska [c] wymaga namysłu, a czasami porady osoby dorosłej.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 7

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wyszukują pisane litery Ć, ć, Ci, ci, a następnie naklejają tyle kwiatków bratków, ile jest wszystkich liter Ć, ć, Ci, ci w całym zadaniu.

zapamiętywanieliteryzmysłemsmakui węchu
Smaki zapachlitery. Prowadzący zajęcia zachęca dzieci do wymyślenia i wyobrażenia sobie skojarzeń smakowych i węchowych z literami Ć, ć, Ci, ci. Może również polecić wizualizowane smaku i zapachu liter.

literyĆ,ć, Ci, ci
z alfabetusensorycznego

Prezentacjaliter. Prowadzący zajęcia pokazuje dzieciom litery Ć, ć, Ci, ci na karcie z alfabetu sensorycznego.
Dzieci wodzą palcem po wzorze liter.

zapamiętywanieliterydotykiem
literyĆ,ć, Ci, ci
z alfabetusensorycznego

Zabawa„Poczujliterępaluszkiem”. Prowadzący zajęcia podaje dzieciom litery Ć, ć, Ci, ci z alfabetu sensorycznego oraz zachęca do poznania ich dotykiem (z zamkniętymi oczami).

ruchowezapamiętywanielitery
Ruchowezapamiętywanielitery.Dzieci kreślą litery Ć, ć, Ci, ci w powietrzu, wykonując obszerne ruchy rąk.

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćpisanialiterbezliniaturyi w liniaturze

Zeszyt ćwiczeń
Do wyboru ćw. 8–11
foliaipisak

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci starannie piszą litery – ćwiczą kaligraficzne pisanie. Wybierają „Literową
miss piękności”. Należy wybrać ćwiczenia w zależności od potrzeb dziecka.

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćczytaniai pisania

Zeszyt ćwiczeń
Do wyboru ćw. 12–15
klamerka,nakładka
Spaceruch,
słuchawkiz butelek,
wskaźnikdo czytania
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 16

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wykonują ćwiczenia oczu przed czytaniem według wskazówek zawartych
w poleceniu. Czytają wyrazy sylabami i całościowo. Piszą sylaby i wyrazy po śladzie oraz samodzielnie. Czytają i piszą zdania. Należy wybrać ćwiczenia w zależności od potrzeb dziecka.

ćwiczeniarozwijającemyśleniematematycznei wyobraźnię
Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci uzupełniają tabelę, wpisując liczby – dopełnienie do liczby 10.

Podsumowanie pracy. Ocena wysiłku
ćwiczeniautrwalającetreści,podsumowaniei nagroda

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 17
Karta postępów 11
Karta pracy domowej 11

Samoocena. Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytania zawarte w zeszycie ćwiczeń
i dokonać samooceny.
Kartapostępów. Prowadzący zajęcia wypełnia wraz z dziećmi kartę postępów.
Pracadomowa. Prowadzący zajęcia objaśnia, jak wykonać pracę domową.
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Scenariuszzajęć
Zapis
wdzienniku

12

Głoska[ń]i literyŃ,ń,Ni,ni w opracowaniuwielozmysłowymna podstawiebajkiterapeutycznejO tym,
jak spanie z kurami wprawiło dzieci w dobry humor

Przebieg
zajęć

Czynności organizacyjno-mobilizujące

domekuczuć

Domekuczuć. Dzieci siedzą w kręgu. Rozmawiają o swoim samopoczuciu. Następnie pokazują na domku
uczuć ilustracje, które najlepiej obrazują ich emocje.

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćrozpoznawania,nazywaniai wyrażaniaemocjiorazintegrującegrupę

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćsłuchaniazezrozumieniemi wypowiadaniasię
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 12
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 12

Prezentacjabajkiterapeutycznej.Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci i zapowiada: Słuchając
uważniebajki,poznacienowąprzygodęBratka.

historyjkaobrazkowa 12

Opowiadaniehistoryjkina podstawieobrazków. Prowadzący zajęcia kładzie przed dziećmi cztery obrazki
i pomaga przeczytać podpisy. Zwraca się do uczniów słowami: Obejrzyjcieilustracjei ułóżciejewewłaściwej
kolejności.OpowiedzciehistoryjkęBratka.
Dzieci wspólnie układają obrazki w odpowiedniej kolejności i opowiadają historyjkę, wskazując przyczyny
i skutki przedstawionych sytuacji.
• Zniecierpliwiony Bratek czeka na Milenę w kurniku.
• Bratek budzi się i z przerażeniem dostrzega, że stoi nad nim kogut.
• Bratek nieśmiało udaje kurę.
• Radosny Bratek pije wodę ze studni.

Rozmowana temattreścibajki. Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych
wysłuchaniem bajki.
Dzieci odpowiadają na zagadnienia dotyczące tekstu, sprawdzające jego rozumienie:
1. Jakie słowa babci zaniepokoiły Bratka?
2. Czy kiedyś zdarzyło wam się niewłaściwie zrozumieć czyjeś słowa?

Ćwiczenie należy przeprowadzić w zależności od potrzeb dziecka.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 1

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci opowiadają o przeżyciach bohaterów, nazywając uczucia przedstawione
na kolejnych obrazkach (zniecierpliwienie, przerażenie, nieśmiałość, radość). Następnie łączą nazwy uczuć
z odpowiednimi obrazkami.

Wypracowanie gotowości do pracy
ćwiczeniakształcącewrażliwość,spostrzegawczośći pamięćwzrokową
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 2

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wyszukują na obrazku 10 jajek, a następnie naklejają na nie kwiatki bratki.

ćwiczeniakształcącesferęmanualnąi grafomotoryczną
woreczkiz grochem
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 3

Zabawa„Dziobanie”. Dzieci uderzają każdym palcem po kolei w woreczek z grochem, udając dziobanie kury.
Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci rysują piórko koguta po śladzie.

Praca właściwa. Opracowanie polisensoryczne litery
ćwiczeniakształcąceumiejętnośćsłuchowegowyodrębnianiagłoski
Zeszyt ćwiczeń
Do wyboru ćw. 4, 5

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci nazywają obrazki. Układają słowa z pierwszych głosek nazw obrazków. Zaznaczają niebieską kredką miejsce głoski [ń] w schemacie okienkowym. Należy wybrać ćwiczenia w zależności
od potrzeb dziecka.

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćzastępowaniadźwiękówmowyliterą;literadrukowana
Prowadzący zajęcia zwraca uwagę, że głoskę [ń] można zapisać literami Ń, ń lub Ni, ni.
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Przypomina ważne zdanie: „Niezawszepiszę,cosłyszę” i uświadamia, że zapisanie wyrazu z głoską [ń] zawsze wymaga namysłu, a czasami porady osoby dorosłej.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 6
lupa

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wyszukują za pomocą lupy drukowane litery oznaczające spółgłoski miękkie Ń, ń, Ni, ni, a następnie otaczają je pętlą w kolorze złotym lub żółtym.

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćzastępowaniadźwiękówmowyliterą;literapisana
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 7
lupa

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wyszukują za pomocą lupy litery, które mają brzuszki, a następnie naklejają na nie kwiatki bratki. Odpowiadają na pytanie: Jakieliteryzostały?

zapamiętywanieliteryzmysłemsmakui węchu
Smaki zapachlitery. Prowadzący zajęcia zachęca dzieci do wymyślenia i wyobrażenia sobie skojarzeń smakowych i węchowych z literami Ń, ń, Ni, ni. Może również polecić wizualizowanie smaku i zapachu liter.

literyŃ,ń,Ni,ni
zalfabetusensorycznego

Prezentacjaliter. Prowadzący zajęcia pokazuje dzieciom litery Ń, ń, Ni, ni na karcie z alfabetu sensorycznego.
Dzieci wodzą palcem po wzorze liter.

zapamiętywanieliterydotykiem
literyŃ,ń,Ni,ni
zalfabetu
sensorycznego

Zabawa„Poczujliterępaluszkiem”.Prowadzący zajęcia daje dzieciom litery Ń, ń, Ni, ni z alfabetu sensorycznego oraz zachęca do poznania ich dotykiem (z zamkniętymi oczami).

ruchowezapamiętywanielitery
Ruchowezapamiętywanielitery.Dzieci kreślą litery Ń, ń, Ni, ni w powietrzu, wykonując obszerne ruchy rąk.

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćpisanialiterbezliniaturyi w liniaturze
Zeszyt ćwiczeń
Do wyboru ćw. 8–11,
foliaipisak

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci starannie piszą litery – ćwiczą kaligraficzne pisanie. Wybierają „Literową
miss piękności”. Należy wybrać ćwiczenia w zależności od potrzeb dziecka.

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćczytaniai pisania
Zeszyt ćwiczeń
Do wyboru ćw. 12–15
nakładkaSpaceruch,
słuchawkiz butelek,
wskaźnikdo czytania

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wykonują ćwiczenia oczu przed czytaniem według wskazówek zawartych
w poleceniu. Czytają wyrazy sylabami i całościowo. Piszą sylaby i wyrazy po śladzie oraz samodzielnie.
Czytają i piszą zdania. Należy wybrać ćwiczenia w zależności od potrzeb dziecka.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 16

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci postępują według wskazówek Bratka: obliczają działania w pamięci, wyszukują wynik oraz kolorują odpowiednie pola na obrazku.

ćwiczeniarozwijającemyśleniematematycznei wyobraźnię

Podsumowanie pracy. Ocena wysiłku
ćwiczeniautrwalającetreści,podsumowaniei nagroda
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 17
Karta postępów 12
Karta pracy domowej 12

Samoocena. Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytania zawarte w zeszycie ćwiczeń
i dokonać samooceny.
Kartapostępów. Prowadzący zajęcia wypełnia wraz z dziećmi kartę postępów.
Pracadomowa. Prowadzący zajęcia objaśnia, jak wykonać pracę domową.
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Scenariuszzajęć
Zapis
wdzienniku

13

Głoska[ś]i literyŚ,ś,Si,si w opracowaniuwielozmysłowymna podstawiebajkiterapeutycznejO tym,
jak siedem śmiesznych szczeniaczków pozbawiło sił swoich małych opiekunów

Przebieg
zajęć

Czynności organizacyjno-mobilizujące

domekuczuć

Domekuczuć. Dzieci siedzą w kręgu. Rozmawiają o swoim samopoczuciu. Następnie pokazują na domku
uczuć ilustracje, które najlepiej obrazują ich emocje.

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćrozpoznawania,nazywaniai wyrażaniaemocjiorazintegrującegrupę

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćsłuchaniazezrozumieniemi wypowiadaniasię
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 13
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 13

historyjkaobrazkowa 13

Prezentacjabajkiterapeutycznej. Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci i zapowiada: Słuchając
uważniebajki,poznacienowąprzygodęBratka.
Rozmowana temattreścibajki. Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych wysłuchaniem bajki.
Dzieci odpowiadają na zadania dotyczące tekstu, sprawdzające jego rozumienie:
1. W jaki sposób Dominik i Bratek zabawiali szczenięta?
2. Co wydaje ci się najzabawniejsze w tej bajce?
Opowiadaniehistoryjkina podstawieobrazków. Prowadzący zajęcia kładzie przed dziećmi cztery obrazki
i pomaga przeczytać podpisy. Zwraca się do uczniów słowami: Obejrzyjcieilustracjei ułóżciejewewłaściwej
kolejności.OpowiedzciehistoryjkęBratka.
Dzieci wspólnie układają obrazki w odpowiedniej kolejności i opowiadają historyjkę, wskazując przyczyny
i skutki przedstawionych sytuacji.
• Przejęty Dominik zaprasza Bratka do domu.
• Bratek z czułością przytula szczenięta.
• Zaniepokojeni Bratek i Dominik próbują wydostać szczenięta spod szafy.
• Zmęczeni Bratek i Dominik zasypiają na dywanie.
Ćwiczenie należy przeprowadzić w zależności od potrzeb dziecka.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 1

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci opowiadają o przeżyciach bohatera, nazywając uczucia przedstawione
na kolejnych obrazkach (przejęcie, czułość, zaniepokojenie, zmęczenie). Następnie łączą nazwy uczuć z odpowiednimi obrazkami.

Wypracowanie gotowości do pracy
ćwiczeniakształcącewrażliwość,spostrzegawczośći pamięćsłuchową
instrumentyperkusyjne
lubprzedmioty,które
mogąjezastąpić

Zabawa„Dziękujemymuzyką”. Prowadzący zajęcia rozdaje dzieciom instrumenty perkusyjne (np. trójkąt,
bębenek, tamburyno) lub przedmioty, które mogą je zastąpić (np. pudełko z grochem, klocki, pudełko i ołówek). Następnie dzieci tworzą orkiestrę. Grają muzykę, która ich zdaniem spodobałaby się psom. Najpierw
grają półnuty, następnie ćwierćnuty, oraz ósemki, po czym znów ćwierćnuty i półnuty.

ćwiczeniakształcącewrażliwość,spostrzegawczośći pamięćwzrokową
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 2

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wyszukują na obrazkach siedem takich samych elementów i otaczają je
pętlami.

ćwiczeniakształcącesferęmanualnąi grafomotoryczną
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 3

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci rysują po śladzie choinkę i bombkę. Ozdabiają bombkę naklejkami.

Praca właściwa. Opracowanie polisensoryczne litery
ćwiczeniakształcąceumiejętnośćsłuchowegowyodrębnianiagłoski
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Zeszyt ćwiczeń
Do wyboru ćw. 4, 5

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci nazywają obrazki. Układają słowa z pierwszych głosek nazw obrazków. Zaznaczają niebieską kredką miejsce głoski [ś] w schemacie okienkowym. Należy wybrać ćwiczenie w zależności
od potrzeb dziecka.

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćzastępowaniadźwiękówmowyliterą;literadrukowana
Zeszyt ćwiczeń ćw. 6
lupa

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wyszukują za pomocą lupy drukowane litery oznaczające spółgłoski miękkie Ś, ś, Si, si, a następnie ołówkiem otaczają je pętlą.

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćzastępowaniadźwiękówmowyliterą;literapisana
Zeszyt ćwiczeń ćw. 7
lupa

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wyszukują za pomocą lupy pisane litery oznaczające spółgłoski miękkie
Ś, ś, Si, si, a następnie ołówkiem otaczają je pętlą.

zapamiętywanieliteryzmysłemsmakui węchu
Smaki zapachlitery. Prowadzący zajęcia zachęca dzieci do wymyślenia i wyobrażenia sobie skojarzeń smakowych i węchowych z literami Ś, ś, Si, si. Może również polecić wizualizowanie smaku i zapachu liter.

literyŚ,ś,Si,si
zalfabetusensorycznego

Prezentacjaliter. Prowadzący zajęcia pokazuje dzieciom litery Ś, ś, Si, si na karcie z alfabetu sensorycznego.
Dzieci wodzą palcem po wzorze liter.

zapamiętywanieliterydotykiem
literyŚ,ś,Si,si
zalfabetusensorycznego

Zabawa„Poczujliterępaluszkiem”.Prowadzący zajęcia podaje dzieciom litery Ś, ś, Si, si z alfabetu sensorycznego oraz zachęca do poznania ich dotykiem (z zamkniętymi oczami).

ruchowezapamiętywanielitery
Ruchowezapamiętywanielitery. Dzieci kreślą litery Ś, ś, Si, si w powietrzu, wykonując obszerne ruchy rąk.

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćpisanialiterbezliniaturyi w liniaturze
Zeszyt ćwiczeń
Do wyboru ćw. 8–11
foliaipisak

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci starannie piszą litery – ćwiczą kaligraficzne pisanie. Wybierają „Literową
miss piękności”. Dzieci wodzą palcem po wzorze liter. Należy wybrać ćwiczenia w zależności od potrzeb
dziecka.

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćczytaniai pisania
Zeszyt ćwiczeń
Do wyboru ćw. 12–15
nakładkaSpaceruch,
słuchawkiz butelek

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wykonują ćwiczenia oczu przed czytaniem według wskazówek zawartych
w poleceniu. Czytają wyrazy sylabami i całościowo. Piszą sylaby i wyrazy po śladzie oraz samodzielnie. Czytają i piszą zdania. Należy wybrać ćwiczenia w zależności od potrzeb dziecka.

ćwiczeniarozwijającemyśleniematematycznei wyobraźnię
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 16

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci łączą punkty przy liczbach od największej do najmniejszej, a następnie od
najmniejszej do największej. Utrwalają pojęcie: tyle samo.

Podsumowanie pracy. Ocena wysiłku
ćwiczeniautrwalającetreści,podsumowaniei nagroda
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 16
Karta postępów 13
Karta pracy domowej 13

Samoocena. Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytania zawarte w zeszycie ćwiczeń
i dokonać samooceny.
Kartapostępów. Prowadzący zajęcia wypełnia wraz z dziećmi kartę postępów.
Pracadomowa. Prowadzący zajęcia objaśnia, jak wykonać pracę domową.
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Scenariuszzajęć
Zapis
wdzienniku
Przebieg
zajęć
butelkazpłynem
zmiękczającymdoubrań,
butelkazwyciętymi
papierowymiliteramii,
miskawypełniona wyciętymiliteramis,z,c,n,dz,
pacynkaBratek

14

Utrwaleniepisowniwyrazówz literamioznaczającymispółgłoskimiękkie:si,zi,ci,ni,dzi na podstawie
bajkiterapeutycznejO tym, jak aniołek z choinki pofrunął do plecaka pewnego chłopaka…

Czynności organizacyjno-mobilizujące
ćwiczeniakształcąceumiejętnośćrozpoznawania,nazywaniai wyrażaniaemocjiorazintegrującegrupę
Zabawa„Płynzmiękczający”.Dziecisiedząw kręguna podłodze.Prowadzącyzajęciakładziew środkubutelkęzpłynemzmiękczającymubraniai mówi:To jest płyn zmiękczający. Wasi rodzice używają go w domu
do płukania tkanin. Gdy wleje się go do wody, staje się ona miękka, przez co zmiękcza prane ubrania.
Prowadzącykładziedwieinnemałebutelkii mówi:Spójrzcie na te dwie butelki. W nich również jest płyn zmiękczający. Tego płynu Bratek używa do zmiękczania pewnych spółgłosek. Prowadzącyzajęciawkładado miskiliterys,z,c,n,dz.Dzieciodczytująjei stwierdzają,żesątwarde.Następnieprowadzący„wylewa”z butelkiwiele
wyciętychz papieruliteri,mówiąc:Oto płyn zmiękczający. Dzieciwspólniemieszajązawartość miski,a następniewyjmująi łącząliteryoznaczającespółgłoskiz literamii.Odczytująmiękko:si (wymowa:[ś]),zi (wymowa:[ź]),ci(wymowa:[ć]),ni (wymowa:[ń]),dzi (wymowa:[dź]).
Prowadzącyzajęciawchodziw rolęBratkai mówi:W drugiej butelce jest inny płyn zmiękczający. Już niedługo
się dowiecie, do czego służy.

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćsłuchaniazezrozumieniemi wypowiadaniasię
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 14
piłkaplażowa,pacynka
Bratek

historyjkaobrazkowa 14

Prezentacjabajkiterapeutycznej. Prowadzącyzajęciarozbudzaciek awośćdziecii zapowiada:Słuchając
uważnie bajki, poznacie nową przygodę Bratka.
Rozmowana temattreścibajki. Prowadzącyzajęciarozmawiaz dziećmina tematprzeż yćwywołanychwysłuchaniembajki.
Dzieciodpowiadająna zadaniadotyczącetekstu,sprawdzającejegorozumienie:
1.W jakisposóbBratekrozwiązałzagadkęzniknięciaaniołaz choinki?
2.Cowydajewamsięnajbardziejemocjonującew tejbajce?
Opowiadaniehistoryjkina podstawieobrazków. Prowadzącyzajęciakładzieprzed dziećmiczter yobrazki
i pomagaprzeczytaćpodpisy.Zwracasiędo uczniówsłowami:Obejrzyjcie ilustracje i ułóżcie je we właściwej
kolejności. Opowiedzcie historyjkę Bratka.
Dzieciwspólnieukładająobrazkiw odpowiedniejkolejnościi opowiadająhistor yjkę,wskazującprzyczyny
i skutkiprzedstawionychsytuacji.
•Zachwycony Jaświeszaaniołana choince.
•Zaniepokojony JaśinformujeBratkao zniknięciuanioła.
•Maciekzerkazewzgardą na przystrojonąozdobamichoinkę.
•Zdumiony i uradowanyJaśdostrzegaaniołana najwyższejgałązce.
Ćwiczenienależyprzeprowadzićwzależnościodpotrzebdziecka.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 1

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieciopowiadająo przeż yciachbohaterów,naz ywającuczuciaprzedstawione
na kolejnychobrazkach(zachwyt,zaniepokojenie,wzgarda,zdumienie).Następniełącząnaz wyuczućz odpowiednimiobrazkami.

Wypracowanie gotowości do pracy
ćwiczeniakształcącewrażliwość,spostrzegawczośći pamięćwzrokową
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 2

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieciodnajdująna dwóchrysunkachczteryzabawki,a następnieprzyklejają
w odpowiednichmiejscachnaklejki– kolorowepiegi.

ćwiczeniakształcącesferęmanualnąi grafomotoryczną
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 3,
nakładkana palce
Spaceruch

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieciwykonująćwiczenieprzygotowującerękędo rysowania,a następnierysująpo śladzieaniołyi jekolorują.
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Praca właściwa
ćwiczeniakształcącefunkcjesłuchowo-językowe
czerwonapłytka
sensoryczna,
pacynkaBratek

Zabawa„Odgadnijsłowa”. Prowadzącyzajęciawchodziw rolęBratkai zapraszadziecido udziałuw zabawie.Wyjaśnia,żewypowiesłowaorazsamogłoski,a zadaniemdziecibędzieułożenieztegosłów,rozpoczynającychsięod tychsamogłosek.
Prowadzącyzajęciapodajeprzykład:Powiedz słowo „dres”, dodając na początku samogłoskę [a]i jednocześnie
pokazujepłytkęsensoryczną(czerwoną).Dzieckoodpowiada:adres.
Zestawwyrazów:
kra,[i];kran,[e];lina,[a];leje,[a];ster,[a];tom,[a];żur,[a];brona,[o];gród,[o];koń,[o];lejek,[o];sad,[o];statki,[o];twór,[o];kos,[u];lica,[u];łan,[u];rok,[u];waga,[u]

Zeszyt ćwiczeń
Do wyboru ćw. 4, 5

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieciwyodrębniająwskazanegłoskiw naz wachobrazków.Należywybrać
ćwiczeniewzależnościodpotrzebdziecka.

ćwiczeniakształcącefunkcjewzrokowo-przestrzenne
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 6
lupa

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieciwyszukująza pomocąlupywskazanew poleceniuliteryi otaczająjepętlą
w odpowiednimkolorze.

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćczytaniai pisania
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 7

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieciwyszukująi pisząw wyznaczonymmiejsculiter yoznaczającesamogłoski
i spółgłoskimiękkie.Staranniekaligrafująliteryw liniaturze.

Zeszyt ćwiczeń
Do wyboru ćw. 8–11
słuchawkiz butelek,
nakładkaSpaceruch

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieciwykonująćwiczeniaoczuprzed czytaniemwedługwskazówekzawartych
w poleceniu.Pisząwyraz yorazczytająsylabamii całościowo.Utrwalajązasadypisowniwyrazówzespółgłoskamimiękkimi.Należywybraććwiczeniawzależnościodpotrzebdziecka.

Zeszyt ćwiczeń
Do wyboru ćw. 12, 13
wskaźnikdo czytania

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieciczytająi pisząz pamięci.Należywybraććwiczeniawzależnościodpotrzeb
dziecka.

literylubsylaby
przestrzenne
(np.z wykładziny)

Zabawa „Wyskacz wyraz do zapamiętania”. Prowadzący zajęcia układa na dywanie kilka (około 10) liter
oznaczającychspółgłoskimiękkie,międzyinnymisi,zi,ci,ni,dzi,lubsylabmiędzyinnymisia,ziu,cie,nio,dzia.Pokazujedzieciomwyrazyzapisanena kartce.Dziecizapamiętująwyrazyi skacząpo kolejnychliterach,danegosłowa.
Wyraz ydo wyskakania:
Kasia,Ziutek,cielę,Henio,Dziadek

ćwiczeniarozwijającemyśleniematematycznei wyobraźnię
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 14

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieciszukającyfrysiedem.

Podsumowanie pracy. Ocena wysiłku
ćwiczeniautrwalającetreści,podsumowaniei nagroda
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 15
Karta postępów 14
Karta pracy domowej 14

Samoocena. Prowadzącyzajęciapomagadzieciomodpowiedziećna pytaniazawartew zeszyciećwiczeń
i dokonaćsamooceny.
Kartapostępów. Prowadzącyzajęciawypełniawrazz dziećmikartępostępów.
Pracadomowa. Prowadzącyzajęciaobjaśnia,jakwykonaćpracędomową.
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Scenariuszzajęć
Zapis
wdzienniku
Przebieg
zajęć
butelkaz płynem
zmiękczającymdoubrań,
butelkaz wyciętymi
papierowymiliteramii;
butelkaz wyciętymipapierowymikreseczkami

15

Utrwaleniepisowniwyrazówz literąipełniącąpodwójnąrolęw wyrazie–tworzeniesylabyi zmiękczanie
głoski–na podstawiebajkiterapeutycznejO tym, jak klamkę pocałowałem, bo się z Adasiem umawiałem

Czynnościorganizacyjno-mobilizujące
ćwiczeniakształcąceumiejętnośćrozpoznawania,nazywaniai wyrażaniaemocjiorazintegrującegrupę
Zabawa„Płynzmiękczający”. Dzieci siedzą w kręgu na podłodze. Prowadzący zajęcia odwołuje się do doświadczeń dzieci z poprzednich zajęć. Kładzie w środku butelkę z płynem zmiękczającym ubrania i przypomina: To jest płyn zmiękczający. Dorośli używają go do płukania tkanin po to, aby były miękkie. A teraz spójrzcie
na te dwie małe buteleczki. Pamiętacie zapewne, że w nich również jest płyn zmiękczający używany przez Bratka
do zmiękczania spółgłosek. Pobawmy się raz jeszcze, tak jak to robi Bratek.
Prowadzący zajęcia wkłada do miseczki litery: s, z, c, n, dz, tak samo jak na poprzednich zajęciach. Dzieci odczytują te litery. Stwierdzają, że są twarde. Następnie prowadzący zajęcia „wylewa” z butelki wiele wyciętych
z papieru liter i,mówiąc: Oto płyn zmiękczający. Uczniowie wspólnie mieszają w misce litery, a następnie je
wyjmują. Łączą litery oznaczające spółgłoski z literami i i odczytują miękko: si (wymowa: [ś]), zi (wymowa:
[ź]), ci (wymowa: [ć]), ni (wymowa: [ń]), dzi (wymowa: [dź]).
Na zakończenie zabawy prowadzący zajęcia dodaje: Już na następnych zajęciach dowiecie się, co się znajduje
w drugiej butelce.

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćsłuchaniazezrozumieniemi wypowiadaniasię
Księgabajek
terapeutycznych
–bajka 15

Prezentacjabajkiterapeutycznej. Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci i zapowiada: Słuchając
uważnie bajki, poznacie nową przygodę Bratka.
Rozmowana temattreścibajki. Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych wysłuchaniem bajki.
Dzieci odpowiadają na zagadnienia dotyczące tekstu, sprawdzające jego rozumienie:
1. W jakim celu Bratek i Jaś wybrali się do Adama?
2. Co miały znaczyć słowa Bratka: Pocałowaliśmy klamkę twoich drzwi?

historyjkaobrazkowa 15

Opowiadaniehistoryjkina podstawieobrazków. Prowadzący zajęcia kładzie przed dziećmi cztery obrazki.
Pomaga uczniom przeczytać podpisy. Następnie zwraca się do uczniów: Obejrzyjcie ilustracje i ułóżcie je we
właściwej kolejności. Opowiedzcie historyjkę Bratka.
Dzieci wspólnie układają obrazki w odpowiedniej kolejności i opowiadają historyjkę, wskazując przyczyny
i skutki przedstawionych sytuacji.
• Jaś i Bratek są zaskoczeni nieobecnością Adasia w domu.
• Jaś i Bratek z ciekawością tropią ślady na śniegu.
• Adaś beztrosko bawi się na górce.
• Strapiony Adaś przeprasza Bratka za swoje zachowanie.
Ćwiczenie należy przeprowadzić w zależności od potrzeb dziecka.

Zeszytćwiczeń
ćw.1

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci opowiadają o przeżyciach bohatera, nazywając uczucia przedstawione
na kolejnych obrazkach. Następnie łączą nazwy uczuć z odpowiednimi obrazkami (zaskoczenie, ciekawość,
beztroska, strapienie).

Wypracowaniegotowoścido pracy
ćwiczeniakształcącewrażliwość,spostrzegawczośćipamięćwzrokową
Zeszytćwiczeń
ćw.2
linijki

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci porządkują przedmioty – rysują linię, posługując się linijką.

Zeszytćwiczeń
ćw.3
linijki

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wykonują ćwiczenie przygotowujące rękę do rysowania. Następnie rysują karmnik, łącząc punkty.

ćwiczeniakształcącesferęmanualnąi grafomotoryczną
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Pracawłaściwa
Zeszytćwiczeń
Dowyborućw.4,5

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wyodrębniają wskazane głoski w nazwach obrazków. Należy wybrać
ćwiczenia w zależności od potrzeb dziecka.

ćwiczeniakształcącefunkcjewzrokowo-przestrzenne
Zeszytćwiczeń
ćw.6

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wyszukują litery oznaczające spółgłoski miękkie, a następnie łączą je liniami z pudełkiem.

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćczytaniai pisania
Zeszytćwiczeń
ćw.7
Zeszytćwiczeń
Dowyborućw.8–11
słuchawkiz butelek,
nakładkaSpaceruch
Zeszytćwiczeń
Dowyborućw.12,13
wskaźnikdo czytania

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci liczą litery i głoski. Starannie kaligrafują litery w liniaturze.
Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wykonują ćwiczenia oczu przed czytaniem według polecenia. Piszą wyrazy
i czytają je sylabami i całościowo. Utrwalają zasady pisowni wyrazów ze spółgłoskami miękkimi si, ci, zi, ni, dzi.
Należy wybrać ćwiczenia w zależności od potrzeb dziecka.
Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci czytają i piszą zdania. Należy wybrać ćwiczenia w zależności od potrzeb
dziecka.

ćwiczeniarozwijającemyśleniematematycznei wyobraźnię
Zeszytćwiczeń
ćw.14

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci łączą kolejne kropki od 1do 15, a następnie kolorują obrazek według wskazówek prowadzącego zajęcia.

Podsumowaniepracy.Ocena wysiłku
ćwiczeniautrwalającetreści,podsumowaniei nagroda
Zeszytćwiczeń
ćw.15
Kartapostępów15
Kartapracydomowej15

Samoocena. Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytania zawarte w zeszycie ćwiczeń
i dokonać samooceny.
Kartapostępów. Prowadzący zajęcia wypełnia wraz z dziećmi kartę postępów.
Pracadomowa. Prowadzący zajęcia objaśnia, jak wykonać pracę domową.
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Scenariuszzajęć
Zapis
wdzienniku
Przebieg
zajęć
butelkaz płynem
zmiękczającymdoubrań,
butelkaz wyciętymi
papierowymiliteramii;
butelkaz wyciętymipapierowymikreseczkami

16

Utrwaleniepisowniwyrazówz literamioznaczającymispółgłoskimiękkieś,ź,ć,ń,dź na podstawiebajkiterapeutycznejO tym, jak trudno jest dotrzymać tajemnicy, gdy chłopak chodzi w spódnicy

Czynnościorganizacyjno-mobilizujące
ćwiczeniakształcąceumiejętnośćrozpoznawania,nazywaniai wyrażaniaemocjiorazintegrującegrupę
Zabawa„Płynzmiękczający”. Dzieci siedzą w kręgu. Prowadzący zajęcia odwołuje się do doświadczeń dzieci z dwóch poprzednich zajęć. Kładzie w środku butelkę z płynem zmiękczającym do ubrań i przypomina: To
jest płyn zmiękczający. Dorośli używają go do płukania tkanin po to, aby były miękkie. A teraz spójrzcie na te dwie
małe butelki. Pamiętacie zapewne, że w nich również jest płyn zmiękczający. Używa go Bratek do zmiękczania spółgłosek. Dzisiaj dowiecie się, co jest w drugiej butelce.
Prowadzący zajęcia wkłada do miski litery: s, z, c, n, dz, podobnie jak na poprzednich zajęciach. Dzieci odczytują te litery. Stwierdzają, że są twarde. Następnie prowadzący „wylewa” z drugiej butelki wiele wyciętych z papieru kreseczek i mówi: Oto drugi płyn zmiękczający. Uczniowie wspólnie mieszają w misce litery, a następnie
je wyjmuje. Łączą je z kreseczkami. Odczytują spółgłoski miękkie ś, ź, ć, ń, dź.
Na zakończenie zabawy prowadzący podsumowuje zajęcia: Teraz już wiecie, jak Bratek poradził sobie z zapamiętaniem tych trudnych liter.

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćsłuchaniazezrozumieniemi wypowiadaniasię
Księgabajek
terapeutycznych
–bajka 16
Księgabajek
terapeutycznych
–bajka 16

historyjkaobrazkowa 16

Prezentacjabajkiterapeutycznej. Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci i zapowiada: Słuchając
uważnie bajki, poznacie nową przygodę Bratka.
Rozmowana temattreścibajki. Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych wysłuchaniem bajki.
Dzieci odpowiadają na zagadnienia dotyczące tekstu, sprawdzające jego rozumienie:
1. W jakim celu Bratek dzwonił do babci Anny?
2. Co was rozbawiło w tej bajce?
Opowiadaniehistoryjkina podstawieobrazków. Prowadzący zajęcia kładzie przed dziećmi cztery obrazki.
Pomaga uczniom przeczytać podpisy. Następnie zwraca się do uczniów: Obejrzyjcie ilustracje i ułóżcie je we
właściwej kolejności. Opowiedzcie historyjkę Bratka.
Dzieci wspólnie układają obrazki w odpowiedniej kolejności i opowiadają historyjkę, wskazując przyczyny
i skutki przedstawionych sytuacji.
• Przygnębiony Bratek stwierdza, że nie pamięta nazw miesięcy.
• Bratek z radością dowiaduje się, w jakim miesiącu się urodził.
• Bratek z niezadowoleniem upomina Stasia.
• Speszony Staś przeprasza Bratka za swoje zachowanie.
Ćwiczenie należy przeprowadzić w zależności od potrzeb dziecka.

Zeszytćwiczeń
ćw.1

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci opowiadają o przeżyciach bohatera, nazywając uczucia przedstawione
na kolejnych obrazkach (przygnębienie, radość, niezadowolenie, speszenie). Następnie łączą nazwy uczuć
z odpowiednimi obrazkami.

Wypracowaniegotowoścido pracy
ćwiczeniaruchowo-zmysłowe
długisznurek,dowolny
instrumentperkusyjny,
kartkiz napisami:
WIOSMA,LATO,JESIEŃ,
ZIMA,
pacynkaBratek

Zabawa„W jakimmiesiącusięurodziłeś?”. Prowadzący zajęcia przygotowuje razem z dziećmi przestrzeń
do ćwiczeń. Za pomocą sznurka dzieli podłogę na cztery części i kładzie w każdej ćwiartce kartkę z napisem:
WIOSNA, LATO, JESIEŃ lub ZIMA. Prowadzący zajęcia wchodzi w rolę Bratka i mówi: Urodziłem się w kwietniu,
więc mogę zająć miejsce w części z napisem WIOSNA. Zastanówcie się, w jakim miesiącu macie urodziny? Jaka to
pora roku? Dzieci poruszają się swobodnie po sali w rytm dźwięku dowolnego instrumentu perkusyjnego.
Na głośniejsze uderzenie i hasło: lato dzieci urodzone o tej porze roku zajmują odpowiednie miejsce. Każdy
uczeń mówi, w jakim miesiącu się urodził. Prowadzący zajęcia wymienia wszystkie pory roku oraz kilkakrotnie powtarza hasła, aby dzieci mogły utrwalić miesiąc własnych urodzin i kojarzyć go z właściwą porą roku.
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ćwiczeniakształcącewrażliwość,spostrzegawczośći pamięćwzrokową
Zeszytćwiczeń
ćw.2

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci szukają różnic między obrazkami, a następnie na jednym z nich przylepiają
naklejki – kolorowe piegi.

ćwiczeniakształcącesferęmanualnąi grafomotoryczną
Zeszytćwiczeń
ćw.3
szpilki

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wykonują ćwiczenie przygotowujące rękę do rysowania, a następnie dziurkują wzór szpilką.

Pracawłaściwa
ćwiczeniakształcącefunkcjesłuchowo-językowe
Zeszytćwiczeń
Dowyborućw.4,5

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wyodrębniają wskazane głoski w nazwach obrazków.

ćwiczeniakształcącefunkcjewzrokowo-przestrzenne
Zeszytćwiczeń
ćw.6
lupa

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wyszukują za pomocą lupy litery oznaczające spółgłoski miękkie ś, ć, ź, ń,
dź i otaczają je pętlą w niebieskim kolorze.

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćczytaniai pisania
Zeszytćwiczeń
ćw.7

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wyszukują litery oznaczające spółgłoski miękkie i piszą je w wyznaczonym
miejscu. Starannie kaligrafują litery w liniaturze.

Zeszytćwiczeń
Dowyborućw.8–11
słuchawkiz butelek,
nakładkaSpaceruch

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wykonują ćwiczenia oczu przed czytaniem według wskazówek zawartych
w poleceniu. Piszą i czytają wyrazy sylabami i całościowo. Utrwalają zasady pisowni wyrazów ze spółgłoskami miękkimi. Należy wybrać ćwiczenia w zależności od potrzeb dziecka.

Zeszytćwiczeń
Dowyborućw.12,13
wskaźnikdo czytania

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci czytają i piszą zdania. Należy wybrać ćwiczenia w zależności od potrzeb
dziecka.

ćwiczeniarozwijającemyśleniematematycznei wyobraźnię
Zeszytćwiczeń
ćw.14

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci przyporządkowują nazwy miesięcy do liczb. Uzupełniają karty kalendarza
odpowiednimi liczbami.

Podsumowaniepracy.Ocena wysiłku
ćwiczeniautrwalającetreści,podsumowaniei nagroda
Zeszytćwiczeń
ćw.15
Kartapostępów16
Kartapracydomowej16

Samoocena. Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytania zawarte w zeszycie ćwiczeń
i dokonać samooceny.
Kartapostępów. Prowadzący zajęcia wypełnia wraz z dziećmi kartę postępów.
Pracadomowa. Prowadzący zajęcia objaśnia, jak wykonać pracę domową.
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Scenariuszzajęć
Zapis
wdzienniku
Przebieg
zajęć

Karty pracy 17

17

Utrwaleniekolejnościliterw alfabeciena podstawiebajkiterapeutycznejO tym, jak pięć kotków z piwnicy jadało kanapki pewnej uczennicy

Czynności organizacyjno-mobilizujące
ćwiczeniakształcąceumiejętnośćrozpoznawania,nazywaniai wyrażaniaemocjiorazintegrującegrupę
Alfabety. Dzieci siedzą na podłodze. Uczą się rymowanki.

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćsłuchaniazezrozumieniemi wypowiadaniasię
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 17
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 17

historyjkaobrazkowa 17

Prezentacjabajkiterapeutycznej. Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci i zapowiada: Słuchając
uważniebajki,poznacienowąprzygodęBratka.
Rozmowana temattreścibajki. Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych wysłuchaniem bajki.
Dzieci odpowiadają na zagadnienia sprawdzające rozumienie tekstu:
1. Dlaczego Żanetka prosiła Bratka o drugie śniadanie?
2. Na czym polegał plan Bratka?
Opowiadaniehistoryjkina podstawieobrazków. Prowadzący zajęcia kładzie przed dziećmi cztery obrazki.
Pomaga uczniom przeczytać podpisy. Zwraca się do uczniów słowami: Obejrzyjcieilustracjei ułóżciejewewłaściwejkolejności.OpowiedzciehistoryjkęBratka.
Dzieci wspólnie układają obrazki w odpowiedniej kolejności i opowiadają historyjkę, wskazując przyczyny
i skutki przedstawionych sytuacji.
• Zatroskana Żanetka zbiera jedzenie dla kociąt z piwnicy.
• Bratek jest zawstydzony pocałunkiem Żanetki.
• Żaneta z entuzjazmem sprząta zabawki.
• Bratek z zachwytem robi Żanecie zdjęcie z kociętami.
Ćwiczenie należy przeprowadzić w zależności od potrzeb dziecka.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 1

Pracaz zeszytemćwiczeń.Dzieci opowiadają o przeżyciach bohaterów, nazywając uczucia przedstawione
na kolejnych obrazkach (zatroskanie, zawstydzenie, entuzjazm, zachwyt). Następnie łączą nazwy uczuć z odpowiednimi obrazkami.

Wypracowanie gotowości do pracy
ćwiczeniaruchowo-zmysłowe
rysunkiplanuwykonania
zadaniaruchowego,szarfa,piłka,bębenek,sznurek,piłeczkasensoryczna,
pacynkaBratek

Zabawa„Działajwedługplanu”.Dzieci pracują w zespole. Prowadzący zajęcia rozdaje każdemu dziecku rysunek przedstawiający plan wykonania zadania. Układa na podłodze kartki z cyframi od 1 do 5, oznaczającymi stanowiska ćwiczeń z opisami zadania do wykonania w danym miejscu.
Pierwsze stanowisko – dziecko odczytuje z rysunku zadanie polegające na ćwiczeniu z szarfą.
Drugie stanowisko – dziecko dowiaduje się z rysunku, że będzie ćwiczyć z piłeczką (np. podrzucać do góry).
Trzecie stanowisko – dziecko odczytuje z rysunku, że będzie grać na bębenku.
Czwarte stanowisko – dziecko dostaje informację, że będzie ćwiczyć ze sznurkiem (np. nawijać go na nadgarstek).
Piąte stanowisko – dziecko wnioskuje z rysunku, że będzie ćwiczyć z piłeczką sensoryczną (np. ugniatać ją
lub wałkować).
Zadaniem grupy jest wspólne zastanowienie się, jak należy się podzielić zadaniami, by złożyć je w jedną zabawę i odpowiednio zorganizować przestrzeń. Po chwili prowadzący wchodzi w rolę Bratka i mówi: Chciałbymzobaczyć,czydziałaciezgodniez planem. Dzieci przystępują do zabawy.

ćwiczeniakształcącewrażliwość,spostrzegawczośći pamięćwzrokową
Zeszyt ćwiczeń
Do wyboru ćw. 2, 3

Pracaz zeszytemćwiczeń.Dzieci wyszukują kotki ukryte na obrazku. Wskazują im drogę do koszyczka, rysując linie. Otaczają pętlą taki sam wzór jak wskazany. Należy wybrać ćwiczenia w zależności od potrzeb dziecka.
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ćwiczeniakształcącesferęmanualnąi grafomotoryczną
Zeszyt ćwiczeń
Do wyboru ćw. 4, 5
nakładkana palce
Spaceruch

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wykonują ćwiczenie przygotowujące rękę do rysowania, a następnie łączą kropki przy literach, tworząc rysunek. Dorysowują brakujące elementy.

Praca właściwa
ćwiczeniakształcącefunkcjesłuchowo-językowe

Karta pracy 17
– rymowanka, litery
przestrzenne
(np. z wykładziny)

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 6

Zabawa„Wysportowanyalfabet”. Prowadzący zajęcia zaprasza dzieci do udziału w zabawie Bratka, podczas
której dzieci uczą się na pamięć rymowanki o alfabecie. Następnie prowadzący zajęcia układa na dywanie litery przestrzenne całego alfabetu. Uczniowie skaczą po literach, które wypowiadają.
Uwaga: każdy uczeń skacze po literach jednego wersu rymowanki, a wszyscy razem mówią wers do rymu.
A,ą,b,c,ć [wymowa: a, ą be, ce, cie]
na saneczkachz górkimknie!
D,e,ę,f,g [wymowa: de, e, ę, ef, gie]
po drabincewspinasię!
H,i,j,k,l,ł [wymowa: ha, i, jot, ka, el, eł]
jużna łyżwachślizgasię!
M,n,ń,o,ó[wymowa: em, en, eń, o, ó]
do metybiegnieiletchu!
P,r,s,ś,t[wymowa: pe, er, es, eś, te]
na rowerześcigasię!
U,w,y,z,ź [wymowa: u, wu, igrek, zet, ziet]
koszykówkizagramecz!
I ostatnia:ż… [wymowa: żet]
Na głowiestaniewnet!
Pracaz zeszytemćwiczeń.Dzieci wyodrębniają wskazane głoski i układają z nich nazwę obrazka.

ćwiczeniakształcącefunkcjewzrokowo-przestrzenne
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 7

Pracaz zeszytemćwiczeń.Dzieci wyszukują w podanym tekście pierwszą i ostatnią literę alfabetu, a następnie wpisują w okienka odpowiednie liczby.

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćczytaniai pisania
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 8

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci starannie kaligrafują litery w liniaturze, pisząc je parami: wielka – mała.
Utrwalają poprawny sposób łączenia liter oraz kolejność alfabetyczną.

Zeszyt ćwiczeń
Do wyboru ćw. 9–11

Pracaz zeszytemćwiczeń.Dzieci wykonują ćwiczenia oczu przed czytaniem według polecenia. Piszą i czytają wyrazy sylabami oraz całościowo. Należy wybrać ćwiczenia w zależności od potrzeb dziecka.

Zeszyt ćwiczeń
Do wyboru ćw. 12-14
wskaźnikdo czytania

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci czytają i piszą wyrazy oraz zdania. Układają wyrazy w kolejności
alfabetycznej. Należy wybrać ćwiczenia w zależności od potrzeb dziecka.

ćwiczeniarozwijającemyśleniematematyczneiwyobraźnię
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 15

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wykonują działania w dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 15, a następnie wpisują do tabeli litery pod odpowiednimi wynikami.

Podsumowanie pracy. Ocena wysiłku
ćwiczeniautrwalającetreści,podsumowaniei nagroda
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 16
Karta postępów 17
Karta pracy domowej 17

Samoocena. Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytania zawarte w zeszycie ćwiczeń
i dokonać samooceny.
Kartapostępów. Prowadzący zajęcia wypełnia wraz z dziećmi kartę postępów.
Pracadomowa.Prowadzący zajęcia objaśnia, jak wykonać pracę domową.

179

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

Scenariuszzajęć
Zapis
wdzienniku

18

Utrwalenieliterpodobnychgraficznieb–dna podstawiebajkiterapeutycznejO tym, jak bajka o literowych krach na rzece pozwoliła Jasiowi zapamiętać podobne litery: d oraz b

Przebieg
zajęć

Czynnościorganizacyjno-mobilizujące

domekuczuć

Domekuczuć. Dzieci siedzą w kręgu. Rozmawiają o swoim samopoczuciu. Następnie pokazują na domku
uczuć ilustracje, które najlepiej obrazują ich emocje.

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćrozpoznawania,nazywaniai wyrażaniaemocjiorazintegrującegrupę

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćsłuchaniazezrozumieniemi wypowiadaniasię
Księgabajek
terapeutycznych
–bajka 18

Prezentacjabajkiterapeutycznej. Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci i zapowiada: Słuchając
uważnie bajki, poznacie nową przygodę Bratka.
Uwaga: Na czas czytania bajki dzieci kładą się na dywaniku.

Księgabajek
terapeutycznych
–bajka 18

Rozmowana temattreścibajki. Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych wysłuchaniem bajki.
Dzieci odpowiadają na zagadnienia dotyczące tekstu, sprawdzające jego rozumienie:
1. Po której stronie rzeki stał lodowy domek?
2. Po której stronie rzeki stał biały bałwanek?

historyjkaobrazkowa 18

Opowiadaniehistoryjkina podstawieobrazków. Prowadzący zajęcia kładzie przed dziećmi cztery obrazki
i pomaga przeczytać podpisy. Zwraca się do uczniów słowami: Obejrzyjcie ilustracje i ułóżcie je we właściwej
kolejności. Opowiedzcie historyjkę Bratka.
Dzieci wspólnie układają obrazki w odpowiedniej kolejności i opowiadają historyjkę, wskazując przyczyny
i skutki przedstawionych sytuacji.
Jaś czuje się bezradny, ponieważ mylą mu się litery b oraz d.
Spokojny i odprężony Jaś słucha muzyki i opowiadania Bratka.
Jaś jest zadowolony po wysłuchaniu bajki Bratka.
Bratek z troską tłumaczy Jasiowi, jak należy wykonać zadanie na karcie pracy.
Ćwiczenie należy przeprowadzić w zależności od potrzeb dziecka.

Zeszytćwiczeń
ćw.1

Pracaz zeszytemćwiczeń.Dzieci opowiadają o przeżyciach bohaterów, nazywając uczucia przedstawione
na kolejnych obrazkach (bezradność, spokój, zadowolenie, troska). Następnie łączą nazwy uczuć z odpowiednimi obrazkami.

Wypracowaniegotowoścido pracy
ćwiczeniakształcącewrażliwość,spostrzegawczośći pamięćwzrokową
Zeszytćwiczeń
ćw.2

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wyszukują identyczne kry lodowe i łączą je linią.

ćwiczeniakształcącesferęmanualnąi grafomotoryczną
Zeszytćwiczeń
ćw.3
nakładkana palce
Spaceruch

Pracaz zeszytemćwiczeń.Dzieci wykonują ćwiczenia przygotowujące ręce do rysowania, a następnie dorysowują brakujące elementy na obrazkach, tworząc rysunki domków. Utrwalają pojęcie „lewa strona”.

Pracawłaściwa
ćwiczeniakształcącefunkcjesłuchowo-językowe

Zeszytćwiczeń
ćw.4

Pracaz zeszytemćwiczeń.Dzieci skreślają obrazki, których nazwy zaczynają się na inne głoski niż nazwy pozostałych obrazków.

ćwiczeniakształcącefunkcjewzrokowo-przestrzenne
kulez gazety,
niebieskietasiemki,
pacynkaBratek

Zabawa„Zapamiętajliterybi d”. Dzieci siadają w szeregu. Każde z nich układa przed sobą na podłodze pionowo niebieską tasiemkę. Określają głośno, gdzie jest lewa oraz prawa strona tasiemki, a następnie tworzą
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kształt małej litery b, kładąc kulę z gazety z prawej strony. Prowadzący zajęcia wchodzi w rolę Bratka i pyta:
Co tam ułożyliście? Widzę kulę na tasiemce – co to jest? Dzieci tłumaczą Bratkowi, że tak wygląda litera b – ma
brzuszek z prawej strony kreski.
Następnie dzieci tworzą małą literę d, kładąc kulę z lewej strony. Prowadzący zajęcia ponownie wchodzi w rolę Bratka i pyta: A teraz co ułożyliście? Dzieci tłumaczą Bratkowi, że tak wygląda litera d – ma brzuszek z lewej
strony kreski.

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćczytaniai pisania
Zeszytćwiczeń
ćw.5
literyprzestrzenne(np.
z wykładziny)

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci starannie kaligrafują litery w liniaturze. Utrwalają poprawny sposób łączenia liter.
Zabawa„Wyskaczwyraz”. Prowadzący zajęcia układa na dywanie litery. Dzieci skaczą po kolejnych literach
przeczytanych wyrazów.

Zeszytćwiczeń
Dowyborućw.6–8
słuchawkiz butelek

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wykonują ćwiczenia oczu przed czytaniem według wskazówek zawartych
w poleceniu. Piszą i czytają wyrazy sylabami oraz całościowo. Należy wybrać ćwiczenia w zależności od
potrzeb dziecka.

Zeszytćwiczeń
Dowyborućw.9,10
wskaźnikdo czytania

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci czytają i piszą wyrazy oraz zdania. Należy wybrać ćwiczenia w zależności
od potrzeb dziecka.

ćwiczeniarozwijającemyśleniematematycznei wyobraźnię
Zeszytćwiczeń
ćw.11

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wyszukują identyczne wzory, łączą je linią, a następnie wpisują odpowiednią liczbę we wskazane miejsce.

Podsumowaniepracy.Ocenawysiłku
ćwiczeniautrwalającetreści,podsumowaniei nagroda
Zeszytćwiczeń
ćw.12
Kartapostępów18
Kartapracydomowej18

Samoocena.Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytania zawarte w zeszycie ćwiczeń
i dokonać samooceny.
Kartapostępów. Prowadzący zajęcia wypełnia wraz z dziećmi kartę postępów.
Pracadomowa.Prowadzący zajęcia objaśnia, jak wykonać pracę domową.
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Scenariuszzajęć
Zapis
w dzienniku

19

Utrwalenie liter podobnych graficznie g–p na podstawie bajki terapeutycznej O tym, że trzeba umieć zadbać o innych, nie zapominając o sobie

Przebieg
zajęć

Czynności organizacyjno-mobilizujące

domek uczuć

Domek uczuć. Dzieci siedzą w kręgu. Rozmawiają o swoim samopoczuciu. Następnie pokazują na domku
uczuć ilustracje, które najlepiej obrazują ich emocje.

ćwiczenia kształcące umiejętność rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji oraz integrujące grupę

ćwiczenia kształcące umiejętność słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 19
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 19

historyjka obrazkowa 19

Prezentacja bajki terapeutycznej. Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci i zapowiada: Słuchając
uważniebajki,poznacienowąprzygodęBratka.
Rozmowa na temat treści bajki. Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych wysłuchaniem bajki.
Dzieci odpowiadają na zagadnienia sprawdzające rozumienie tekstu:
1. Jak dzieci traktowały Paulinę?
2. Co to znaczy, że Paulina powinna być dobra także dla siebie i nie zgadzać się na wszystkie prośby kolegów?
Opowiadanie historyjki obrazkowej. Prowadzący zajęcia kładzie przed dziećmi cztery obrazki i pomaga
przeczytać podpisy. Zwraca się do uczniów słowami: Obejrzyjcieilustracjei ułóżciejewewłaściwejkolejności.
OpowiedzciehistoryjkęBratka.
Dzieci wspólnie układają obrazki w odpowiedniej kolejności i opowiadają historyjkę obrazkową, wskazując
przyczyny i skutki przedstawionych sytuacji.
• Zmęczona Paulina skarży się Bratkowi, że nikt jej nie lubi.
• Dzieci z entuzjazmem pomagają pani nieść pudełka.
• Paulina z radością wykonuje polecenia rówieśników.
• Bratek z podziwem mówi o pracowitości Pauliny.
Ćwiczenie należy przeprowadzić w zależności od potrzeb dziecka.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 1

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci opowiadają o przeżyciach bohaterów, nazywając uczucia przedstawione
na kolejnych obrazkach, a następnie łączą nazwy uczuć z odpowiednimi obrazkami.

Wypracowanie gotowości do pracy
ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość i pamięć wzrokową
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 2

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci łączą zegary wskazujące tę samą godzinę.

ćwiczenia kształcące sferę manualną i grafomotoryczną
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 3
nakładka na palce
Spaceruch

Dzieci wykonują ćwiczenie przygotowujące rękę do rysowania, a następnie rysują po śladzie wzory gwiazdek.

Praca właściwa
ćwiczenia kształcące funkcje słuchowo-językowe

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 4

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyodrębniają wskazane głoski i wyłaniają obrazek, który zaczyna się inną
głoską niż pozostałe.

ćwiczenia kształcące funkcje wzrokowo-przestrzenne
opaska na oczy, alfabet
sensoryczny – litery g, p

Zabawa „Rozpoznaj literę po dotyku”. Dzieci dotykiem rozpoznają litery g i p na kartach alfabetu sensorycznego.
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niebieski sznurek,
po dwie kulki (z zielonego
i brązowego papieru)
dla każdego dziecka

Zabawa „Zapamiętaj g–p”. Dzieci siadają w szeregu. Każde z nich układa przed sobą na podłodze niebieski
sznurek (w linii środkowej swojego ciała) i określa głośno, gdzie jest lewa oraz prawa strona sznurka, a następnie tworzy małą literę g, kładąc groszek (kulkę z zielonego papieru) z lewej strony. Potem tworzy małą literę p, kładąc pierniczek (kulkę z brązowego papieru) z prawej strony. Na koniec dzieci po kolei mówią,
do których liter są podobne poszczególne układy.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 5

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują litery g, p pośród innych liter. Litery g poprawiają na zielono jak
groszek, a litery p – na brązowo jak pierniczek.

ćwiczenia kształcące umiejętność czytania i pisania
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 6

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci starannie kaligrafują litery w liniaturze. Utrwalają poprawny sposób łączenia liter.

Zeszyt ćwiczeń
Do wyboru ćw. 7–9,
słuchawki z butelek

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wykonują ćwiczenia oczu przed czytaniem według wskazówek prowadzącego zajęcia. Dzieci piszą i czytają wyrazy sylabami i całościowo. Należy wybrać ćwiczenia w zależności
od potrzeb dziecka.

Zeszyt ćwiczeń
Do wyboru ćw. 10–11,
wskaźnik do czytania

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci czytają i piszą zdania po śladzie i z pamięci oraz uzupełniają brakujące
elementy liter. Należy wybrać ćwiczenia w zależności od potrzeb dziecka.

ćwiczenia rozwijające myślenie matematyczne i wyobraźnię
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 12

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci poruszają się zgodnie z kodem i zapisują wyniki w okienkach.

Podsumowanie pracy. Ocena wysiłku
ćwiczenia utrwalające treści, podsumowanie i nagroda
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 13
Karta postępów 19
Karta pracy domowej 19

Samoocena. Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytania zawarte w zeszycie ćwiczeń
i dokonać samooceny.
Karta postępów. Prowadzący zajęcia wypełnia wraz z dziećmi kartę postępów.
Praca domowa. Prowadzący zajęcia objaśnia, jak wykonać pracę domową.
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Scenariuszzajęć
Zapis
wdzienniku

20

Utrwalenieliterpodobnychgraficznieb,d,g i p na podstawiebajkiterapeutycznejO ciekawym konkursie oraz o tym, jak Grześ zmagał się ze swoją niepewnością i zwyciężył, bo uwierzył w siebie

Przebieg
zajęć

Czynności organizacyjno-mobilizujące

domekuczuć

Domekuczuć. Dzieci siedzą w kręgu. Rozmawiają o swoim samopoczuciu. Następnie pokazują na domku
uczuć ilustracje, które najlepiej obrazują ich emocje.

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćrozpoznawania,nazywaniai wyrażaniaemocjiorazintegrującegrupę

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćsłuchaniazezrozumieniemi wypowiadaniasię
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 20
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 20

historyjkaobrazkowa 20

Prezentacjabajkiterapeutycznej. Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci i zapowiada: Słuchając
uważniebajki,poznacienowąprzygodęBratka.
Rozmowana temattreścibajki. Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych wysłuchaniem bajki.
Dzieci odpowiadają na zagadnienia dotyczące tekstu i sprawdzające jego rozumienie:
1. Jaka nagroda czekała na zwycięzców konkursu?
2. Czego obawiał się Grześ?
Opowiadanie historyjki na podstawie obrazków. Prowadzący zajęcia kładzie przed dziećmi cztery obrazki
i pomaga przeczytać podpisy. Zwraca się do uczniów słowami: Obejrzyjcieilustracjei ułóżciejewewłaściwej
kolejności.OpowiedzciehistoryjkęBratka.
Dzieci wspólnie układają obrazki w odpowiedniej kolejności i opowiadają historyjkę, wskazując przyczyny
i skutki przedstawionych sytuacji.
• Zniecierpliwieni uczniowie czekają na wyniki konkursu.
• Grześ cieszy się ze zwycięstwa i radośnie podskakuje.
• Grześ boi się, że nie poradzi sobie z rzeźbieniem.
• Grześ odważnie przeciwstawia się chłopcu.
Ćwiczenie należy przeprowadzić w zależności od potrzeb dziecka.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 1

Pracaz zeszytemćwiczeń.Dzieci opowiadają o przeżyciach bohaterów, nazywając uczucia przedstawione
na kolejnych obrazkach (zniecierpliwienie, radość, strach, odwaga). Następnie łączą nazwę uczucia z odpowiednimi obrazkami.

Wypracowanie gotowości do pracy
ćwiczeniakształcącewrażliwość,spostrzegawczośći pamięćwzrokową
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 2
lupaBystreOczko

Pracaz zeszytemćwiczeń.Dzieci wyszukują za pomocą lupy po dwa identyczne wzory, a następnie łączą je
linią.

ćwiczeniakształcącesferęmanualnąi grafomotoryczną
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 3
nakładkaSpaceruch

Pracaz zeszytemćwiczeń.Dzieci wykonują ćwiczenia przygotowujące ręce do rysowania, a następnie rysują śniegowe figury, łącząc punkty.

Praca właściwa
ćwiczeniakształcącefunkcjesłuchowo-językowe
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 4

Pracaz zeszytemćwiczeń.Dzieci łączą w pary obrazki, których nazwy rozpoczynają się na taką samą głoskę.

ćwiczeniakształcącefunkcjewzrokowo-przestrzenne
niebieskietasiemki,krążki
wyciętez papieru

Zabawa„Czyjużdobrzeznamliteryb,d,gi p?”.Dzieci siadają w szeregu. Kładą przed sobą pionowo niebieskie tasiemki, określają głośno, gdzie jest lewa oraz prawa strona oraz góra i dół, a następnie tworzą małe litery:
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• d, kładąc krążek na dole z lewej strony tasiemki
• b, kładąc krążek na dole z prawej strony tasiemki
• g, kładąc krążek u góry z lewej strony tasiemki
• p, kładąc krążek u góry z prawej strony tasiemki
Dzieci po kolei mówią Bratkowi, jakie litery przypominają im poszczególne układy.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 5

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci przyklejają kolorowe piegi na wyrazach wskazanych przez Bratka.

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćczytaniai pisania
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 6

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci starannie kaligrafują litery w liniaturze. Utrwalają poprawny sposób łączenia liter.

Zeszyt ćwiczeń
Do wyboru ćw. 7–9,
słuchawkiz butelek,

Pracaz zeszytemćwiczeń.Dzieci wykonują ćwiczenia oczu przed czytaniem według wskazówek zawartych
w poleceniu. Piszą i czytają wyrazy sylabami oraz całościowo. Należy wybrać ćwiczenia w zależności od
potrzeb dziecka.

Zeszyt ćwiczeń
Do wyboru ćw. 10–12,
wskaźnikdo czytania

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci czytają i piszą wyrazy oraz zdania. Należy wybrać ćwiczenia w zależności
od potrzeb dziecka.

ćwiczeniarozwijającemyśleniematematycznei wyobraźnię
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 13

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci poruszają się po diagramie zgodnie z kodem, liczą przedmioty. Uzupełniają okienka liczbami.

Podsumowanie pracy. Ocena wysiłku
ćwiczeniautrwalającetreści,podsumowaniei nagroda
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 14
Karta postępów 20
Karta pracy domowej 20

Samoocena. Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytania zawarte w zeszycie ćwiczeń
i dokonać samooceny.
Kartapostępów.Prowadzący zajęcia wraz z dziećmi wypełnia kartę postępów.
Pracadomowa. Prowadzący zajęcia objaśnia, jak wykonać pracę domową.
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Scenariuszzajęć
Zapis
w dzienniku
Przebieg
zajęć
domek uczuć

21

Utrwalenie liter podobnych graficznie m, n, u i w na podstawie bajki terapeutycznej O tym, jak Bratek
wygrał konkurs na najlepszego przyjaciela dzieci

Czynnościorganizacyjno-mobilizujące
ćwiczenia kształcące umiejętność rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji oraz integrujące grupę
Domek uczuć. Dzieci siedzą w kręgu. Rozmawiają o swoim samopoczuciu. Następnie pokazują na domku
uczuć ilustracje, które najlepiej obrazują ich emocje.

ćwiczenia kształcące umiejętność słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się
Księgabajek
terapeutycznych
–bajka 21
Księgabajek
terapeutycznych
–bajka 21

historyjka obrazkowa 21

Prezentacja bajki terapeutycznej. Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci i zapowiada: Słuchając
uważniebajki,poznacienowąprzygodęBratka.
Rozmowa na temat treści bajki. Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych wysłuchaniem bajki.
Dzieci odpowiadają na zagadnienia dotyczące tekstu, sprawdzające jego rozumienie:
1. O czym rozmyślał Bratek, siedząc w foteliku Kubusia?
2. Jakie zadanie mama wymyśliła Jasiowi i Bratkowi?
Opowiadanie historyjki na podstawie obrazków. Prowadzący zajęcia kładzie przed dziećmi cztery obrazki
i pomaga przeczytać podpisy. Zwraca się do uczniów słowami: Obejrzyjcieilustracjei ułóżciejewewłaściwej
kolejności.OpowiedzciehistoryjkęBratka.
Dzieci wspólnie układają obrazki w odpowiedniej kolejności i opowiadają historyjkę, wskazując przyczyny
i skutki przedstawionych sytuacji.
• Bratek czuje się samotny.
• Jaś i Bratek są zadowoleni ze swojego zadania.
• Zdziwiony Bratek ogląda wystawę.
• Jaś cieszy się z wygranej Bratka.
Ćwiczenie należy przeprowadzić w zależności od potrzeb dziecka.

Zeszytćwiczeń
ćw.1

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci opowiadają o przeżyciach bohaterów, nazywając uczucia przedstawione
na kolejnych obrazkach (samotność, zadowolenie, zdziwienie, radość). Następnie łączą nazwy uczuć z odpowiednimi obrazkami.

Wypracowaniegotowoścido pracy
ćwiczenia ruchowo-zmysłowe
alfabet sensoryczny
litery m, n, u, w

Zabawa “Która to ręka?”. Prowadzący zajęcia stoi naprzeciw dzieci i podnosi kartkę z alfabetu sensorycznego
(m, n, u, w) wybraną ręką (np. prawą). Dzieci odpowiadają na ten ruch, podnosząc swoją rękę (również prawą).

ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość, pamięć wzrokową
Zeszytćwiczeń
ćw.2

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują po dwa identyczne wzory, a następnie łączą je kreską.

ćwiczenia kształcące sferę manualną i grafomotoryczną
Zeszytćwiczeń
ćw.3
nakładka Spaceruch

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wykonują ćwiczenia przygotowujące ręce do rysowania, a następnie łączą liniami odpowiednie obrazki z postaciami.

Pracawłaściwa
ćwiczenia kształcące funkcje słuchowo-językowe
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Zeszytćwiczeń
ćw.4

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci łączą obrazki w pary, których nazwy rozpoczynają się na taką samą głoskę.

ćwiczenia kształcące funkcje wzrokowo-przestrzenne
Zeszytćwiczeń
ćw.5

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci łączą w pary zestawy liter z odpowiednimi wyrazami.

ćwiczenia kształcące umiejętność czytania i pisania
Zeszytćwiczeń
Dowyborućw.6–7

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci umieszczają naklejki z produktami na właściwych półkach. Utrwalają poprawny sposób łączenia liter. Dzieci starannie kaligrafują litery w liniaturze. Należy wybrać ćwiczenia
w zależności od potrzeb dziecka

Zeszytćwiczeń
Dowyborućw.8–9,
słuchawki z butelek,

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wykonują ćwiczenia oczu przed czytaniem według wskazówek zawartych
w poleceniu. Piszą i czytają wyrazy sylabami oraz całościowo. Należy wybrać ćwiczenie w zależności od
potrzeb dziecka.

Zeszytćwiczeń
Dowyborućw.10–12,
okienko do czytania

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci czytają i piszą wyrazy oraz zdania. Należy wybrać ćwiczenie w zależności
od potrzeb dziecka.

ćwiczenia rozwijające myślenie matematyczne i wyobraźnię
Zeszytćwiczeń
ćw.13

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci zgodnie z instrukcją przyklejają na rysunku naklejki.

Podsumowaniepracy.Ocenawysiłku
ćwiczenia utrwalające treści, podsumowanie i nagroda
Zeszytćwiczeń
ćw.14
Kartapostępów21
Kartapracydomowej21

Samoocena. Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytania zawarte w zeszycie ćwiczeń
i dokonać samooceny.
Karta postępów. Prowadzący zajęcia wraz z dziećmi wypełnia kartę postępów.
Praca domowa. Prowadzący zajęcia objaśnia, jak wykonać pracę domową.
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Scenariuszzajęć
Zapis
wdzienniku

22

Utrwalenieliterpodobnychgraficznie:a i ą,e i ę na podstawiebajkiterapeutycznejO tym, że czasami
chłopcy wolą bawić się tylko z chłopcami, a dziewczynki z dziewczynkami

Przebieg
zajęć

Czynności organizacyjno-mobilizujące

domekuczuć

Domekuczuć. Dzieci siedzą w kręgu. Rozmawiają o swoim samopoczuciu. Następnie pokazują na domku
uczuć ilustracje, które najlepiej obrazują ich emocje.

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćrozpoznawania,nazywaniai wyrażaniaemocjiorazintegrującegrupę

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćsłuchaniazezrozumieniemi wypowiadaniasię
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 22
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 22

historyjkaobrazkowa 22

Prezentacjabajkiterapeutycznej.Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci i zapowiada: Słuchając
uważniebajki,poznacienowąprzygodęBratka.
Rozmowana temattreścibajki.Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych wysłuchaniem bajki.
Dzieci odpowiadają na zagadnienia dotyczące tekstu, sprawdzające jego rozumienie:
1. Jak zachowywały się dzieci z klasy Jasia?
2. Co ważnego nauczycielka wytłumaczyła dzieciom?
Opowiadaniehistoryjkina podstawieobrazków. Prowadzący zajęcia kładzie przed dziećmi cztery obrazki
i pomaga przeczytać podpisy. Zwraca się do uczniów słowami: Obejrzyjcieilustracjei ułóżciejewewłaściwej
kolejności.OpowiedzciehistoryjkęBratka.
Dzieci wspólnie układają obrazki w odpowiedniej kolejności i opowiadają historyjkę, wskazując przyczyny
i skutki przedstawionych sytuacji.
• Żaneta jest oburzona na Grzesia.
• Dziewczynki lekceważą swoich kolegów.
• Nauczycielkę niepokoi zachowanie dzieci podczas przerw.
• Żaneta krzyczy z radości.
Ćwiczenie należy przeprowadzić w zależności od potrzeb dziecka.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 1

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci opowiadają o przeżyciach bohaterów, nazywając uczucia przedstawione
na kolejnych obrazkach (oburzenie, lekceważenie, zaniepokojenie, radość). Następnie łączą nazwy uczuć z odpowiednimi obrazkami.

Wypracowanie gotowości do pracy
ćwiczeniaruchowo-zmysłowe
tarcza(kartkaA4)z narysowanymdużymbratkiem,piłkalubworeczek,
żetony

Zabawa„Rzutdo tarczy”. Prowadzący zajęcia zawiesza na ścianie tarczę. Na środku tarczy jest narysowany
duży bratek z zapisanymi na płatkach literami a, ą i e, ę. Dzieci stoją w rzędzie i wykonują polecenia:
• Wybierz płatek, w który rzucisz piłką (woreczkiem).
• Powiedz, z jakim smakiem i zapachem kojarzy ci się wybrana przez ciebie litera.
• Rzuć piłką w wybrany cel.
Podpowiedź!Zabawa może mieć formę współzawodnictwa – za prawidłowe wykonanie poleceń uczeń
otrzymuje żeton.
O tym, czy warto wprowadzać element współzawodnictwa decyduje prowadzący zajęcia, biorąc pod uwagę poziom dojrzałości emocjonalnej członków grupy.

ćwiczeniakształcącewrażliwość,spostrzegawczośći pamięćwzrokową
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 2

Pracaz zeszytemćwiczeń.Dzieci łączą w pary takie same sprężynki, a następnie je liczą.

ćwiczeniakształcącesferęmanualnąi grafomotoryczną
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Zeszyt ćwiczeń
ćw. 3
nakładkaSpaceruch

Pracaz zeszytemćwiczeń.Dzieci wykonują ćwiczenia przygotowujące ręce do rysowania, a następnie uzupełniając obrazek wymienionymi elementami. Utrwalają pojęcia „lewa strona”, „prawa strona”, „góra”, „dół”, „pod”,
„nad”.

Praca właściwa
ćwiczeniakształcącefunkcjesłuchowo-językowe
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 4

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wymawiają wskazane głoski i łączą w pary obrazki, których nazwy mają
w środku taką samą głoskę.

ćwiczeniakształcącefunkcjewzrokowo-przestrzenne
Zeszyt ćwiczeń
Do wyboru ćw. 5–6

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wyszukują wśród sprężyn pisane i drukowane litery ą i ę. Umieszczają
naklejki na odpowiednich półkach. Należy wybrać ćwiczenia w zależności od potrzeb dziecka.

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćczytaniai pisania
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 7

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci starannie kaligrafują litery w liniaturze. Utrwalają poprawny sposób łączenia liter.

Zeszyt ćwiczeń
Do wyboru ćw. 8–9,
słuchawkiz butelek,

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wykonują ćwiczenia oczu przed czytaniem według wskazówek zawartych
w poleceniu. Piszą i czytają wyrazy sylabami oraz całościowo. Należy wybrać ćwiczenia w zależności od
potrzeb dziecka.

Zeszyt ćwiczeń
Do wyboru ćw. 10–12,
okienkodo czytania

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci czytają i piszą wyrazy oraz zdania. Należy wybrać ćwiczenia w zależności
od potrzeb dziecka.

ćwiczeniarozwijającemyśleniematematycznei wyobraźnię
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 13

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci piszą litery na wskazanych etykietach według określonych kryteriów.

Podsumowanie pracy. Ocena wysiłku
ćwiczeniautrwalającetreści,podsumowaniei nagroda
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 14
Karta postępów 22
Karta pracy domowej 22

Samoocena.Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytania zawarte w zeszycie ćwiczeń
i dokonać samooceny.
Kartapostępów.Prowadzący zajęcia wraz z dziećmi wypełnia kartę postępów.
Pracadomowa. Prowadzący zajęcia objaśnia, jak wykonać pracę domową.
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Scenariuszzajęć
Zapis
wdzienniku

23

Utrwalenieznajomościliterpodobnychgraficznie: M,N i W na podstawiebajkiterapeutycznejO tym, że
nie jesteśmy nigdy sami, bo mamy wokół siebie przyjaciół

Przebieg
zajęć

Czynności organizacyjno-mobilizujące

domekuczuć

Domekuczuć. Dzieci siedzą w kręgu. Rozmawiają o swoim samopoczuciu. Następnie pokazują na domku
uczuć ilustracje, które najlepiej obrazują ich emocje.

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćrozpoznawania,nazywaniai wyrażaniaemocjiorazintegrującegrupę

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćsłuchaniazezrozumieniemi wypowiadaniasię
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 23
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 23

historyjkaobrazkowa 23

Prezentacja baki terapeutycznej. Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci i zapowiada: Słuchającuważniebajki,poznacienowąprzygodęBratka.
Rozmowana temattreścibajki. Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych wysłuchaniem bajki.
Dzieci odpowiadają na zagadnienia dotyczące tekstu i sprawdzające jego rozumienie:
1. O czym dzieci opowiadały na zajęciach?
2. Jaką dobrą wiadomość otrzymała nauczycielka?
Opowiadaniehistoryjkina podstawieobrazków.Prowadzący zajęcia kładzie przed dziećmi cztery obrazki
i pomaga przeczytać podpisy. Zwraca się do uczniów słowami: Obejrzyjcieilustracjei ułóżciejewewłaściwej
kolejności.OpowiedzciehistoryjkęBratka.
Dzieci wspólnie układają obrazki w odpowiedniej kolejności i opowiadają historyjkę, wskazując przyczyny
i skutki przedstawionych sytuacji.
• Radosne dzieci wyjęły z plecaków cenne skarby.
• Smutna Ola żali się Bratkowi.
• Milena z zapałem prezentuje swoje zadanie.
• Dzieci uściskały się w przyjaźni.
Ćwiczenie należy przeprowadzić w zależności od potrzeb dziecka.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 1

Pracaz zeszytemćwiczeń.Dzieci opowiadają o przeżyciach bohaterów, nazywając uczucia przedstawione
na kolejnych obrazkach (radość, smutek, zapał, przyjaźń). Następnie łączą nazwy uczuć z odpowiednimi obrazkami.

Wypracowanie gotowości do pracy
ćwiczeniakształcącewrażliwość,spostrzegawczość,pamięćsłuchową
instrumentyi przedmioty
wydająceciekawedźwięki,
pacynkaBratek

Zabawa„Wspólnegranie”. Dzieci siedzą w kręgu. Prowadzący zajęcia wchodzi w role Bratka i zaprasza dzieci do zabawy, która polega na uważnym słuchaniu, zapamiętywaniu i odtwarzaniu dźwięków. Prowadzący
zajęcia wybiera dziecko, które rozpocznie zabawę. Odgrywa ono ciąg dźwięków. Zadaniem kolejnych dzieci
będzie odtworzenie ciągu dźwięków zagranych przez poprzedników oraz dodanie jednego dźwięku. W ten
sposób utwór jest coraz dłuższy.
Przykłady ciągów dźwiękowych:
1. dziecko: bębenek; 2. dziecko: bębenek, kołatka; 3. dziecko: bębenek, kołatka, dzwoneczek; 4. dziecko: bębenek, kołatka, dzwoneczek, woreczek z grochem; 5. dziecko: bębenek, kołatka, dzwoneczek, woreczek
z grochem, kołatka

ćwiczeniakształcącewrażliwość,spostrzegawczośći pamięćwzrokową
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 2
lupaBystreOczko

Pracaz zeszytemćwiczeń.Dzieci wyszukują za pomocą lupy takie same wzory i łączą je linią.

ćwiczeniakształcącesferęmanualnąi grafomotoryczną
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Zeszyt ćwiczeń
ćw. 3
nakładkaSpaceruch

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wykonują ćwiczenia przygotowujące ręce do rysowania, a następnie uzupełniają obrazek brakującymi elementami.

Praca właściwa
ćwiczeniakształcącefunkcjesłuchowo-językowe
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 4

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wyodrębniają głoski w nagłosie nazw obrazków i na tej podstawie ustalają imiona właścicielek określonych przedmiotów. Naklejają naklejki z literami M, N, W na postaciach.

ćwiczeniakształcącefunkcjewzrokowo-przestrzenne
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 5
atlasPolski

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci uzupełniają brakujące litery.

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćczytaniai pisania

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 6
Zeszyt ćwiczeń
Do wyboru ćw. 7–9,
słuchawkiz butelek

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wykonują ćwiczenia oczu przed czytaniem według wskazówek zawartych
w poleceniu. Piszą i czytają wyrazy sylabami oraz całościowo. Należy wybrać ćwiczenia w zależności od
potrzeb dziecka.

Zeszyt ćwiczeń
Do wyboru ćw. 10–12

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci czytają i piszą wyrazy oraz zdania. Należy wybrać ćwiczenia w zależności
od potrzeb dziecka.

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci starannie kaligrafują litery w liniaturze.

ćwiczeniarozwijającemyśleniematematycznei wyobraźnię
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 13

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci kolorują na obrazku odbicia lewych i prawych dłoni. Liczą pary dłoni.

Podsumowanie pracy. Ocena wysiłku
ćwiczeniautrwalającetreści,podsumowaniei nagroda
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 14
Karta postępów 23
Karta pracy domowej 23

Samoocena. Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytania zawarte w zeszycie ćwiczeń
i dokonać samooceny.
Kartapostępów.Prowadzący zajęcia wraz z dziećmi wypełnia kartę postępów.
Pracadomowa.Prowadzący zajęcia objaśnia, jak wykonać pracę domową.
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Scenariuszzajęć
Zapis
wdzienniku
Przebieg
zajęć
domekuczuć

24

Utrwaleniezasadpisowniwyrazówwielkąliterąna podstawiebajkiterapeutycznejO tym, że jeśli chcemy czuć się bezpiecznie, musimy wiele wiedzieć – koniecznie!

Czynnościorganizacyjno-mobilizujące
ćwiczeniakształcąceumiejętnośćrozpoznawania,nazywaniai wyrażaniaemocjiorazintegrującegrupę
Domekuczuć. Dzieci siedzą w kręgu. Rozmawiają o swoim samopoczuciu. Następnie pokazują na „domku
uczuć” ilustracje, które najlepiej obrazują ich emocje.

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćsłuchaniazezrozumieniemi wypowiadaniasię
Księgabajek
terapeutycznych
–bajka 24
Księgabajek
terapeutycznych
–bajka 24

historyjkaobrazkowa 24

Prezentacjabajkiterapeutycznej. Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci i zapowiada: Słuchając
uważnie bajki, poznacie nową przygodę Bratka.
Rozmowana temattreścibajki. Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych wysłuchaniem bajki.
Dzieci odpowiadają na zagadnienia dotyczące tekstu, sprawdzające jego rozumienie:
1. Jakie zadania wykonuje strażak?
2. Opowiedzcie, co się dzieje na ilustracji?
Opowiadaniehistoryjkina podstawieobrazków. Prowadzący zajęcia kładzie przed dziećmi cztery obrazki
i pomaga przeczytać podpisy. Zwraca się do uczniów słowami: Obejrzyjcieilustracjei ułóżciejewewłaściwej
kolejności.OpowiedzciehistoryjkęBratka.
Dzieci wspólnie układają obrazki w odpowiedniej kolejności i opowiadają historyjkę, wskazując przyczyny
i skutki przedstawionych sytuacji.
• Dzieci podziwiają pana strażaka.
• Odważny strażak uratował kotka.
• Przerażone dziewczynki wołają o pomoc.
• Zawstydzone dziewczynki tłumaczą się przed panem strażakiem.
Ćwiczenie należy przeprowadzić w zależności od potrzeb dziecka.

Zeszytćwiczeń
ćw.1

Pracaz zeszytemćwiczeń.Dzieci opowiadają o przeżyciach bohaterów, nazywając uczucia przedstawione
na kolejnych obrazkach (podziw, odwaga, przerażenie, zawstydzenie). Następnie łączą nazwy uczuć z odpowiednimi obrazkami.

Wypracowaniegotowoścido pracy
ćwiczeniaruchowo-zmysłowe
bębenek

Zabawa„Dużekrokii małekroczki”. Prowadzący zajęcia proponuje dzieciom zabawę wyjaśniającą pojęcia
„duży” i„mały”. Uczniowie reagują odpowiednim sposobem chodzenia na sygnały dźwiękowe:
• Udają duże słonie, gdy nauczyciel wygrywa na bębenku całe nuty.
• Udają duże niedźwiedzie, gdy nauczyciel wygrywa na bębenku półnuty.
• Udają małe kangury, gdy nauczyciel wygrywa na bębenku ćwierćnuty.
• Udają małe kotki psotki na czworakach, gdy prowadzący zajęcia wygrywa na bębenku ósemki.

ćwiczeniakształcącewrażliwość,spostrzegawczośći pamięćwzrokową
Zeszytćwiczeń
ćw.2

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci rysują linię falistą pomiędzy wzorami.

ćwiczeniakształcącesferęmanualnąi grafomotoryczną
Zeszytćwiczeń
ćw.3
nakładkaSpaceruch

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wykonują ćwiczenia przygotowujące ręce do rysowania, a następnie rysują
po śladzie. Utrwalają pojęcia „duży” i„mały”.
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Pracawłaściwa
ćwiczeniakształcącefunkcjesłuchowo-językowe
Zabawa„Powiedzsłowoo przeciwnymznaczeniu”.Prowadzący zajęcia ustawia dzieci w kręgu, wchodzi
w rolę Bratka i zaprasza do zabawy. Polega ona na tym, że prowadzący zajęcia wypowiada słowo, rzucając
piłkę do wybranego dziecka. Zadaniem ucznia, który ją złapał, jest wypowiedzenie słowa o przeciwnym znaczeniu i odrzucenie piłki.
Zestaw wyrazów (antonimy): wysoki–niski, zimno–ciepło, szeroka–wąska, stare –nowe, krótkie–długie, ciężki–lekki, małe–duże, wesoło–smutno, czysto–brudno, pracowity–leniwy, pusty–pełny, wąski–szeroki, gruba–cienka, chudy–gruby, zdrowy–chory, mądry–głupi, dobry–zły, czarny–biały

Zeszytćwiczeń
ćw.4

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wskazują obrazki, których składają się czterech sylab.

ćwiczeniakształcącefunkcjewzrokowo-przestrzenne
Zeszytćwiczeń
ćw.5
lupaBystreOczko

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wyszukują wielkie i małe litery przy pomocy lupy, a następnie zapisują je
w dowolnej kolejności.

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćczytaniai pisania
Zeszytćwiczeń
ćw.6
Zeszytćwiczeń
Dowyborućw.7–9
słuchawkiz butelek
Zeszytćwiczeń
Dowyborućw.10–12,
wskaźnikdo czytania

Pracaz zeszytemćwiczeń.Dzieci starannie kaligrafują litery w liniaturze.
Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wykonują ćwiczenia oczu przed czytaniem według wskazówek zawartych
w poleceniu. Piszą i czytają wyrazy sylabami oraz całościowo. Należy wybrać ćwiczenia w zależności od
potrzeb dziecka.
Pracaz zeszytemćwiczeń.Dzieci czytają i piszą wyrazy oraz zdania. Należy wybrać ćwiczenia w zależności
od potrzeb dziecka.

ćwiczeniarozwijającemyśleniematematycznei wyobraźnię
Zeszytćwiczeń
ćw.13

Pracaz zeszytemćwiczeń.Dzieci liczą litery w zbiorach. Łączą zbiory z odpowiednimi liczbami na osi.

Podsumowaniepracy.Ocena wysiłku
ćwiczeniautrwalającetreści,podsumowaniei nagroda
Zeszytćwiczeń
ćw.14
Kartapostępów24
Kartapracydomowej24

Samoocena. Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytania zawarte w zeszycie ćwiczeń
i dokonać samooceny.
Kartapostępów.Prowadzący zajęcia wraz z dziećmi wypełnia kartę postępów.
Pracadomowa. Prowadzący zajęcia objaśnia, jak wykonać pracę domową.
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Scenariuszzajęć
Zapis
wdzienniku

25

Kształcenieumiejętnościrozpoznawaniazdańoznajmujących,pytającychi wykrzyknikowychna podstawiebajkiterapeutycznejO tym, że trzeba nauczyć się odmawiania, kiedy ktoś namawia do wagarowania

Przebieg
zajęć

Czynności organizacyjno-mobilizujące

domekuczuć

Domekuczuć. Dzieci siedzą w kręgu. Rozmawiają o swoim samopoczuciu. Następnie pokazują na domku
uczuć ilustracje, które najlepiej obrazują ich emocje.

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćrozpoznawania,nazywaniai wyrażaniaemocjiorazintegrującegrupę

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćsłuchaniazezrozumieniemi wypowiadaniasię
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 25
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 25

historyjkaobrazkowa 25

Prezentacjabajkiterapeutycznej. Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci i zapowiada: Słuchając
uważniebajki,poznacienowąprzygodęBratka.
Rozmowana temattreścibajki.Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych wysłuchaniem bajki.
Dzieci odpowiadają na zagadnienia dotyczące tekstu, sprawdzające jego rozumienie:
1. Co robili chłopcy w parku?
2. Jak należy się zachować, kiedy ktoś namawia nas na wagary?
Opowiadaniehistoryjkina podstawieobrazków. Prowadzący zajęcia kładzie przed dziećmi cztery obrazki
i pomaga im przeczytać podpisy. Następnie zwraca się do uczniów słowami: Obejrzyjcieilustracjei ułóżcieje
wewłaściwejkolejności.OpowiedzciehistoryjkęBratka.
Dzieci wspólnie układają obrazki w odpowiedniej kolejności i opowiadają historyjkę, wskazując przyczyny
i skutki przedstawionych sytuacji.
• Dominik i Łukasz rozmawiają z przejęciem.
• Zaniepokojeni pan Waldemar, pani pedagog i Bratek szukają chłopców.
• Rozbawieni Dominik i Łukasz szkolą swoje psy.
• Bratek daje chłopcom przyjacielską radę.
Ćwiczenie należy przeprowadzić w zależności od potrzeb dziecka.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 1

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci opowiadają o przeżyciach bohaterów, nazywając uczucia przedstawione
na kolejnych obrazkach (przejęcie, niepokój, rozbawienie, przyjaźń). Następnie łączą nazwy uczuć z odpowiednimi obrazkami.

Wypracowanie gotowości do pracy
ćwiczeniakształcącewrażliwość,spostrzegawczośći pamięćwzrokową
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 2

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci łączą wzór z odpowiednią obrożą.

ćwiczeniakształcącesferęmanualnąi grafomotoryczną
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 3
nakładkaSpaceruch

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wykonują ćwiczenia przygotowujące ręce do rysowania, a następnie rysują łabędzia, łącząc punkty.

Praca właściwa
ćwiczeniakształcącefunkcjesłuchowo-językowe
kartyz zagadkami

Zabawa„ZagadkiBratka”. Prowadzący zajęcia zaprasza dzieci do udziału w zabawie, podczas której dzieci
odgadują zagadki Bratka.
Zestaw zagadek:
• Co to za zwierzątko z wielkimi szczypcami?
Siedzi sobie w wodzie pod kamieniami. (rak)

• Zgadnijcie szybko kochane dzieci,
co to za ptak w parku lata, gdy księżyc świeci? (sowa)
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• Głęboko pod ziemią długie korytarze buduje.
Często też kopczyki z ziemi konstruuje. (kret)
• Rechocze cały dzień w stawie.
Nie dojrzysz jej łatwo w trawie. (żaba)
• Śnieżnobiały, w parku po stawie pływa.
Królewskim ptakiem się go nazywa. (łabędź)
• Wygląda jak poduszeczka z igiełkami.
Nie radzę go dotykać paluszkami. (jeż)
• Podobna do helikoptera, lata ze swobodą.
Ten piękny owad tańczy nad wodą. (ważka)

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 4

• Co to za ptaszek, który nie śpiewa, a ćwierka?
Zimą zaglądał do każdego okienka. (wróbel)
• Na jednej nóżce ślizga się stale
po kałużach i błocie. Nie męczy się wcale! (ślimak)
• Przeraźliwie głośno skrzeczy ta ptaszyna.
Z innymi ptakami kłótnie wszczyna. (sroka)
• Jaki to ptaszek gniazdko z błotka i słomy buduje.
Jak mały czarny samolocik na tle nieba szybuje? (jaskółka)
• Zwierzątko to w dziupli drzewa mieszka.
Zanosi tam każdą szyszkę i orzeszka. (wiewiórka)

Pracaz zeszytemćwiczeń.
Dzieci układają zdanie na temat obrazka. Dzielą pasek na tyle części, ile słów zawiera zdanie.

ćwiczeniakształcącefunkcjewzrokowo-przestrzenne
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 5
słuchawkiz butelek

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci czytają szeptem litery, używając słuchawek z butelek, a następnie obrysowują pierwszą literę imienia właściciela Dusi.

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćczytaniai pisania
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 6

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci kolorują kolorowankę ze znakami interpunkcyjnymi. Starannie kaligrafują litery w liniaturze. Utrwalają poprawny sposób łączenia liter.

Zeszyt ćwiczeń
Do wyboru ćw. 7–8
słuchawkiz butelek

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wykonują ćwiczenia oczu przed czytaniem według wskazówek zawartych
w poleceniu. Piszą i czytają wyrazy sylabami oraz całościowo. Należy wybrać ćwiczenia w zależności od
potrzeb dziecka.

Zeszyt ćwiczeń
Do wyboru ćw. 9–11
wskaźnikdo czytania

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci czytają i piszą wyrazy oraz zdania. Należy wybrać ćwiczenia w zależności
od potrzeb dziecka.

ćwiczeniarozwijającemyśleniematematycznei wyobraźnię
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 12

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci łączą liczby w kolejności od największej do najmniejszej.

Podsumowanie pracy. Ocena wysiłku
ćwiczeniautrwalającetreści,podsumowaniei nagroda
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 13
Karta postępów 25
Karta pracy domowej 25

Samoocena.Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytania zawarte w zeszycie ćwiczeń
i dokonać samooceny.
Kartapostępów. Prowadzący zajęcia wraz z dziećmi wypełnia kartę postępów.
Pracadomowa. Prowadzący zajęcia objaśnia, jak wykonać pracę domową.
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Scenariuszzajęć
Zapis
wdzienniku

26

Utrwaleniepisowniwyrazówz literamiodpowiadającymigłoskompodobnymfonetycznie[i]–[j]na podstawiebajkiterapeutycznejO dwóch przyjaciółkach – Iwonie i Joli, które chciały zostać modelkami

Przebieg
zajęć

Czynności organizacyjno-mobilizujące

domekuczuć

Domekuczuć. Dzieci siedzą w kręgu. Rozmawiają o swoim samopoczuciu. Następnie pokazują na domku
uczuć ilustracje, które najlepiej obrazują ich emocje.

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćrozpoznawania,nazywaniai wyrażaniaemocjiorazintegrującegrupę

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćsłuchaniazezrozumieniemi wypowiadaniasię
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 26
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 26

historyjkaobrazkowa 26

Prezentacjabajkiterapeutycznej.Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci i zapowiada: Słuchając
uważniebajki,poznacienowąprzygodęBratka.
Rozmowana temattreścibajki. Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych wysłuchaniem bajki.
Dzieci odpowiadają na zagadnienia dotyczące tekstu, sprawdzające jego rozumienie:
1. Jaką rolę otrzymał Bratek w zabawie i co miał robić?
2. Co ważnego Bratek powiedział Joli i Iwonie?
Opowiadaniehistoryjkina podstawieobrazków. Prowadzący zajęcia kładzie przed dziećmi cztery obrazki
i pomaga im przeczytać podpisy. Następnie zwraca się do uczniów słowami: Obejrzyjcieilustracjei ułóżcieje
wewłaściwejkolejności.OpowiedzciehistoryjkęBratka.
Dzieci wspólnie układają obrazki w odpowiedniej kolejności i opowiadają historyjkę, wskazując przyczyny
i skutki przedstawionych sytuacji.
• Radosna Jola zaprosiła Bratka do domu.
• Mama Joli jest lekko zaniepokojona.
• RozdrażnionaJola kłóci się z koleżanką.
• Pogodzone dziewczynki akceptują się wzajemnie.
Ćwiczenie należy przeprowadzić w zależności od potrzeb dziecka.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 1

Pracaz zeszytemćwiczeń.Dzieci opowiadają o przeżyciach bohaterów, nazywając uczucia przedstawione
na kolejnych obrazkach (radość, niepokój, rozdrażnienie, akceptacja). Następnie łączą nazwy uczuć z odpowiednimi obrazkami.

Wypracowanie gotowości do pracy
ćwiczeniakształcącewrażliwość,spostrzegawczośći pamięćsłuchową
trójkątlubdzwonki
chromatyczne

Zabawa„Długo–krótko”.Dzieci siedzą w kręgu. Prowadzący zajęcia układa przed nimi wzór z kółek i prostokątów (lub np. kasztanów i kredek), który przedstawia dźwięki krótkie i długie. Zadaniem dzieci jest zagranie
tego wzoru na trójkącie lub dzwonkach. Następnie uczniowie długo wypowiadają głoskę [i], gdy grają dźwięk
długi, i krótko – głoskę [j], gdy grają dźwięk krótki.
Uwaga:Prowadzący zajęcia może wskazywać kolejne elementy wzoru palcem lub wskaźnikiem, aby ułatwić
dzieciom zadanie.
Przykładowy wzór dźwięków:
** __________ ** __________** __________**
[j] [j] [iiiiiiiii] [j] [j] [iiiiiiiiiii] [j] [j] [iiiiiiiiii] [j] [j]

ćwiczeniakształcącewrażliwość,spostrzegawczośći pamięćwzrokową
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 2
lupaBystreOczko

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wyszukują za pomocą lupy dwa szczegóły różniące obrazki i głośno wymawiają ich nazwy.

ćwiczeniakształcącesferęmanualnąi grafomotoryczną
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Zeszyt ćwiczeń
ćw. 3
nakładkaSpaceruch

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wykonują ćwiczenia przygotowujące ręce do rysowania, a następnie poprawiają kontury rysunków.

Praca właściwa
ćwiczeniakształcącefunkcjesłuchowo-językowe
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 4

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wyodrębniają wskazane głoski i łączą obrazki w zbiory, których nazwy mają taką samą głoskę na końcu.

ćwiczeniakształcącefunkcjewzrokowo-przestrzenne
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 5

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wyszukują i kolorują pola według kodu.

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćczytaniai pisania
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 6

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci starannie kaligrafują litery w liniaturze. Utrwalają poprawny sposób łączenia liter.

Zeszyt ćwiczeń
Do wyboru ćw. 7–9,
słuchawkiz butelek

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wykonują ćwiczenia oczu przed czytaniem według wskazówek zawartych
w poleceniu. Piszą i czytają wyrazy sylabami oraz całościowo. Należy wybrać ćwiczenia w zależności od
potrzeb dziecka.

Zeszyt ćwiczeń
Do wyboru ćw. 10, 11,
wskaźnikdo czytania

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci czytają i piszą wyrazy oraz zdania. Należy wybrać ćwiczenia w zależności
od potrzeb dziecka.

ćwiczeniarozwijającemyśleniematematycznei wyobraźnię
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 12, 13
liczydłolubkoraliki

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wykonują działania i kolorują obrazek tak, jak wskazują wyniki. Porównują
liczby.

Podsumowanie pracy. Ocena wysiłku
ćwiczeniautrwalającetreści,podsumowaniei nagroda
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 14
Karta postępów 16
Karta pracy domowej 16

Samoocena. Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytania zawarte w zeszycie ćwiczeń
i dokonać samooceny.
Kartapostępów.Prowadzący zajęcia wraz z dziećmi wypełnia kartę postępów.
Pracadomowa.Prowadzący zajęcia objaśnia, jak wykonać pracę domową.
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Scenariuszzajęć
Zapis
wdzienniku

27

Utrwaleniepisowniwyrazówz literamioznaczającymigłoskipodobnefonetycznie:[s]–[ś](si),[z]–[ź](zi),
[c]–[ć](ci),[dz]–[dź](dzi)na podstawiebajkiterapeutycznejO tym, jak Ela pozbyła się byków z pisanki
i zaskoczyła tym koleżanki

Przebieg
zajęć

Czynności organizacyjno-mobilizujące

domekuczuć

Domekuczuć. Dzieci siedzą w kręgu. Rozmawiają o swoim samopoczuciu. Następnie pokazują na domku
uczuć ilustracje, które najlepiej obrazują ich emocje.

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćrozpoznawania,nazywaniai wyrażaniaemocjiorazintegrującegrupę

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćsłuchaniazezrozumieniemi wypowiadaniasię
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 27
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 27

historyjkaobrazkowa 27

Prezentacjabajkiterapeutycznej.Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci i zapowiada: Słuchając
uważniebajki,poznacienowąprzygodęBratka.
Rozmowana temattreścibajki.Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych wysłuchaniem bajki.
Dzieci odpowiadają na zagadnienia dotyczące tekstu, sprawdzające jego rozumienie:
1. Dlaczego Bratek czuł się zakłopotany?
2. Opisz pisankę, którą Ela wręczyła Bratkowi?
Opowiadaniehistoryjkina podstawieobrazków. Prowadzący zajęcia kładzie przed dziećmi cztery obrazki
i pomaga im przeczytać podpisy. Następnie zwraca się do uczniów słowami: Obejrzyjcieilustracjei ułóżcieje
wewłaściwejkolejności.OpowiedzciehistoryjkęBratka.
Dzieci wspólnie układają obrazki w odpowiedniej kolejności i opowiadają historyjkę, wskazując przyczyny
i skutki przedstawionych sytuacji.
• Bratek podziwia pisanki w koszu.
• Zakłopotany Bratek wybiera najpiękniejszą pisankę.
• Strapiona Ela opowiada Bratkowi, jak wykonała pisankę na konkurs.
• Ela z dumą wręcza Bratkowi świąteczny upominek.
Ćwiczenie należy przeprowadzić w zależności od potrzeb dziecka.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 1

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci opowiadają o przeżyciach bohaterów, nazywając uczucia przedstawione
na kolejnych obrazkach (podziw, zakłopotanie, strapienie, duma). Następnie łączą nazwy uczuć z odpowiednimi obrazkami.

Wypracowanie gotowości do pracy
ćwiczeniaruchowo-zmysłowe
słuchawkiz butelek

Zabawa„Twardo–miękko”.Dzieci siedzą na podłodze i, używając słuchawek z butelek, kolejno powtarzają
za prowadzącym zajęcia głoski: [s]–[ś], [z]–[ź], [c]–[ć], [dz]–[dź]. Wspólnie ustalają, które głoski są twarde, a które miękkie (przy wymowie głoski miękkiej środkowa część języka unosi się do podniebienia).

ćwiczeniakształcącewrażliwość,spostrzegawczośći pamięćwzrokową
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 2

Pracaz zeszytemćwiczeń.Dzieci kolorują tylko te elementy, które znajdują się na wszystkich kartkach świątecznych. Uzupełniają kartki naklejkami – tangramami.

ćwiczeniakształcącesferęmanualnąi grafomotoryczną
kartapracy
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 3
nakładkaSpaceruch

Pracaz kartąpracy. Dzieci wykonują kartkę świąteczną – wycinają i ozdabiają kurczaczka.
Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wykonują ćwiczenia przygotowujące rękę do rysowania, a następnie rysują wzory na pisankach.
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Praca właściwa
ćwiczeniakształcącefunkcjesłuchowo-językowe
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 4

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wyodrębniają wskazane głoski i łączą w pary obrazki, których nazwy rozpoczynają się na tę samą głoskę.

ćwiczeniakształcącefunkcjewzrokowo-przestrzenne
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 5

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci zaznaczają drogę, którą musi pokonać Spaceruch, aby zebrać litery z zaproponowanego układu liter.

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćczytaniai pisania
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 6

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci starannie kaligrafują litery w liniaturze. Utrwalają poprawny sposób łączenia liter.

Zeszyt ćwiczeń
Do wyboru ćw. 7–9,
słuchawkiz butelek

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wykonują ćwiczenia oczu przed czytaniem według wskazówek zawartych
w poleceniu. Piszą i czytają wyrazy sylabami oraz całościowo. Należy wybrać ćwiczenia w zależności od
potrzeb dziecka.

Zeszyt ćwiczeń
Do wyboru ćw. 10–11,
wskaźnikdo czytania

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci czytają i piszą wyrazy oraz zdania. Należy wybrać ćwiczenia w zależności
od potrzeb dziecka.

ćwiczeniarozwijającemyśleniematematycznei wyobraźnię
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 12

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci kolorują tym samym kolorem liczby zapisane cyframi i ich słowne zapisy.
Następnie odczytują je głośno w kolejności od najmniejszej do największej.

Podsumowanie pracy. Ocena wysiłku
ćwiczeniautrwalającetreści,podsumowaniei nagroda
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 13
Karta postępów 27
Karta pracy domowej 27

Samoocena.Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytania zawarte w zeszycie ćwiczeń
i dokonać samooceny.
Kartapostępów. Prowadzący zajęcia wraz z dziećmi wypełnia kartę postępów.
Pracadomowa. Prowadzący zajęcia objaśnia, jak wykonać pracę domową.
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Scenariuszzajęć
Zapis
w dzienniku
Przebieg
zajęć
pacynka Bratek,
kalendarz

28

Utrwalenie pisowni wyrazów z literami oznaczającymi głoski podobne fonetycznie: [sz]–[s], [ż] (rz)–[z],
[cz]–[c], [dż]–[dz] na podstawie bajki terapeutycznej O tym, jak napis na bluzce pomógł nam rozegrać
mecz przyjaźni

Czynności organizacyjno-mobilizujące
ćwiczenia kształcące umiejętność rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji oraz integrujące grupę
Zabawa „Rok”. Dzieci siedzą na podłodze. Prowadzący zajęcia wchodzi w rolę Bratka i mówi: Znam nazwy miesięcy, ale nie umiem ich zapamiętać w odpowiedniej kolejności. To takie trudne! Czy ktoś może mi pomóc zapamiętać je w odpowiedniej kolejności? Prowadzący odpowiada Bratkowi, spoglądając na dzieci: Łatwiej zapamiętać
nazwy miesięcy, gdy są poukładane. Proponuję wam pewną zabawę. Prowadzący zajęcia prezentuje kalendarz,
mówiąc: To jest domek, w którym mieszkają miesiące, czyli rok. Każdy miesiąc w roku ma swój pokój, czyli swoje stałe miejsce. Powtórzmy kilka razy nazwy miesięcy w odpowiedniej kolejności na różne ciekawe sposoby. Dzieci powtarzają nazwy miesięcy, stojąc na jednej nodze, klaszcząc w dłonie, podając do siebie piłkę itp.

ćwiczenia kształcące umiejętność słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 28
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 28

historyjka obrazkowa 28

Prezentacja bajki terapeutycznej. Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci i zapowiada: Słuchając
uważnie bajki, poznacie nową przygodę Bratka.
Rozmowa na temat treści bajki. Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych wysłuchaniem bajki.
Dzieci odpowiadają na zagadnienia dotyczące tekstu, sprawdzające jego rozumienie:
1. Dlaczego Bratek musiał zagwizdać?
2. Co sądzisz o sposobie rozwiązania konfliktu przez dzieci i Bratka?
Opowiadanie historyjki na podstawie obrazków. Prowadzący zajęcia kładzie przed dziećmi cztery obrazki
i pomaga im przeczytać podpisy. Następnie zwraca się do uczniów słowami: Obejrzyjcie ilustracje i ułóżcie je
we właściwej kolejności. Opowiedzcie historyjkę Bratka.
Dzieci wspólnie układają obrazki w odpowiedniej kolejności i opowiadają historyjkę, wskazując przyczyny
i skutki przedstawionych sytuacji.
• Grześ z poczuciem wyższości mówi, że wie, co jest napisane na koszulce Dominika.
• Bezradny Dominik pokazuje Grzesiowi język.
• Zirytowany Dominik staje na przeciw Grzesia.
• Dzieci trzymają się za ręce na znak przyjaźni.
Ćwiczenie należy przeprowadzić w zależności od potrzeb dziecka.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 1

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci opowiadają o przeżyciach bohaterów, nazywając uczucia przedstawione
na kolejnych obrazkach (poczucie wyższości, bezradność, poirytowanie, przyjaźń). Następnie łączą nazwy
uczuć z odpowiednimi obrazkami.

Wypracowanie gotowości do pracy
ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość i pamięć wzrokową
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 2

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci łączą w pary piłki z takimi samymi wzorami.

ćwiczenia kształcące sferę manualną i grafomotoryczną
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 3
nakładka Spaceruch,
szpilki

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wykonują ćwiczenia przygotowujące ręce do rysowania, a następnie dziurkują szpilką wzory na piłce.

Praca właściwa
ćwiczenia kształcące funkcje słuchowo-językowe

pacynka Bratek

Zabawa „Powtarzanki”. Prowadzący zajęcia wchodzi w rolę Bratka i zaprasza dzieci do udziału w zabawie,
podczas której będą powtarzały pary głosek i pary wyrazów, zwracając uwagę na wymowę głosek: [s]–[sz],
[z]–[ż], [c]–[cz], [dz]–[dż].
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Zestawy wyrazów:
• różnicowanie głosek [s]–[sz]: stary szałas, sucha koszula, las szumi, pas Szymona, pies szczeka;
• różnicowanie głosek [z]–[ż]: złośliwe żarty, gwizdek żelazny, zegarek Żanety, złocony żyrandol, zepsute łyżwy;
• różnicowanie głosek [c]–[cz]: cymbałki Czarka, cebula czerwona, owoce pomarańczy, cytryny paczkowane,
noc czarna;
• różnicowanie głosek [dz]–[dż]: pieniądze dżokeja, widzę dżunglę, rydze Dżeni, koledzy Andżeliki, rodzaj
dżemu.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 4

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyodrębniają wskazane głoski i łączą obrazki w pary, których nazwy mają
taką samą głoskę na początku.

ćwiczenia kształcące funkcje wzrokowo-przestrzenne
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 5

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci zaznaczają drogę, którą pokona Spaceruch, aby dojść do bramki.

ćwiczenia kształcące umiejętność czytania i pisania
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 6

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci starannie kaligrafują litery w liniaturze. Utrwalają poprawny sposób łączenia liter.

Zeszyt ćwiczeń
Do wyboru ćw. 7–8
słuchawki z butelek

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wykonują ćwiczenia oczu przed czytaniem według wskazówek zawartych
w poleceniu. Dzieci piszą i czytają wyrazy sylabami i całościowo. Należy wybrać ćwiczenia w zależności od
potrzeb dziecka.

Zeszyt ćwiczeń
Do wyboru ćw. 9–11,
wskaźnik do czytania

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci czytają i piszą wyrazy oraz zdania. Należy wybrać ćwiczenia w zależności
od potrzeb dziecka.

ćwiczenia rozwijające myślenie matematyczne i wyobraźnię
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 12

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci odczytują dane z tabeli. Porównują liczby.

Podsumowanie pracy. Ocena wysiłku
ćwiczenia utrwalające treści, podsumowanie i nagroda
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 13
Karta postępów 28
Karta pracy domowej 28

Samoocena. Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytania zawarte w zeszycie ćwiczeń
i dokonać samooceny.
Karta postępów. Prowadzący zajęcia wraz z dziećmi wypełnia kartę postępów.
Praca domowa. Prowadzący zajęcia objaśnia, jak wykonać pracę domową.
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Scenariuszzajęć
Zapis
wdzienniku

29

Utrwaleniepisowniwyrazówz literamioznaczającymigłoskipodobnefonetycznie:[sz]–[ś](si),[ż]–[ź]
(zi),[cz]–[ć](ci),[dż]–[dź](dzi)na podstawiebajkiterapeutycznejO tym, jak zgubione ziemniaczki trafiły
do swojej paczki

Przebieg
zajęć

Czynności organizacyjno-mobilizujące

domekuczuć

Domekuczuć. Dzieci siedzą w kręgu. Rozmawiają o swoim samopoczuciu. Następnie pokazują na domku
uczuć ilustracje, które najlepiej obrazują ich emocje.

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćrozpoznawania,nazywaniai wyrażaniaemocjiorazintegrującegrupę

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćsłuchaniazezrozumieniemi wypowiadaniasię
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 29
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 29

historyjkaobrazkowa 29

Prezentacjabajkiterapeutycznej. Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci i zapowiada: Słuchając
uważniebajki,poznacienowąprzygodęBratka.
Rozmowana temattreścibajki. Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych wysłuchaniem bajki.
Dzieci odpowiadają na zagadnienia dotyczące tekstu, sprawdzające jego rozumienie:
1. Czym Adaś zaskoczył Bratka?
2. Jak staruszka odwdzięczyła się chłopcom?
Opowiadaniehistoryjkina podstawieobrazków. Prowadzący zajęcia kładzie przed dziećmi cztery obrazki
i pomaga uczniom przeczytać podpisy. Następnie zwraca się do uczniów słowami: Obejrzyjcieilustracjei ułóżciejewewłaściwejkolejności.OpowiedzciehistoryjkęBratka.
Dzieci wspólnie układają obrazki w odpowiedniej kolejności i opowiadają historyjkę, wskazując przyczyny
i skutki przedstawionych sytuacji.
• Zaskoczony Adaś dostrzega portmonetkę leżącą na chodniku.
• Szczęśliwy Adaś marzy o nowej hulajnodze.
• Podekscytowani chłopcy zbierają ziemniaki do siatki.
• Chłopcy oddają wzruszonejstaruszce zgubione ziemniaki i portmonetkę.
Ćwiczenie należy przeprowadzić w zależności od potrzeb dziecka.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 1

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci opowiadają o przeżyciach bohaterów, nazywając uczucia przedstawione
na kolejnych obrazkach (zaskoczenie, szczęście, podekscytowanie, wzruszenie). Następnie łączą nazwy uczuć
z odpowiednimi obrazkami.

Wypracowanie gotowości do pracy
ćwiczeniaruchowo-zmysłowe
przedmiotylubrysunki
przedmiotów,którychnazwyrozpoczynająsię
na głoski[sz],[ś],[ż],[ź],
[cz],[ć],[dż],[dź]

Zabawa„Tak–Nie”. Chętne dziecko na chwilę opuszcza salę. Pozostali uczniowie chowają w tym czasie w różnych miejscach sali przedmioty lub rysunki przedmiotów, których nazwy rozpoczynają się na głoski [sz], [ś],
[ż], [ź], [cz], [ć], [dż], [dź]. Dziecko wraca do sali i szuka schowanych przedmiotów, poruszając się według wskazówek prowadzącego (np.: idź prosto/ w prawo/w lewo, spójrz przed siebie/w bok, podnieś rękę na wysokość oczu/pasa). Kiedy dziecko jest w pobliżu schowanego przedmiotu, dzieci oraz prowadzący mówią: Tak,
tak,tak, a jeśli jest daleko, mówią: Nie,nie,nie. Znalezione przedmioty dziecko chowa do siatki. Zabawa kończy się z chwilą odnalezienia wszystkich przedmiotów. Można ją kontynuować, wybierając kolejną osobę,
która wyjdzie z sali.

ćwiczeniakształcącewrażliwość,spostrzegawczośći pamięćwzrokową
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 2

Pracaz zeszytemćwiczeń.Dzieci przyglądają się zapisanym na tabliczkach znakom przypominającym litery. Łączą w pary identyczne tabliczki.

ćwiczeniakształcącesferęmanualnąi grafomotoryczną
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 3, 4
nakładkaSpaceruch

Pracaz zeszytemćwiczeń.Dzieci wykonują ćwiczenia przygotowujące ręce do rysowania. Zakreskowują
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obrazek pionowymi i poziomymi liniami. Tworzą obrazek, uzupełniając go wskazanymi elementami. Utrwalają pojęcia: lewa i prawa strona, góra, dół, pod, nad.

Praca właściwa
ćwiczeniakształcącefunkcjesłuchowo-językowe
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 5

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wyodrębniają wskazane głoski i łączą w pary obrazki, których nazwy rozpoczynają się taką samą głoską.

ćwiczeniakształcącefunkcjewzrokowo-przestrzenne
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 6

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci rysują kredką drogę, którą pokona Spaceruch, aby dojść do właściwego
domku.

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćczytaniai pisania
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 7

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci starannie kaligrafują litery w liniaturze. Utrwalają poprawny sposób łączenia liter.

Zeszyt ćwiczeń
Do wyboru ćw. 8–10,
słuchawkiz butelek,
wskaźnikdo czytania
Zeszyt ćwiczeń
Do wyboru ćw. 11–12,
wskaźnikdo czytania

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wykonują ćwiczenia oczu przed czytaniem według wskazówek zawartych
w poleceniu. Piszą i czytają wyrazy sylabami i całościowo. Należy wybrać ćwiczenia w zależności od potrzeb
dziecka.
Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci czytają i piszą wyrazy oraz zdania. Należy wybrać ćwiczenia w zależności
od potrzeb dziecka.

ćwiczeniarozwijającemyśleniematematycznei wyobraźnię
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 13

Pracaz zeszytemćwiczeń.Dzieci łączą takie same monety liniami w wybranych kolorach. Następnie porównują monety, wstawiając odpowiedni znak.

Podsumowanie pracy. Ocena wysiłku
ćwiczeniautrwalającetreści,podsumowaniei nagroda
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 14
Karta postępów 29
Karta pracy domowej 29

Samoocena. Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytania zawarte w zeszycie ćwiczeń
i dokonać samooceny.
Kartapostępów. Prowadzący zajęcia wraz z dziećmi wypełnia kartę postępów.
Pracadomowa. Prowadzący zajęcia objaśnia, jak wykonać pracę domową.
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Scenariuszzajęć
Zapis
w dzienniku

30

Utrwalenie pisowni wyrazów z ó wymiennym na o na podstawie bajki terapeutycznej O tym, jak karty
ortobratki pozwoliły Zosi zapamiętać to, że ó wymienia się na o

Przebieg
zajęć

Czynnościorganizacyjno-mobilizujące

domek uczuć

Domek uczuć. Dzieci siedzą w kręgu. Rozmawiają o swoim samopoczuciu. Następnie pokazują na domku
uczuć ilustracje, które najlepiej obrazują ich emocje.

ćwiczenia kształcące umiejętność rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji oraz integrujące grupę

ćwiczenia kształcące umiejętność słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się
Księgabajek
terapeutycznych
–bajka 30
Księgabajek
terapeutycznych
–bajka 30

historyjka obrazkowa 30

Prezentacja bajki terapeutycznej. Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci i zapowiada: Słuchając
uważniebajki,poznacienowąprzygodęBratka.
Rozmowa na temat treści bajki. Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych wysłuchaniem bajki.
Dzieci odpowiadają na zagadnienia dotyczące tekstu, sprawdzające jego rozumienie:
1. Jakie zadania Zosia miała wykonać w domu?
2. Jaki plan ułożyła Zosia, aby sprawnie odrobić lekcje?
3. Co to są ortobratki?
4. Czy zapamiętałeś, na jaką samogłoskę wymienia się ó?
5. Opowiedzcie, co się dzieje na ilustracji?
Opowiadanie historyjki na podstawie obrazków. Prowadzący zajęcia kładzie przed dziećmi cztery obrazki
i pomaga uczniom przeczytać podpisy. Następnie zwraca się do uczniów słowami: Obejrzyjcieilustracjei ułóżciejewewłaściwejkolejności.OpowiedzciehistoryjkęBratka.
Dzieci wspólnie układają obrazki w odpowiedniej kolejności i opowiadają historyjkę, wskazując przyczyny
i skutki przedstawionych sytuacji.
• Zosia jest zmęczona odrabianiem lekcji.
• Bratek podziwia wytrwałość Zosi.
• Zaciekawiona Zosia patrzy na karty.
• Zosia jest zadowolona, bo wiele się nauczyła.
Ćwiczenie należy przeprowadzić w zależności od potrzeb dziecka.

Zeszytćwiczeń
ćw.1

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci opowiadają o przeżyciach bohaterów, nazywając uczucia przedstawione
na kolejnych obrazkach (zmęczenie, podziw, zaciekawienie, zadowolenie). Następnie łączą nazwy uczuć z odpowiednimi obrazkami.

Wypracowaniegotowoścido pracy
ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość i pamięć wzrokową
Zeszytćwiczeń
ćw.2
lupa Bystre Oczko
Zeszytćwiczeń
ćw.3
szpilki

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują i otaczają pętlami błędy na kartach.

ćwiczenia kształcące sferę manualną i grafomotoryczną
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wykonują ćwiczenia przygotowujące ręce do rysowania, a następnie dziurkują wzór za pomocą szpilki.

Pracawłaściwa
ćwiczenia kształcące funkcje słuchowo-językowe
Zeszytćwiczeń
Dowyborućw.4,5

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyodrębniają wskazane głoski w nazwach obrazków. Należy wybrać
ćwiczenia w zależności od potrzeb dziecka.
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ćwiczenia kształcące funkcje wzrokowo-przestrzenne
plansza z wierszykiem ilustrowanym piktogramami

Zeszytćwiczeń
ćw.6
lupa Bystre Oczko

Zabawa „Zapamiętaj to, że ó wymienia się na o”. Prowadzący zajęcia zaprasza dzieci do zabawy. Każdemu
uczniowi z osobna mówi szeptem, jaki przedmiot lub zwierzę ma udawać. Dzieci mogą wykorzystywać tylko mimikę, postawę ciała i gesty. Każdy uczeń po kolei odgrywa swoją rolę, a pozostali zgadują, jakie zwierzę
lub przedmiot udaje.
Zestaw ról:
wóz, kózka, sówka, krówka, wór, słój, stół
Na zakończenie zabawy prowadzący zajęcia prezentuje dzieciom dużą planszę z zapisanym wierszykiem.
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują litery ó, a następnie otaczają je różową pętlą.

ćwiczenia kształcące umiejętność czytania i pisania

Zeszytćwiczeń
ćw.7

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci starannie kaligrafują litery w liniaturze. Utrwalają poprawny sposób łączenia liter.

Zeszytćwiczeń
Dowyborućw.8–11,
słuchawki z butelek,
nakładka Spaceruch

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wykonują ćwiczenia oczu przed czytaniem według wskazówek zawartych
w poleceniu. Dzieci piszą i czytają wyrazy sylabami oraz całościowo. Wyszukują i piszą po śladzie wyrazy z literą ó. Należy wybrać ćwiczenia w zależności od potrzeb dziecka.Należy wybrać ćwiczenia w zależności od
potrzeb dziecka.

karty ortobratki ó – o

Gra „Karty ortobratki”. Prowadzący zajęcia układa na podłodze karty ortobratki. Dzieci grają według zasad
gry w Piotrusia: dobierają w pary karty z wyrazami z ó oraz karty z wyrazami, w których to ó wymienia się
na o. Należy wybrać ćwiczenie w zależności od potrzeb dziecka.

Zeszytćwiczeń
Dowyborućw.12,13,
wskaźnik do czytania

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci czytają i piszą zdania. Należy wybrać ćwiczenia w zależności od potrzeb
dziecka.

ćwiczenia rozwijające myślenie matematyczne i wyobraźnię
Zeszytćwiczeń
ćw.14

Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci łączą w pary liczbę z zapisem liczebnika (z ó wymiennym na o w nazwie).

Podsumowaniepracy.Ocena wysiłku
ćwiczenia utrwalające treści, podsumowanie i nagroda
Zeszytćwiczeń
ćw.15
Kartapostępów30
Kartapracydomowej30

Samoocena. Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytania zawarte w zeszycie ćwiczeń
i dokonać samooceny.
Karta postępów. Prowadzący zajęcia wraz z dziećmi wypełnia kartę postępów.
Praca domowa. Prowadzący zajęcia objaśnia, jak wykonać pracę domową.
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Scenariuszzajęć
Zapis
wdzienniku

31

Utrwaleniepisowniwyrazówz rz wymiennymna podstawiebajkiterapeutycznejO tym, jak gra z tatą
okazała się spełnieniem marzeń Eryka

Przebieg
zajęć

Czynnościorganizacyjno-mobilizujące

domekuczuć

Domekuczuć. Dzieci siedzą w kręgu. Rozmawiają o swoim samopoczuciu. Następnie pokazują na domku
uczuć ilustracje, które najlepiej obrazują ich emocje.

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćrozpoznawania,nazywaniai wyrażaniaemocjiorazintegrującegrupę

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćsłuchaniazezrozumieniemi wypowiadaniasię
Księgabajek
terapeutycznych
–bajka 31
Księgabajek
terapeutycznych
–bajka 31

historyjkaobrazkowa 31

Prezentacjabajkiterapeutycznej. Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci i zapowiada: Słuchając
uważniebajki,poznacienowąprzygodęBratka.
Rozmowana temattreścibajki.Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych wysłuchaniem bajki.
Dzieci odpowiadają na zagadnienia dotyczące tekstu, sprawdzające jego rozumienie:
1. Jaki prezent na Dzień Ojca przygotował Eryk z Bratkiem?
2. Co można było zapamiętać podczas gry?
Opowiadaniehistoryjkina podstawieobrazków.Prowadzący zajęcia kładzie przed dziećmi cztery obrazki
i pomaga uczniom przeczytać podpisy. Następnie zwraca się do uczniów: Obejrzyjcieilustracjei ułóżciejewe
właściwejkolejności.OpowiedzciehistoryjkęBratka.
Dzieci wspólnie układają obrazki w odpowiedniej kolejności i opowiadają historyjkę, wskazując przyczyny
i skutki przedstawionych sytuacji.
• Zmartwiony Eryk stoi samotnie przy zegarze.
• SmutnyEryk rozmawia z Bratkiem.
• Eryk jest szczęśliwy z powodu powrotu taty do domu.
• Bratek z radością obserwuje graczy.
Ćwiczenie należy przeprowadzić w zależności od potrzeb dziecka.

Zeszytćwiczeń
ćw.1

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci opowiadają o przeżyciach bohaterów, nazywając uczucia przedstawione
na kolejnych obrazkach (zmartwienie, smutek, szczęście, radość). Następnie łączą nazwy uczuć z odpowiednimi obrazkami.

Wypracowaniegotowoścido pracy
ćwiczeniakształcącewrażliwość,spostrzegawczośći pamięćwzrokową
Zeszytćwiczeń
ćw.2

Pracaz zeszytemćwiczeń.Dzieci porównują zestawione litery sensoryczne z elementami tych liter, a następnie łączą je w pary.

ćwiczeniakształcącesferęmanualnąi grafomotoryczną
Zeszytćwiczeń
ćw.3
nakładkaSpaceruch

Pracaz zeszytemćwiczeń.Dzieci wykonują ćwiczenia przygotowujące ręce do rysowania, a następnie uzupełniają kontury rysunku w brakujących miejscach i kolorują ten rysunek.

Pracawłaściwa
ćwiczeniakształcącefunkcjesłuchowo-językowe
Zeszytćwiczeń
Dowyborućw.4,5

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wyodrębniają wskazane głoski w nazwach obrazków. Należy wybrać
ćwiczenia w zależności od potrzeb dziecka.

ćwiczeniakształcącefunkcjewzrokowo-przestrzenne
Zeszytćwiczeń
ćw.6

Pracaz zeszytemćwiczeń.Dzieci porównują litery drukowane z elementami tych liter, a następnie łączą je
w pary.

206

w w w. o r t o g r a f f i t i . p l
ćwiczeniakształcąceumiejętnośćczytaniai pisania
Zeszytćwiczeń
ćw.7

Pracaz zeszytemćwiczeń.Dzieci starannie kaligrafująlitery w liniaturze. Utrwalają poprawny sposób łączenia liter.

Zeszytćwiczeń
Dowyborućw.8–11,
słuchawkiz butelek,
nakładkaSpaceruch
kartyortobratkirz– r

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wykonują ćwiczenia oczu przed czytaniem według wskazówek zawartych
w poleceniu. Piszą i czytają wyrazy sylabami oraz całościowo. Piszą wyrazy z rz. Należy wybrać ćwiczenia w
zależności od potrzeb dziecka.

Zeszytćwiczeń
Dowyborućw.12–13,
wskaźnikdo czytania,
nakładkaSpaceruch

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci czytają i piszą zdania. Należy wybrać ćwiczenia w zależności od potrzeb
dziecka.

Zeszytćwiczeń
ćw.14

Gra„Kartyortobratki”. Prowadzący zajęcia układa na podłodze karty ortobratki. Dzieci grają według zasad gry
w Piotrusia: dobierają w pary karty z wyrazami z rz oraz karty z wyrazami, w których to rz wymienia się na r.
Należy wybrać ćwiczenia w zależności od potrzeb dziecka.

ćwiczeniarozwijającemyśleniematematycznei wyobraźnię
Pracaz zeszytemćwiczeń.Dzieci zapisują daty.

Podsumowaniepracy.Ocenawysiłku
ćwiczeniautrwalającetreści,podsumowaniei nagroda
Zeszytćwiczeń
ćw.15
Kartapostępów31
Kartapracydomowej31

Samoocena.Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytania zawarte w zeszycie ćwiczeń
i dokonać samooceny.
Kartapostępów. Prowadzący zajęcia wraz z dziećmi wypełnia kartę postępów.
Pracadomowa.Prowadzący zajęcia objaśnia, jak wykonać pracę domową.
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Scenariuszzajęć
Zapis
wdzienniku

32

Podsumowaniei ocena pracydrugoklasistówz KlubuPrzyjaciółBratkana podstawiebajkiterapeutycznejO tym, jak skrzynia skarbów pozwoliła nam odświeżyć szkolne wspomnienia

Przebieg
zajęć

Czynnościorganizacyjno-mobilizujące

domekuczuć

Domekuczuć. Dzieci siedzą w kręgu. Rozmawiają o swoim samopoczuciu. Następnie pokazują na domku
uczuć ilustracje, które najlepiej obrazują ich emocje.

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćrozpoznawania,nazywaniai wyrażaniaemocjiorazintegrującegrupę

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćsłuchaniazezrozumieniemi wypowiadaniasię
Księgabajek
terapeutycznych
–bajka 32
Księgabajek
terapeutycznych
–bajka 32

historyjkaobrazkowa 32

Prezentacjabajkiterapeutycznej.Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci i zapowiada: Słuchając
uważniebajki,poznacienowąprzygodęBratka.
Rozmowana temattreścibajki. Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych wysłuchaniem bajki.
Dzieci odpowiadają na zagadnienia dotyczące tekstu, sprawdzające jego rozumienie:
1. Jaką niespodziankę przygotowała pani dzieciom?
2. Co Bratek wyjął ze skrzyni?
Opowiadaniehistoryjkina podstawieobrazków.Prowadzący zajęcia kładzie przed dziećmi cztery obrazki
i pomaga przeczytać podpisy. Następnie zwraca się do uczniów słowami: Obejrzyjcieilustracjei ułóżciejewe
właściwejkolejności.OpowiedzciehistoryjkęBratka.
Dzieci wspólnie układają obrazki w odpowiedniej kolejności i opowiadają historyjkę, wskazując przyczyny
i skutki przedstawionych sytuacji.
• Zafascynowana Pani pokazuje dzieciom skrzynię skarbów.
• Bratek z ciekawością wkłada rękę do skrzyni.
• Dzieci z radością tworzą obrazy do filmu.
• Dzieci z przyjemnością słuchają muzyki.
Ćwiczenie należy przeprowadzić w zależności od potrzeb dziecka.

Zeszytćwiczeń
ćw.1

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci opowiadają o przeżyciach bohaterów, nazywając uczucia przedstawione
na kolejnych obrazkach (zafascynowanie, ciekawość, radość, przyjemność). Następnie łączą nazwy uczuć
z odpowiednimi obrazkami.

Wypracowaniegotowoścido pracy
ćwiczeniakształcącewrażliwość,spostrzegawczośći pamięćwzrokową
Zeszytćwiczeń
ćw.2

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci otaczają pętlą identyczne elementy.

ćwiczeniakształcącesferęmanualnąi grafomotoryczną
Zeszytćwiczeń
ćw.3
nakładkaSpaceruch

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wykonują ćwiczenia przygotowujące ręce do rysowania, a następnie dorysowują brakującą część obrazka na siatce kwadratowej.

Pracawłaściwa
ćwiczeniakształcącefunkcjesłuchowo-językowe
kartyz zagadkami

Zabawa„ZagadkiBratka–pomysłyna wakacje”. Prowadzący zajęcia zaprasza dzieci do udziału w zabawie,
podczas której dzieci słuchają i odgadują zagadki Bratka.

Zeszytćwiczeń
ćw.4

Pracaz zeszytemćwiczeń.Dzieci nazywają obrazki. Układają je w takiej kolejności, aby ostania głoska nazwy jednego obrazka była pierwszą głoską nazwy następnego obrazka.
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ćwiczeniakształcącefunkcjewzrokowo-przestrzenne
Zeszytćwiczeń
ćw.5
kostkai pionkido gry

Pracaz zeszytemćwiczeń.Dzieci uzupełniają brakujące litery, a następnie łączą w pary elementy.

ćwiczeniakształcąceumiejętnośćczytaniai pisania

Zeszytćwiczeń
ćw.6

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci starannie kaligrafują litery w liniaturze. Utrwalają poprawny sposób łączenia liter.

Zeszytćwiczeń
Dowyborućw.7–9
słuchawkiz butelek

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci wykonują ćwiczenia oczu przed czytaniem według wskazówek zawartych
w poleceniu. Piszą i czytają wyrazy sylabami oraz całościowo. Należy wybrać ćwiczenia w zależności od
potrzeb dziecka.

Zeszytćwiczeń
Dowyborućw.10,11
wskaźnikdo czytania

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci czytają i piszą wyrazy oraz zdania. Należy wybrać ćwiczenia w zależności
od potrzeb dziecka.

ćwiczeniarozwijającemyśleniematematycznei wyobraźnię
Zeszytćwiczeń
ćw.12

Pracaz zeszytemćwiczeń. Dzieci, korzystając z kalendarza liczą, ile dni będą trwały wakacje.

Podsumowaniepracy.Ocena wysiłku
ćwiczeniautrwalającetreści,podsumowaniei nagroda
Zeszytćwiczeń
ćw.13

Samoocena. Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytania zawarte w zeszycie ćwiczeń
i dokonać samooceny.

Kartapracy

Bratkoweatrakcjenaudanewakacje. Prowadzący zajęcia wraz z dziećmi omawia pomysły Bratka na udany
aktywny wypoczynek.

Kartapostępów32
Kartapracydomowej32

Kartapostępów.Prowadzący zajęcia wraz z dziećmi wypełnia kartę postępów.
Pracadomowa.Prowadzący zajęcia objaśnia, jak wykonać pracę domową.
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