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Wstęp
Przewodnik metodyczny jest elementem kompleksowego Programu wsparcia uczniów ze specyficznymi
trudnościami w nauce Ortograffiti z Bratkiem dla klasy I szkoły podstawowej. Niniejsza publikacja została
stworzona na potrzeby specjalistów terapii pedagogicznej oraz nauczycieli. Zawiera ramowy program terapii, rozkład materiału z planem wynikowym, zestaw ćwiczeń terapeutycznych oraz 32 scenariusze zajęć.
Przygotowanie większej ilości materiału – zarówno w zeszycie ćwiczeń jak i w scenariuszach – było celowym zamysłem autorskim. Tak bogaty wybór ćwiczeń umożliwia bowiem indywidualizację wymagań oraz
urozmaicenie zajęć.
Na opracowanie jednego bloku przeznaczamy około tygodnia. Proponowany czas zajęć to:
– dwa razy po 30 min (z przerwą określoną przez prowadzącego zajęcia), gdy zajęcia odbywają się raz w tygodniu;
– po 45 min, gdy zajęcia są prowadzone dwa razy w tygodniu lub raz w tygodniu.
W obrębie każdej jednostki ćwiczenia ułożono zgodnie z zasadą stopniowania trudności oraz zasadą
kompensacji zaburzeń (łączenie ćwiczeń funkcji zaburzonych z ćwiczeniami funkcji niezaburzonych w celu
tworzenia właściwych mechanizmów kompensacyjnych). Taki układ pozwala na usprawnienie integracji psychomotorycznej. W scenariuszach zajęć specjalnym piktogramem wyróżniono ćwiczenia kluczowe. Są to
ćwiczenia, których wykonanie zapewnia realizację założonych celów oraz uwzględnienie każdej fazy terapii.
Te ćwiczenia można dowolnie uzupełniać o kolejne propozycje ze scenariusza, zależnie od potrzeb danej grupy i czasu, jakim się dysponuje. W ten sposób realizuje się zasadę indywidualizacji nauczania. W zależności
od czasu przeznaczonego ostatecznie na zajęcia pozostaje mniej lub więcej ćwiczeń do wykonania w domu.
Dziecko powinno pracować systematycznie w domu, kontynuując pracę rozpoczętą w szkole. Najlepiej
wykonywać ćwiczenia codziennie przez 15–30 min. Do pracy w domu służą specjalne karty pracy domowej, dodane do każdej jednostki terapeutycznej. Na odwrocie karty pracy domowej znajduje się karta oceny postępów dziecka. Nauczyciel zaznacza na niej, w jakim zakresie uczeń osiągnął postępy, a nad jakimi
umiejętnościami musi jeszcze popracować. Dzięki temu rodzice systematycznie otrzymują informacje na temat zaangażowania i postępów dziecka w pracy.
Należy pamiętać, że terapia tylko wtedy jest skuteczna, gdy uczeń pracuje systematycznie.
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RAMOWY PROGRAM TERAPII
PEDAGOGICZNEJ
DO PROGRAMU WSPARCIA UCZNIÓW
ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W NAUCE
ORTOGRAFFITI z Bratkiem
W KLASIE 1 SZKOŁY PODSTAWOWEJ
I. Założenia organizacyjno-programowe
Do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych są kwalifikowani uczniowie ryzyka dysleksji na podstawie zaleceń
opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Do zajęć włącza się również uczniów niediagnozowanych w poradni na podstawie Kwestionariusza rozpoznawania specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu opracowanego przez M. Bogdanowicz dla programu ORTOGRAFFITI z Bratkiem. Kwestionariusz ten powstał na podstawie
badań i wywiadów przeprowadzonych z nauczycielami, terapeutami oraz rodzicami. Kwalifikacji uczniów do zajęć dokonuje się w porozumieniu z wychowawcą oraz rodzicami uczniów.
Pomocnym narzędziem do prowadzenia obserwacji postępów dziecka są materiały diagnostyczne
opracowane przez R. Czabaj.
W trakcie realizacji Programu w klasie pierwszej 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 to:
– dwa razy po 30 min (z przerwą określoną przez prowadzącego zajęcia), gdy zajęcia odbywają się raz
w tygodniu;
– po 45 min, gdy zajęcia są prowadzone dwa razy w tygodniu lub raz w tygodniu.
3. Forma pracy: grupowa lub indywidualna.
4. Liczba uczestników zajęć korekcyjno-kompensacyjnych: do pięciu osób.
5. Należy zadbać o adaptację dzieci do warunków szkolnych oraz o ich poczucie bezpieczeństwa.
6. Zajęcia powinny odbywać się w gabinecie terapii pedagogicznej, wyposażonym w odpowiednie pomoce dydaktyczne i przedmioty potrzebne do zajęć (np. gry, zabawki dydaktyczne, miejsce do relaksacji i ćwiczeń ruchowych oraz stoliki i krzesełka) lub w sali przeznaczonej do zajęć dydaktycznych z możliwością
dostosowania warunków organizacyjnych i dydaktycznych ułatwiających realizację programu.
7. Należy umożliwić dzieciom pozostawianie w sali przyborów szkolnych i zeszytów ćwiczeń.
8. Zajęcia powinien prowadzić nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej.
9. W klasie pierwszej zaleca się, by mniej więcej połowę czasu uczniowie zajmowali się rysowaniem i pisaniem, siedząc przy stolikach.
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10. Zadaniem prowadzącego zajęcia jest stosowanie wzmocnień pozytywnych, odkrycie w dziecku mocnych stron i uzdolnień oraz ich rozwijanie.

II. Cele terapeutyczne programu
Cel główny: Kształtowanie gotowości do rozpoczęcia nauki czytania i pisania.
Inne cele:
– wytworzenie u dzieci odpowiedniego poziomu umiejętności emocjonalnych poprzez: dostrzeganie uczuć
bohaterów bajek, rozpoznawanie własnych emocji oraz nazywanie ich, kontrolowanie i wyrażanie ich
w odpowiedni sposób;
– wytworzenie u dzieci odpowiedniego poziomu umiejętności społecznych poprzez: analizowanie sytuacji
prezentowanych w bajkach, integrowanie zespołu, systematyczne tworzenie nawyków konstruktywnych
zachowań, dążenie do akceptacji innych i tolerancji, budowanie poczucia bezpieczeństwa i zaufania oraz
właściwych relacji w grupie;
– stymulowanie i usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych;
– kształtowanie wrażliwości i świadomości fonologicznej;
– doskonalenie umiejętności poprawnego mówienia;
– kształtowanie wrażliwości i świadomości ortograficznej;
– rozwijanie twórczego myślenia i wyobraźni;
– wspomaganie rozwoju dziecka 6-7–letniego w zakresie edukacji matematycznej;
– uzupełnianie wiadomości i wdrażanie umiejętności, które nie zostały przyswojone z powodu niedostymulowania środowiskowego, deficytów rozwojowych, słabszej predyspozycji psychofizycznej i intelektualnej;
– stymulowanie sfery motywacyjnej rozwoju;
– budowanie wiary we własne siły i możliwości;
– aktywizowanie do prac mających na celu pokonywanie trudności;
– rozwijanie zainteresowań;
– rozwijanie mocnych stron.

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

Cele aktywności
terapeutycznej

Doskonalenie sfery
emocjonalnej i społecznej

1. Wypracowanie gotowości
emocjonalnej do odbioru
treści programowych.

– Zaznaczanie własnych uczuć na plakacie.
– Przedstawianie uczuć za pomocą kolorów, kształtów, smaków,
zapachów, dźwięków.
– Zaprezentowanie bajki terapeutycznej w ciekawy dla dziecka
sposób (czytanie bajki z właściwą intonacją lub odtworzenie nagrania bajki z płyty).

2. Kształtowanie umiejętności rozumienia norm
i zasad społecznych oraz
wdrażanie do ich przestrzegania.

– Integrowanie zespołu dzieci za pomocą ćwiczeń dramowych
i rozmów integracyjnych na początku zajęć, w czasie omawiania treści wysłuchanych bajek terapeutycznych oraz podczas
spontanicznych zachowań dzieci na zajęciach.
– Ustalanie wspólnych zasad oraz konsekwentne przestrzeganie ich.

3. Uświadamianie potrzeby
rozładowywania napięć
emocjonalnych w kontrolowany sposób.

– Wykonywanie ćwiczeń relaksacyjnych po wysiłku myślowym:
● ćwiczenia i zabawy, które uczą, jak radzić sobie z emocjami;
● zabawy ruchowe i ruchowo-zmysłowe przy muzyce;
● ćwiczenia oczu przed czytaniem;
● ćwiczenia świadomego napinania i rozluźniania mięśni;
● ćwiczenia odczuwania napięcia własnych mięśni.

4. Kształtowanie pozytywnego myślenia o samym
sobie.

– Wzmacnianie pozytywnej aktywności dziecka na zajęciach (jego dobrych relacji z rówieśnikami, wkładanego w pracę wysiłku,
systematyczności, sukcesów osiąganych w nauce czytania i pisania oraz innych dokonań na polu pozaedukacyjnym).
– Uświadamianie dziecku, że jego obecność i praca w grupie mają ogromne znaczenie dla prawidłowych relacji emocjonalno-społecznych.
– Zachęcanie ucznia do wypowiedzi na temat własnych uczuć,
przeżyć emocjonalnych. Uświadomienie mu, że zarówno przyjemne, jak i przykre uczucia są ważne. Należy je przyjąć i nauczyć się radzić sobie z nimi.
– Ośmielanie dziecka na tle grupy.

5. Stworzenie odpowiedniego klimatu zaciekawienia bajką jako stałą formą
przekazu najistotniejszych
treści edukacyjnych, terapeutycznych oraz emocjonalno-społecznych.

– Słuchanie oraz analiza bajek terapeutycznych pod względem
emocjonalno-społecznym na podstawie pytań sprawdzających
rozumienie treści bajek.

6. Zapoznanie z szerokim
wachlarzem uczuć i stanów emocjonalnych.

– Dostrzeganie w bajkach uczuć przeżywanych przez bohaterów.
– Zapoznanie z nazwami tych uczuć.
– Nazywanie emocji na przedstawionych obrazkach.

Sposoby osiągania celów – przykłady ćwiczeń
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Zadanie
terapeutyczne

Cele aktywności
terapeutycznej

Doskonalenie sfery ruchowo-zmysłowej

1. Dostarczanie bodźców
dla lepszej organizacji zmysłowej.

– Ćwiczenia stymulujące układy zmysłów, inspirowane treścią
bajki.
– Ćwiczenie stabilizacji napięcia mięśniowego, przekraczania linii środkowej ciała, obustronnej koordynacji ruchowej, równowagi, planowania motorycznego.
– Ćwiczenia stymulacji ruchowej w różnych pozycjach (pełzanie, czworakowanie, chodzenie).
– Stabilizowanie postawy podczas ćwiczeń ruchowych.
– Odczuwanie całym ciałem kierunków w przestrzeni.
– Ćwiczenie ruchów: obustronnych (homologicznych), jednostronnych (homolateralnych), naprzemiennych (bilateralnych), na leżąco (różnicowanie stron: prawa–lewa, orientacja
w schemacie ciała, prawidłowa reakcja na dotyk).

2. Umiejętne wykorzystanie zmysłów w procesie
uczenia się.

– Ćwiczenia uwrażliwiające zmysły: dotyku, węchu, smaku, słuchu i wzroku, np.:
● rozpoznawanie różnorodności faktur;
● odbieranie wrażeń ciepła i zimna;
● różnicowanie temperatury i stosowanie określeń ciepło–zimno;
● ilustracja melodii ruchem;
● poznawanie liter wszystkimi zmysłami.

1. Ćwiczenie wrażliwości,
spostrzegawczości i pamięci słuchowej.

– Rozwiązywanie zagadek dźwiękowo-muzycznych.
– Ćwiczenia w rozpoznawaniu, różnicowaniu i klasyfikowaniu
bodźców słuchowych.
– Rozpoznawanie określonych dźwięków spośród innych.
– Kształtowanie poczucia rytmu.
– Ćwiczenia koncentracji słuchowej, np. wspieranie słuchania
ruchem (przez gniecenie piłki sensorycznej).

2. Ćwiczenia rozwijające
mowę pod względem poprawności artykulacyjnej.

– Ćwiczenie rozwijające sprawność narządów mowy w zabawie inspirowanej treścią bajki terapeutycznej.
– Ćwiczenie poprawnej wymowy głosek oraz słów.

3. Rozwój kompetencji językowych na płaszczyźnie
semantycznej.

– Ćwiczenia w budowaniu wypowiedzi i odpowiednim użyciu
słów.

4. Rozwój kompetencji językowych na płaszczyźnie
syntaktycznej.

– Trening budowania zdań ze słów.
– Ocenianie przez dziecko poprawności zdań ze względu na reguły gramatyczne.
– Ćwiczenia w powtarzaniu zdań, wydzielaniu zdań z tekstów
oraz wydzielaniu słów ze zdań.

Usprawnianie funkcji
słuchowo-językowych

Sposoby osiągania celów – przykłady ćwiczeń
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Zadanie
terapeutyczne

Stymulowanie i usprawnianie funkcji wzrokowych oraz wzrokowoprzestrzennych

Cele aktywności
terapeutycznej

Sposoby osiągania celów – przykłady ćwiczeń

5. Rozwój kompetencji językowych na płaszczyźnie
fonologicznej.

– Ćwiczenie umiejętności posługiwania się sylabami, fonemami i cząstkami śródsylabowymi:
● dokonywanie analizy struktur śródsylabowych, analizy sylabowej i fonemowej słów;
● wydzielanie cząstek słów, sylab, głosek ze słów (na początku słowa – aliteracje, na końcu słowa – rymy);
● różnicowanie i identyfikowanie dźwięków mowy – głosek
(słuch fonemowy), np. przy porównywaniu paronimów
(par słów różniących się jedną głoską, np. Tomek – domek);
● dokonywanie syntezy struktur śródsylabowych, syntezy sylabowej i fonemowej – łączenie izolowanych cząstek słów,
sylab i głosek w słowa.

1. Stymulacja i usprawnianie wrażliwości, spostrzegawczości i pamięci wzrokowej oraz analizy i syntezy
wzrokowej, koordynacji
wzrokowo-ruchowej, aspektu kierunkowego i przestrzennego.

– Ćwiczenia w rozpoznawaniu, różnicowaniu, klasyfikowaniu
i dobieraniu bodźców wzrokowych.
– Ćwiczenie umiejętności dostrzegania szczegółów, różnic i podobieństw między obiektami.
– Określanie właściwości przedmiotu oraz wnioskowanie o jego przydatności.
– Wzrokowe zapamiętywanie kolorów, kształtów i rodzajów
przedmiotów w różnych ekspozycjach czasowych (dłuższych,
krótszych).
– Ćwiczenie koncentracji wzrokowej na materiale obrazkowym,
geometrycznym, literopodobnym i literowym:
● wyszukiwanie obrazków, figur, liter wśród innych, w tle,
w tekście lub na obrazie nakładającym się na siebie (domina, loteryjki, puzzle, karty);
● układanie obrazków, mozaik według wzoru;
● dostrzeganie i uzupełnianie braków na obrazkach;
● segregowanie obrazków w grupy tematyczne;
● wyszukiwanie różnic i podobieństw między obrazkami;
● dobieranie w pary jednakowych obrazków;
● dopasowywanie obrazków do ich konturów;
● rozpoznawanie kształtów liter drukowanych oraz różnic
i podobieństw między literami;
● utrwalanie obrazu graficznego liter.

2. Orientacja w schemacie
ciała i przestrzeni.

– Kształcenie orientacji w schemacie ciała:
● nazywanie części ciała;
● określanie lewej i prawej ręki, wyznaczanie osi symetrii;
● ustalenie, że na lewo od osi ciała wszystkie części ciała są
„lewe”, zaś na prawo – „prawe”;
● rzutowanie schematu ciała (prawo–lewo) w przestrzeń
i pokazywanie, co znajduje się na prawo („to okno jest
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Zadanie
terapeutyczne

Cele aktywności
terapeutycznej

Sposoby osiągania celów – przykłady ćwiczeń
na prawo, bo jest po mojej prawej ręce”), a co na lewo
od jego osoby („a to okno jest na lewo, bo jest po mojej lewej ręce”).
– Kształcenie orientacji w przestrzeni oraz na kartce papieru,
w zeszycie.
– Układanie zabawek lub obrazków wg instrukcji słownej (po lewej, po prawej, na górze, na dole, za, przed).
– Wskazywanie przedmiotów i obrazków o określonym położeniu, samodzielne określanie położenia.
– Odtwarzanie z pamięci układów elementów (obrazków, figur
geometrycznych).
– Układanie obrazków, figur geometrycznych i liter z części.
– Dobieranie elementów do całego obrazka.
– Układanie obrazków w kolejności, w jakiej były eksponowane.
– Układanie kompozycji z figur geometrycznych według wzoru, z pamięci lub wedle instrukcji słownej.
– Kończenie rozpoczętych rysunków.
– Układanie kompozycji przestrzennych z klocków, kółeczek,
patyczków, materiałów przyrodniczych.

Doskonalenie sprawności manualnej, grafomotoryki

1. Stymulacja i usprawnianie motoryki dużej.

– Ćwiczenia zdolności utrzymywania równowagi ciała, koordynacji ruchów kończyn podczas chodzenia, biegania, skakania:
● chodzenie po linii – stopa za stopą, stanie na jednej nodze;
● zabawy w usprawnianiu płynnych ruchów obu ramion (toczenie, pełzanie, rzucanie, chwytanie, odbijanie);
● zabawy z elementami rytmicznych ruchów zmiennych obu
ramion;
● uwrażliwianie dotykowe rąk i nóg;
● naśladowanie sposobu poruszania się zwierząt.

2. Stymulacja i usprawnianie – Ćwiczenia doskonalące czynności samoobsługowe: ubieranie, rozmotoryki małej – sprawności
bieranie, zawiązywanie butów, wstążek, sznureczków.
ruchowej rąk.
– Ćwiczenie poprzez masażyk całej ręki przygotowujące dłonie
Usprawnianie małych grup
do pisania.
mięśniowych dłoni i pal- – Zabawy w postaci gimnastyki sprawnych rączek doskonaląców.
ce chwyt.
– Usprawnianie ruchów pronacyjnych i supinacyjnych przedramion oraz ruchomości nadgarstka podczas manipulowania różnymi przedmiotami.
– Ćwiczenie rytmu, czyli cykliczności napięć i rozluźnień mięśni zaangażowanych w czynności ruchowe (ugniatanie gąbczastych piłeczek i gumowych krążków, zabawa klamerkami – naciskanie kolejnymi palcami, ugniatanie foliowych
poduszeczek napełnionych powietrzem).
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Zadanie
terapeutyczne

Cele aktywności
terapeutycznej

Sposoby osiągania celów – przykłady ćwiczeń
– Ćwiczenie płynności, czyli stopniowego przechodzenia między napięciami uwzględniającymi zwolnienia 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).

3. Wyrobienie umiejętności
prawidłowego trzymania
i posługiwania się narzędziem pisarskim oraz wdrażanie do dokładności, staranności i precyzji w zakresie
ruchów pisarskich.

– Nauka trzymania narzędzia pisarskiego i umiejętnego posługiwania się nim (prawidłowa postawa całego ciała oraz odpowiedni chwyt narzędzia).
– Ćwiczenie starannego pisania od dużych powierzchni do miniatury (m.in. malowanie farbami na dużych płaszczyznach)
w pozycji stojącej, siedzącej.
– Kreślenie linii płynnym ruchem w powietrzu, na tablicy, na papierze, z zachowaniem kierunku od lewej do prawej strony
i z góry na dół.
– Ćwiczenie płynnych, rytmicznych, postępujących ruchów pisarskich.
– Precyzyjne wykonywanie czynności grafomotorycznych w obrębie wyznaczonych konturów, linii, po śladzie; kreślenie figur
mających różne kształty, proporcje i położenie przestrzenne,
np. rysowanie rombu opartego na kącie.
– Kreślenie bez odrywania ręki zróżnicowanych wieloelementowych symboli graficznych.
– Ćwiczenie kaligraficznego pisma.

4. Doskonalenie praksji.

– Ćwiczenia kształtujące planowanie ruchu przy wykonywaniu
nowej czynności:
● planowanie, organizowanie i wykonywanie określonych ruchów w zabawach ruchowych angażujących motorykę dużą i małą.

5. Uwalnianie napięcia
mięśniowego.

– Masażyki całego ciała, pleców, rąk, ćwiczenia izometryczne.
– Ściskanie piłeczek sensorycznych w dłoniach.
– Zabawy paluszkowe Spaceruchem.
– Korzystanie z różnych technik plastycznych, np. ugniatanie
masy plastycznej, wycinanie, wydzieranie, zgniatanie papieru, cięcie nożyczkami, malowanie, rysowanie.
– Rysowanie z dozowaniem odpowiedniego nacisku narzędzia
pisarskiego.
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Zadanie
terapeutyczne

Cele aktywności
terapeutycznej

Wielozmysłowe zapamiętywanie liter

1. Słuchowe wyodrębnienie głoski.

– Wyodrębnienie słowa zawierającego głoskę.
– Wyodrębnienie głoski w słowach (w nagłosie, wygłosie, śródgłosie), przeliczanie głosek i określanie pozycji głoski w słowie.
– Analiza i synteza dźwiękowa słów.

2. Zastępowanie dźwięków
mowy przez literę, litera
drukowana.

– Ćwiczenia w nabywaniu i utrwalaniu skojarzeń głoska
– litera:
● zachowanie śladu pamięciowego podczas pokazu wielkiej
i małej litery drukowanej;
● wyodrębnianie litery drukowanej spośród innych liter, np.
za pomocą lupy.

3. Zastępowanie dźwięków
mowy przez literę, litera pisana.

– Ćwiczenia w nabywaniu i utrwalaniu skojarzeń głoska
– litera:
● zachowanie śladu pamięciowego podczas pokazu litery pisanej wielkiej i małej;
● wyodrębnianie litery pisanej spośród innych liter, np. poprzez otoczenie litery pętelką.

4. Zapamiętywanie litery
dotykiem.

– Ćwiczenia wypracowujące trwałe informacje dotykowe na temat poznawanej litery:
● odbieranie wrażeń dotykowych całym ciałem (budowanie
kształtu litery przy wykorzystaniu plastyki własnego ciała);
● odbieranie wrażeń dotykowych na plecach, przedramionach i stopach.

5. Zapamiętywanie litery
przy wykorzystaniu zmysłów smaku i węchu.
6. Ruchowe zapamiętywanie litery.

Sposoby osiągania celów – przykłady ćwiczeń

– Dostarczanie informacji węchowych i smakowych do trwałych skojarzeń z poznawaną literą.
– Pokaz litery z alfabetu sensorycznego.
– Zapoznanie dzieci ze sposobem pisania litery:
● utrwalenie znajomości kształtu litery w przestrzeni;
● utrwalenie znajomości kształtu litery na dużej i małej powierzchni (kreślenie litery przez terapeutę wraz z komentarzem zawierającym nazwy elementów pisma; pisanie litery
w powietrzu całą ręką; układanie kształtu litery z wybranych
przedmiotów; układanie kształtu litery na kartce A4 za pomocą sznurka, tasiemki; pisanie palcem po różnych materiałach).
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Zadanie
terapeutyczne

Cele aktywności
terapeutycznej

Doskonalenie umiejętności czytania i pisania

1. Rozwój umiejętności
czytania i pisania na etapie
litery/głoski.

Sposoby osiągania celów – przykłady ćwiczeń
– Zabawy i ćwiczenia pomagające w zapamiętaniu liter (w tzw.
biernej ich znajomości). W Programie proponuje się wykorzystanie zabaw: „Literkowy kramik”, „Handelek kramowych literek”, „Ugotuj literową zupę”, „Ułóż pociąg z klocków”, „Zbuduj
dom z klocków”, „Polowanie na litery w gazecie” oraz:
● wyszukiwanie liter w tle;
● składanie liter z pociętych części;
● rozpoznawanie i nazywanie liter pisanych i drukowanych;
● wyszukiwanie liter w tekstach, gazetach (zamalowanie, wycinanie, podkreślanie);
● wyszukiwanie liter napisanych różnymi kolorami, o różnej
wielkości i czcionce, w różnym położeniu, nałożonych
na siebie, ukrytych w tle;
● segregowanie liter (zapisanych np. na klockach, na kartonikach, ruchomy alfabet);
● dobieranie liter wielkich do małych, pisanych do drukowanych;
● dobieranie liter do obrazków;
● lepienie liter z plasteliny;
● wypełnianie konturów liter plasteliną, kawałeczkami papieru itp.;
● malowanie, wycinanie, stemplowanie liter;
● dopisywanie brakujących elementów do podanych kształtów: kresek, owali, lasek itp.;
● wyodrębnianie głosek w nagłosie, wygłosie i śródgłosie;
● rozpoznawanie głosek w nazwach obrazków, przedmiotów;
● dobieranie obrazków do podanej głoski;
● ustalanie miejsca głoski w wyrazach;
● oznaczanie głosek na modelach wyrazów.
– Pisanie litery bez liniatury i w liniaturze:
● pisanie bez liniatury po wzorze (na folii pisakiem, na kartce
różnymi przyborami, w tunelu z zęba (od największej
do najmniejszej lub odwrotnie);
● uzupełnianie fragmentu litery;
● ozdabianie konturów liter kredkami lub wypełnianie ich
plasteliną i kawałkami kolorowego papieru;
● pisanie litery w różnych rozmiarach liniatury (po śladzie, według wzoru – uczeń patrzy na litery pisane, z pamięci – uczeń patrzy na drukowane litery);
● zabawa „Literowa Miss” – wybieranie najpiękniej napisanej
w liniaturze litery.
– Ćwiczenia:
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Zadanie
terapeutyczne

Cele aktywności
terapeutycznej
2. Rozwój umiejętności
czytania i pisania na etapie
sylaby.

3. Rozwój umiejętności
czytania i pisania na etapie
wyrazu.

4. Rozwój umiejętności
czytania i pisania na etapie
zdania.

Sposoby osiągania celów – przykłady ćwiczeń
● praca nad poprawnością i płynnością czytania metodą śli-

zgania na literach z„Pingwinkiem”;
● ćwiczenie umiejętności czytania oparte na metodzie sylabowej: od sylab prostych (dwuliterowych) i najprostszych
wyrazów (dwu- i trzyliterowych) do sylab coraz dłuższych
i bardziej złożonych pod względem budowy głoskowo-literowej;
● tworzenie sylab (łączenie spółgłosek z samogłoskami i samogłosek ze spółgłoskami);
● czytanie sylab, wyszukiwanie ich w wyrazach;
● liczenie sylab w wyrazach;
● czytanie sylab w krótkich ekspozycjach;
● dobieranie obrazków do sylab i sylab do obrazków;
● pisanie sylab po śladzie, według wzoru, z pamięci z zachowaniem zasad kształtnego pisania: prawidłowy kierunek pisania, łączenie liter, rozmieszczenie liter w liniaturze, jednolite pochylenie.
– Ćwiczenia:
● czytanie wyrazów, w których sylaby wyróżniono kolorami;
● tworzenie wyrazów z sylab otwartych dwuliterowych;
● tworzenie i odczytywanie wyrazów przez łączenie identycznych sylab;
● tworzenie trzyliterowych sylab zamkniętych;
● czytanie i pisanie dowolnych wyrazów trzyliterowych;
● czytanie całościowe;
● dobieranie wyrazów do obrazków;
● dobieranie początkowej lub końcowej sylaby do obrazka;
● przepisywanie wyrazów ze wzoru (wzory liter pisanych);
● pisanie wyrazów z pamięci;
● pisanie wyrazów z wybraną literą w różnych pozycjach.
– Ćwiczenia:
● podział zdań na wyrazy, liczenie wyrazów w zdaniu;
● dokonywanie słuchowej analizy zdania – wyodrębnianie
i liczenie słów;
● zaznaczanie wielkiej litery na początku zdania i kropki
na końcu;
● przepisywanie zdania;
● pisanie prostych zdań z pamięci;
● czytanie całymi zdaniami.
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Zadanie
terapeutyczne

Cele aktywności
terapeutycznej

Doskonalenie umiejętności matematycznych

1. Utrwalanie pojęć matematycznych w praktyce.

– Ćwiczenia utrwalające pojęcia matematyczne są związane
z treścią bajki, co pozwala dziecku na doskonalenie umiejętności matematycznych w naturalny sposób.

2. Doskonalenie wyobraźni
i umiejętności logicznego
myślenia.

– Ćwiczenia rozwijające czynności umysłowe ważne dla uczenia się matematyki:
● ustalanie równoliczności zbiorów;
● układanie obiektów w serie rosnące i malejące, numerowanie;
● klasyfikowanie obiektów (tworzenie kolekcji);
● utrwalanie kierunków;
● określanie położenia obiektów;
● doskonalenie orientacji na kartce papieru;
● dostrzeganie symetrii;
● doskonalenie spostrzeżeń, m.in. zauważenie, że jedna figura jest powiększeniem lub pomniejszeniem drugiej;
● utrwalanie nazw figur geometrycznych;
● doskonalenie umiejętności liczenia obiektów, a także zapisywania liczby cyframi;
● porównywanie długości obiektów;
● różnicowanie przedmiotów cięższych i lżejszych;
● doskonalenie orientacji przestrzennej i czasowej.

1. Systematyczne wykorzystanie atrakcyjnych i efektywnych pomocy terapeutycz nych uła twia ją cych
naukę czytania i pisania.

– Ćwiczenia z wykorzystaniem planszy z suwakiem do wprowadzenia i doskonalenia techniki czytania metodą ślizgania się na literach z„Pingwinkiem”, słuchawek, okienek, wskaźników oraz kolorowych nakładek do czytania, podkładek na książki, alfabetu
sensorycznego i płytek sensorycznych do poznawania, różnicowania i utrwalania pojęć głoska – litera, Spacerucha i piłeczek
sensorycznych do ćwiczeń manualnych, przedmiotów do gimnastyki wzroku, płytek jeżyków do ćwiczeń ruchowo-zmysłowych, nagrań na płycie CD do kształtowania wrażliwości i pamięci słuchowej, bajek terapeutycznych opracowanych
w interesujący dla dziecka sposób i wielu innych pomocy.

Doskonalenie sfery motywacyjnej

2. Wdrażanie do umiejętności dokonywania samooceny.

3. Wzmacnianie własnych
możliwości i poczucia
sprawczości dziecka.

Sposoby osiągania celów – przykłady ćwiczeń

– Ocena własnych umiejętności dokonywana po zakończeniu
ćwiczeń.
– Ocena własnych starań na karcie postępów oraz samodzielne nagradzanie wysiłków poprzez kolorowanie obrazków.
– Zauważanie i umieszczanie na plakacie WIELKIE OSIĄGNIĘCIA I SUKCESY DZIECI Z KLUBU PRZYJACIÓŁ BRATKA pozytywnych dokonań, osiągniętych sukcesów w dowolnej dziedzinie działalności dziecka. Systematyczne odwoływanie się
do zapisów, które poświadczają pozytywne dokonania dziecka
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Zadanie
terapeutyczne

Cele aktywności
terapeutycznej

Sposoby osiągania celów – przykłady ćwiczeń
i umacniają je w przekonaniu, że jest zdolne w wielu dziedzinach:
● systematyczne nagradzanie wysiłku i konkretnych dokonań dziecka.

4. Wykorzystanie niekonwencjonalnych sposobów
prowadzenia zajęć.
5. Wykorzystanie pozytywnych emocji wzbudzanych
przez postać Bratka.

– Ćwiczenia angażujące wszystkie zmysły w procesie przyswajania wiedzy.

– Wywołanie odpowiedniej motywacji przez emocjonalne zbliżenie się do bohatera Programu i bajek terapeutycznych, jak
i w konkretnych ćwiczeniach z wykorzystaniem pacynki Bratka.
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ROZKŁAD MATERIAŁU Z PLANEM WYNIKOWYM
DO PROGRAMU WSPARCIA UCZNIÓW ZE SPECYFICZNYMI
TRUDNOŚCIAMI W NAUCE ORTOGRAFFITI z Bratkiem
W KLASIE 1 SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Główny cel: Kształtowanie gotowości do rozpoczęcia nauki czytania i pisania.
Program umożliwia osiągnięcie następujących celów terapeutycznych:
– wytworzenie u dzieci odpowiedniego poziomu umiejętności emocjonalnych poprzez: dostrzeganie stanów emocjonalnych bohaterów bajek,
rozpoznawanie własnych emocji oraz nazywanie uczuć i stanów emocjonalnych, kontrolowanie i wyrażanie ich we właściwy sposób;
– wytworzenie u dzieci odpowiedniego poziomu umiejętności społecznych poprzez: analizowanie sytuacji prezentowanych w bajkach,
integrowanie zespołu, systematyczne tworzenie nawyków konstruktywnych zachowań, dążenie do akceptacji innych i tolerancji, budowanie
poczucia bezpieczeństwa i zaufania oraz właściwych relacji w grupie;
– stymulowanie i usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych;
– kształtowanie wrażliwości i świadomości fonologicznej;
– doskonalenie umiejętności poprawnego mówienia;
– kształtowanie wrażliwości i świadomości ortograficznej;
– rozwijanie twórczego myślenia i wyobraźni;
– wspomaganie rozwoju dziecka 6–7-letniego w zakresie edukacji matematycznej;
– uzupełnianie wiadomości i wdrożenie umiejętności, które nie zostały przyswojone z powodu niedostymulowania środowiskowego, deficytów
rozwojowych, słabszej predyspozycji psychofizycznej i intelektualnej;
– stymulowanie sfery motywacyjnej rozwoju;
– budowanie wiary we własne siły i możliwości;
– aktywizowanie do prac mających na celu pokonywanie trudności;
– rozwijanie zainteresowań;
– wzmacnianie mocnych stron.
17
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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

Cele kształconych umiejętności oraz rozwijanych funkcji
percepcyjno-motorycznych, procesów psychicznych,
emocjonalnych, społecznych i motywacyjnych. Uczeń:

Osiągnięcia ucznia
(wykaz umiejętności)
Uczeń potrafi:

Sposoby osiągania celów
podczas kształcenia
terapeutycznego

1. Integracja
zespołu dzieci
z bohaterem
przewodnim oraz
prowadzącym
zajęcia na podstawie bajki terapeutycznej O narodzinach
Bratka – Poznajmy się!

● integruje

się z grupą
schemat ciała i nazwy części ciała
● roz wija poczucie rytmu
● roz wija zmysł dotyku oraz wzroku
● doskonali precyzję ruchów dłoni i palców
● kształci umiejętność ustnego wypowiadania się na zadany
temat
● dokonuje słuchowej analizy zdania – wyodrębnia i liczy słowa
● klasyfikuje przedmioty według podanego kryterium
● przelicza i symbolicznie zaznacza elementy w zbiorach
● ćwiczy orientację przestrzenną (pojęcia „wyżej”, „niżej”, „pośrodku”)

● słuchać

z zaciekawieniem bajki
i nazywać uczucia przeżywane
przez bohaterów
● ułożyć por tret z puzzli
● odtworzyć przedstawiony graficznie rytm, klaszcząc w dłonie
● opisać swoje wrażenia dotykowe
● posługiwać się lupą Bystre Oczko
● powtórzyć rymowankę

Realizacja ćwiczeń zgodnie z zaplanowanym przebiegiem zajęć przedstawionym w scenariuszu 1.

2. Kształtowanie
orientacji przestrzennej
i kierunkowej
na podstawie
bajki terapeutycznej O tym, jak
pełna humoru
wyprawa Bratka
z dziećmi
do lasu dodała
siły do pracy.

● uświadamia

● radzić

Realizacja ćwiczeń zgodnie z zaplanowanym przebiegiem zajęć przedstawionym w scenariuszu 2.

● utrwala

sobie potrzebę rozładowywania emocji
stymulacji ruchowej (dotykowej, przedsionkowej
i proprioceptywnej) w trzech pozycjach – pełzanie, czworakowanie, chodzenie
● roz wija umiejętność odczuwania całym ciałem kierunków
w przestrzeni, rozumie pojęcia określające stosunki przestrzenne (nad, pod, w, obok, za, na lewo, na prawo)
● roz wija poczucie rytmu
● umiejętnie rozpoznaje przedmioty za pomocą dotyku i bez
kontroli wzroku
● doskonali orientację na płaszczyźnie kartki (rozumie pojęcia
„na środku”, „na górze”, „na dole”, „po prawej stronie”, „po lewej
stronie”, „nad”, „pod”)
● doskonali precyzję ruchów dłoni i palców
● doświadcza

sobie z przykrymi uczuciami
● wskazać główne kierunki (góra,
dół, prawo, lewo)
● określić położenie przedmiotów
w otoczeniu
● wskazać prawą i lewą dłoń
● połączyć przedmioty w dwuelementowe zbiory
● opowiedzieć, jak wygląda las jesienią
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Numer i temat

Cele kształconych umiejętności. Uczeń:

Uczeń potrafi:

Sposoby osiągania celów

● roz wija

pamięć słuchową, powtarzając zdania
znaczenie pojęcia „para”, łączy w pary
● rozumie zależność między przyczyną a skutkiem
● utrwala

3. Wypracowanie
nawyku codziennych ćwiczeń
dłoni na podstawie bajki terapeutycznej O tym,
jak miło jest
sprawić komuś
radość i przygotować rękę
do rysowania
i pisania.

● roz wija

umiejętność skupiania uwagi podczas słuchania bajki
umiejętność określania uczuć za pomocą kolorów
● porządkuje przedmioty według podanego kryterium
● umiejętnie dzieli słowa na sylaby
● umiejętnie rozpoznaje określone dźwięki spośród innych
● doskonali pamięć wzrokową
● wypracowuje nawyk ćwiczenia dłoni, aby z większą precyzją
poruszać nadgarstkiem, dłonią i palcami
● prawidłowo określa prawą i lewą dłoń

● słuchać

z zaciekawieniem bajki
i nazywać uczucia przeżywane
przez bohaterów
● dokładnie wykonać ćwiczenia
przygotowujące rękę do pisania
● dzielić słowa na sylaby i podawać
liczbę sylab w słowie
● starannie rysować wzory po śladzie i kolorować rysunki
● porządkować przedmioty od najmniejszego do największego
● odpowiednio trzymać przybory
do rysowania

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

4. Roz wijanie pozytywnego myślenia oraz sprawności narządów
mowy na podstawie bajki terapeutycznej O tym,
jak przełamywać
nieśmiałość
i gimnastykować
język, by wyraźnie mówić.

● kształci

umiejętność skupiania uwagi podczas słuchania bajki
umiejętność pozytywnego myślenia
● doskonali sprawność narządów mowy
● odważnie wypowiada się na forum grupy
● doskonali motorykę dużą
● kształci orientację na płaszczyźnie kartki
● roz wija koordynację obu rąk
● doskonali koordynację słuchowo-wzrokową
● utrwala nazwy figur geometrycznych
● wyodrębnia figury z tła

● słuchać

z zaciekawieniem bajki
i nazywać uczucia przeżywane
przez bohaterów
● wykonywać ćwiczenia usprawniające język, wargi i policzki
● chętnie i odważnie mówić na forum grupy
● dostrzec rymujące się słowa
● rozpoznać i nazwać figury geometryczne
● starannie rysować wzory po śladzie

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

5. Budzenie zainteresowania światem liter na podstawie bajki
terapeutycznej

● roz wija

● słuchać

Realizacja ćwiczeń zgodnie
z zaplanowanym przebiegiem zajęć przedstawionym
w scenariuszu 5.

● roz wija

● roz wija

umiejętność skupiania uwagi podczas słuchania bajki
świat liter
● poznaje ćwiczenia przygotowujące oczy do czytania
● roz wija umiejętność rysowania po śladzie
● dokonuje analizy i syntezy fonemowej
● poznaje

z zaciekawieniem bajki
i nazywać uczucia przeżywane
przez bohaterów
● wykonywać ćwiczenia przygotowujące oczy do czytania
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Numer i temat

Cele kształconych umiejętności. Uczeń:

Uczeń potrafi:

Sposoby osiągania celów

O tym, jak się
przygotować
do nauki czytania i zaprzyjaźnić z książką.

● roz wija

świadomość fonologiczną (uświadamia sobie, że niektóre słowa zaczynają się tą samą głoską)
● rozumie pojęcia „duży” – „mały”, „gruby” – „cienki”, „ciepły” – „zimny”
● określa właściwości klocków literowych
● kształci pamięć wzrokowo-ruchową

● starannie

6. Głoska [o] i litery O, o w opracowaniu wielozmysłowym
na podstawie bajki terapeutycznej
O tym, jak różowe okulary przemieniły smutek
w radość.

● utrwala

głoskę [o], litery O, o
uczucia bohaterów bajki (smutek, nadzieja, radość)
● osłuchuje się ze słownictwem zawierającym głoskę [o]
● wyodrębnia głoskę [o] w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów
● zapamiętuje litery O, o za pomocą różnych zmysłów
● ćwiczy rękę przed pisaniem
● doskonali umiejętność kształtnego pisania liter O, o, zachowując właściwy kierunek kreślenia
● doskonali umiejętność czytania metodą ślizgania na literach
● doskonali umiejętność stosowania pojęć „wyżej”, „niżej”

● słuchać

z zaciekawieniem bajki
i nazywać uczucia przeżywane
przez bohaterów
● rozpoznać litery O, o wśród innych
liter
● dzielić słowa na głoski i wyodrębnić głoskę [o] w słowach
● pisać starannie litery O, o w liniaturze w odpowiednim kierunku
● wskazać, co znajduje się najwyżej
i najniżej
● stosować się do poleceń zawar tych w ćwiczeniach

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

7. Głoska [a] i litery A, a w opracowaniu wielozmysłowym na
podstawie bajki
terapeutycznej
O tym jak zostać
specjalistą od liczenia małych
i dużych owoców.

● utrwala

● słuchać

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

● nazywa

głoskę [a], litery A, a
sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (przygnębienie, pragnienie, radość)
● wyodrębnia głoskę [a] w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów
● doskonali umiejętność czytania metodą ślizgania na literach
● doskonali umiejętność kształtnego pisania liter
● rozpoznaje, różnicuje i klasyfikuje bodźce słuchowe
● doskonali umiejętność dostrzegania szczegółów wzrokiem
● doskonali umiejętność przeliczania zbiorów oraz stosowania
pojęć „mniej” – „więcej” – „tyle samo”, „największy – najmniejszy”
● uświadamia

kreślić po śladzie elementy liter
● rozpoznać i nazwać szkolne dźwięki
● dzielić słowa na głoski i łączyć głoski w słowa
● ocenić przedmioty za pomocą
określeń („mały” – „duży”, „cienki” – „gruby”, „zimny” – „ciepły”)

z zaciekawieniem bajki
i nazywać uczucia przeżywane
przez bohaterów
● zachować równowagę oraz prawidłowo planować swój ruch
przy przechodzeniu po linii prostej
● liczyć na palcach i poprawnie
przeliczać elementy na obrazku
● wyodrębnić głoskę [a] i litery A, a
spośród innych głosek i liter
● starannie rysować szlaczki i pisać litery A, a bez liniatury i w liniaturze
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Numer i temat

Cele kształconych umiejętności. Uczeń:

Uczeń potrafi:

Sposoby osiągania celów

● odnaleźć

wskazane elementy
na obrazku i przeliczać je

8. Głoska [e] i litery E, e w opracowaniu wielozmysłowym
na podstawie bajki terapeutycznej
O tym, jak bałagan w szkolnym
plecaku dowiódł,
że pomoc i przyjaźń są ważne.

● utrwala

głoskę [e], litery E, e
sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (rozpacz, serdeczność, przyjaźń)
● osłuchuje się ze słownictwem zawierającym głoskę [e]
● wyodrębnia głoskę [e] w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów
● zapamiętuje litery E, e za pomocą różnych zmysłów
● doskonali umiejętność kształtnego pisania liter E, e, zachowując właściwy kierunek kreślenia
● doskonali umiejętność czytania metodą ślizgania na literach
● utrwala nazwy podstawowych figur geometrycznych

● słuchać

z zaciekawieniem bajki
i nazywać uczucia przeżywane
przez bohaterów
● rozpoznać litery E, e wśród innych
liter
● dzielić słowa na głoski i wyodrębnić głoskę [e] w słowach
● starannie kreślić szlaczki i pisać litery E, e bez liniatury i w liniaturze
● grupować przedmioty według podanych cech i właściwości
● utrzymać porządek w miejscu pracy

Realizacja ćwiczeń zgodnie
z zaplanowanym przebiegiem zajęć przedstawionym
w scenariuszu 8.

9. Głoska [i] i litery I, i w opracowaniu wielozmysłowym na
podstawie bajki
terapeutycznej
O tym, jak Bratek pomógł jeżowi w jego troskach.

● utrwala

głoskę [i], litery I, i
sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (wstyd,
troska, spełnienie)
● osłuchuje się ze słownictwem zawierającym głoskę [i]
● wyodrębnia głoskę [i] w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów
● zapamiętuje litery I, i za pomocą różnych zmysłów
● doskonali umiejętność kształtnego pisania liter I, i
● doskonali umiejętność czytania metodą ślizgania na literach
● tworzy zbiory według określonych cech

● słuchać

z zaciekawieniem bajki
i nazywać uczucia przeżywane
przez bohaterów
● rozpoznać litery I, i wśród innych
liter
● dzielić słowa na głoski i wyodrębnić głoskę [i] w słowach
● pisać starannie litery I, i w liniaturze w odpowiednim kierunku
● zaplanować i odtworzyć określone
przez prowadzącego zajęcia ruchy
● odczytywać zagadki rysunkowo-literowe

Realizacja ćwiczeń zgodnie
z zaplanowanym przebiegiem zajęć przedstawionym
w scenariuszu 9.

10. Głoska [y] i litery Y, y w opracowaniu wielozmysłowym
na podstawie bajki terapeutycznej

● utrwala

● słuchać

Realizacja ćwiczeń zgodnie
z zaplanowanym przebiegiem zajęć przedstawionym
w scenariuszu 10.

● uświadamia

● uświadamia

głoskę [y], litery Y, y
sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (niepokój, zaskoczenie, radość)
● osłuchuje się ze słownictwem zawierającym głoskę [y]
● wyodrębnia głoskę [y] w śródgłosie i wygłosie wyrazów
● zapamiętuje litery Y, y za pomocą różnych zmysłów
● uświadamia

z zaciekawieniem bajki
i nazywać uczucia przeżywane
przez bohaterów
● regulować nacisk narzędzia
na kartkę podczas pisania i rysowania
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Numer i temat

Cele kształconych umiejętności. Uczeń:

Uczeń potrafi:

Sposoby osiągania celów

O tym, że jesienna szaruga znika, kiedy słuchamy prawdziwego
przyrodnika.

● doskonali

umiejętność kształtnego pisania liter Y, y
umiejętność czytania metodą ślizgania na literach
● tworzy zbiory według określonych cech

● dzielić

11. Głoska [u]
i litery U, u, Ó, ó
w opracowaniu
wielozmysłowym na podstawie bajki terapeutycznej
O tym, jak pokonać strach
oraz być odważnym i pewnym
siebie.

● utrwala

głoskę [u], litery U, u, Ó, ó
sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (strach,
czułość, ulga)
● osłuchuje się ze słownictwem zawierającym głoskę [u]
● wyodrębnia głoskę [u] w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów
● zapamiętuje litery U, u, Ó, ó za pomocą różnych zmysłów
● doskonali umiejętność kształtnego pisania liter U, u, Ó, ó
● doskonali umiejętność czytania metodą ślizgania na literach
● łączy zbiory według ich liczebności

● słuchać

z zaciekawieniem bajki
i nazywać uczucia przeżywane
przez bohaterów
● rozpoznać litery U, u, Ó, ó wśród
innych liter
● dzielić słowa na głoski i wyodrębnić głoskę [u] w słowach
● starannie pisać litery U, u, Ó, ó
bez liniatury i w liniaturze
● ustalać liczebność zbiorów
● dostrzec różnicę pomiędzy literami U, u i Ó, ó

Realizacja ćwiczeń zgodnie
z zaplanowanym przebiegiem zajęć przedstawionym
w scenariuszu 11.

12. Głoski [ą]
i [ę] i litery ą, ę
w opracowaniu
wielozmysłowym na podstawie bajki terapeutycznej
O tym, jak zostać wynalazcą
i pomysłowo zapamiętywać litery.

● utrwala

● słuchać

Realizacja ćwiczeń zgodnie
z zaplanowanym przebiegiem zajęć przedstawionym
w scenariuszu 12.

● doskonali

● uświadamia

głoski [ą], [ę], litery ą, ę
sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (troska,
serdeczność, szczęście)
● osłuchuje się ze słownictwem zawierającym głoski [ą], [ę]
● wyodrębnia głoski [ą], [ę] w śródgłosie i wygłosie wyrazów
● zapamiętuje litery ą, ę za pomocą różnych zmysłów
● doskonali umiejętność kształtnego pisania liter ą, ę, zachowując właściwy kierunek kreślenia
● doskonali umiejętność czytania metodą ślizgania na literach
● rozpoznaje podstawowe kształty geometryczne
● doskonali umiejętność ustalania równoliczności zbiorów
● uświadamia

słowa na głoski i wyodrębnić głoskę [y] w słowach
● pisać starannie litery Y, y w liniaturze w odpowiednim kierunku
● odczytywać samogłoski z różną
intonacją
● powiedzieć, dlaczego woda jest
ważna dla życia ludzi i zwierząt

z zaciekawieniem bajki
i nazywać uczucia przeżywane
przez bohaterów
● rozpoznać litery ą, ę wśród innych
liter
● dzielić słowa na głoski i wyodrębnić głoski [ą], [ę] w słowach
● pisać starannie litery ą, ę bez liniatury i w liniaturze
● ustalić równoliczność zbiorów
● zrelaksować się po wysiłku myślowym
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Numer i temat

Cele kształconych umiejętności. Uczeń:
samogłoski, litery O, o, A, a, E, e, I, i, Y, y, ą, ę, U, u, Ó, ó

Uczeń potrafi:

Sposoby osiągania celów

● słuchać

Realizacja ćwiczeń zgodnie
z zaplanowanym przebiegiem zajęć przedstawionym
w scenariuszu 13.

13. Litery oznaczające samogłoski
w opracowaniu
wielozmyłowym
na podstawie bajki terapeutycznej
O tym jak zapamiętać samogłoski i rozwiązywać konflikty.

● utrwala

ciekawość, radość)
się ze słownictwem zawierającym samogłoski
● wyodrębnia samogłoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów
● zapamiętuje litery O, o, A, a, E, e, I, i, Y, y, ą, ę, U, u, Ó, ó za pomocą różnych zmysłów
● doskonali umiejętność kształtnego pisania liter O, o, A, a, E, e, I,
i, Y, y, ą, ę, U, u, Ó, ó, zachowując właściwy kierunek kreślenia
● tworzy zbiory przedmiotów według przeznaczenia
● uzasadnia własne zdanie

z zaciekawieniem bajki
i nazywać uczucia przeżywane
przez bohaterów
● wyodrębnić samogłoski w słowach
● zaznaczyć w wyrazach litery oznaczające samogłoski
● pisać starannie litery oznaczające samogłoski bez liniatury i w liniaturze
● płynnie odczytywać rebusy literowo-obrazkowe
● wyodrębnić zbiór ze względu
na podaną cechę

14. Głoska [t] i litery T, t w opracowaniu wielozmysłowym na
podstawie bajki
terapeutycznej
O tym jak sprawić radość przyjacielowi.

● utrwala

głoskę [t], litery T, t
sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (ekscytacja, ulga, radość)
● osłuchuje się ze słownictwem zawierającym głoskę [t]
● wyodrębnia głoskę [t] w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów
● doskonali umiejętność czytania sylab i wyrazów
● doskonali umiejętność kształtnego pisania liter w połączeniach
● kształci umiejętność wyodrębniania zbiorów
● liczy elementy w zbiorze

● słuchać

z zaciekawieniem bajki
i nazywać uczucia przeżywane
przez bohaterów
● wyodrębnić głoski w słowach
● czytać proste wyrazy
● pisać starannie litery w liniaturze
● wyodrębnić zbiór ze względu
na podaną cechę
● liczyć elementy w zbiorze

Realizacja ćwiczeń zgodnie
z zaplanowanym przebiegiem zajęć przedstawionym
w scenariuszu 14.

15. Głoska [l]
i litery L, l, opracowaniu wielozmysłowym na
podstawie bajki
terapeutycznej
O tym, jak Bratek wybrał się
na zimową wycieczkę, nic nikomu nie mówiąc.

● utrwala

● słuchać

Realizacja ćwiczeń zgodnie
z zaplanowanym przebiegiem zajęć przedstawionym
w scenariuszu 15.

● uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (smutek,
● osłuchuje

● uświadamia

● nazywa

głoskę [l], litery L, l
uczucia bohaterów bajki (poczucie winy, nadzieja, ra-

dość)
● osłuchuje

się ze słownictwem zawierającym głoskę [l]
głoskę [l] w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyra-

● wyodrębnia

zów
● zapamiętuje

litery L, l za pomocą różnych zmysłów
umiejętność czytania metodą ślizgania na literach
oraz metodą sylabową
● doskonali umiejętność kształtnego pisania liter L, l, zachowując właściwy kierunek kreślenia
● doskonali

z zaciekawieniem bajki
i nazywać uczucia przeżywane
przez bohaterów
● rozpoznać litery L, l wśród innych
liter
● dzielić słowa na głoski i wyodrębnić głoskę [l] w słowach
● pisać starannie litery L, l bez liniatury i w liniaturze
● tworzyć zbiór o liczbie elementów
o jeden więcej
● odbierać i zapamiętywać literę
wielozmysłowo
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Numer i temat

Cele kształconych umiejętności. Uczeń:

Uczeń potrafi:

Sposoby osiągania celów

16. Głoska [m]
i litery M, m
w opracowaniu
wielozmysłowym
na podstawie bajki terapeutycznej
O tym jak pokonać własne słabości i poradzić sobie z tremą.

● utrwala

głoskę [m], litery M, m
sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (strach,
spokój, odwaga)
● osłuchuje się ze słownictwem zawierającym głoskę [m]
● wyodrębnia głoskę [m] w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów
● zapamiętuje litery M, m za pomocą różnych zmysłów
● doskonali umiejętność czytania metodą ślizgania na literach
oraz metodą sylabową
● doskonali umiejętność kształtnego pisania liter M, m, zachowując właściwy kierunek kreślenia

● słuchać

z zaciekawieniem bajki
i nazywać uczucia przeżywane
przez bohaterów
● wyodrębnić głoskę [m] w słowach
● wyodrębnić litery M, m pośród innych liter
● pisać starannie litery M, m bez liniatury i w liniaturze
● odczytywać proste zdania
● tworzyć zbiory równoliczne

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

17. Głoska [s] i litery S, s w opracowaniu wielozmysłowym na
podstawie bajki terapeutycznej O tym,
że podczas zabawy
należy przestrzegać zasad i zachowywać umiar, by
nie zrobić innym
krzywdy.

● utrwala

głoskę [s], litery S, s
sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (lekceważenie, zakłopotanie, wstyd)
● osłuchuje się ze słownictwem zawierającym głoskę [s]
● wyodrębnia głoskę [s] w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów
● doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalną
● doskonali umiejętność kształtnego pisania liter
● liczy elementy w zbiorze
● roz wija orientację przestrzenną i kierunkową

● słuchać

z zaciekawieniem bajki
i nazywać uczucia przeżywane
przez bohaterów
● wyodrębnić głoskę [s] w słowach
i litery S, s w wyrazach
● pisać starannie litery S, s w liniaturze i w połączeniu z innymi literami
● czytać proste zdania
● współpracować z innymi dziećmi
● przeliczać elementy w zbiorze

Realizacja ćwiczeń zgodnie
z zaplanowanym przebiegiem zajęć przedstawionym
w scenariuszu 17.

18. Głoska [k] i litery K, k w opracowaniu wielozmysłowym
na podstawie
bajki terapeutycznej O zaletach i wadach
komputera.

● utrwala

● słuchać

Realizacja ćwiczeń zgodnie
z zaplanowanym przebiegiem zajęć przedstawionym
w scenariuszu 18.

● uświadamia

● uświadamia

głoskę [k], litery K, k
sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (złość,
tęsknota, przyjaźń)
● osłuchuje się ze słownictwem zawierającym głoskę [k]
● wyodrębnia głoskę [k] w nagłosie, śródgłosie i wygłosie
wyrazów
● doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalną
● doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem
● doskonali umiejętność kształtnego pisania liter i wyrazów
● dopełnia elementy w zbiorze do 8
● uświadamia

z zaciekawieniem bajki
i nazywać uczucia przeżywane
przez bohaterów
● wyodrębnić głoskę [k] w słowach
i litery K, k w wyrazach
● pisać starannie litery K, k w liniaturze
i w połączeniach z innymi literami
● czytać proste zdania
● dopasować treść zdania do ilustracji
● zapisać działanie zgodnie z sytuacją przedstawioną na ilustracji
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Numer i temat

Cele kształconych umiejętności. Uczeń:

Uczeń potrafi:

Sposoby osiągania celów

19. Głoska [j] i litery J, j w opracowaniu wielozmysłowym na
podstawie bajki
terapeutycznej
O tym, jak jabłka
pomogły zrozumieć, że należy
dostrzegać w innych nie tylko słabostki.

● utrwala

głoskę [j], litery J, j
sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (złość,
zrozumienie, zachwyt)
● kształtuje w sobie postawę koleżeńskości
● osłuchuje się ze słownictwem zawierającym głoskę [j]
● wyodrębnia głoskę [j] w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów
● doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalną
● doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem
● doskonali umiejętność kształtnego pisania liter i wyrazów
● utrwala kierunki na płaszczyźnie kartki papieru
● przelicza elementy w zbiorze w zakresie 9

● słuchać

z zaciekawieniem bajki
i nazywać uczucia przeżywane
przez bohaterów
● wyodrębnić głoskę [j] w słowach
i litery J, j w wyrazach
● pisać starannie litery J, j w liniaturze
w połączeniach z innymi literami
● czytać proste zdania
● określić, co to znaczy być koleżeńskim
● uzupełnić działania matematyczne

Realizacja ćwiczeń zgodnie
z zaplanowanym przebiegiem zajęć przedstawionym
w scenariuszu 19.

20. Głoska [p] i litery P, p w opracowaniu wielozmysłowym
na podstawie bajki terapeutycznej
O pewnym „Parasolu Przyjaźni”.

● utrwala

głoskę [p], litery P, p
sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (tajemniczość, troska, duma)
● osłuchuje się ze słownictwem zawierającym głoskę [p]
● wyodrębnia głoskę [p] w nagłosie, śródgłosie i wygłosie
wyrazów
● doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalną
● doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem
● doskonali umiejętność kształtnego pisania liter w połączeniach
● utrwala kierunki w przestrzeni wyznaczone od osi własnego
ciała

● słuchać

z zaciekawieniem bajki
i nazywać uczucia przeżywane
przez bohaterów
● dobierać rymujące się słowa
● czytać proste zdania
● pisać starannie litery P, p w liniaturze i w połączeniach z innymi literami
● nazwać poznane dotąd litery
● poprawnie narysować wzór według szyfru

Realizacja ćwiczeń zgodnie
z zaplanowanym przebiegiem zajęć przedstawionym
w scenariuszu 20.

21. Głoska [d] i litery D, d w opracowaniu wielozmysłowym
na podstawie
bajki terapeutycznej O tym, jak
wywołać radość.

● utrwala

● słuchać

Realizacja ćwiczeń zgodnie
z zaplanowanym przebiegiem zajęć przedstawionym
w scenariuszu 21.

● uświadamia

● uświadamia

głoskę [d], litery D, d
sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (smutek,
nadzieja, wzruszenie)
● uwrażliwia się na potrzeby drugiego człowieka
● doskonali planowanie ruchowe
● osłuchuje się ze słownictwem zawierającym głoskę [d]
● wyodrębnia głoskę [d] w nagłosie i śródgłosie wyrazów
● doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalną
● doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem
● doskonali umiejętność kształtnego pisania liter w połączeniach
● doskonali umiejętność dodawania liczb w zakresie 10
● uświadamia

z zaciekawieniem bajki
i nazywać uczucia przeżywane
przez bohaterów
● wyodrębnić głoskę [d] w słowach
i litery D, d w wyrazach
● czytać proste zdania
● uważnie słuchać muzyki
● starannie kolorować obrazki
● dodawać w zakresie 10
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Numer i temat

Cele kształconych umiejętności. Uczeń:
głoskę [b], litery B, b

Uczeń potrafi:

Sposoby osiągania celów

● słuchać

z zaciekawieniem bajki
i nazywać uczucia przeżywane
przez bohaterów
● wyodrębnić głoskę [b] w słowach
i litery B, b w wyrazach
● pisać starannie litery B, b w liniaturze i w połączeniach z innymi literami
● ułożyć słowo z sylab
● współpracować z innymi dziećmi
● posługiwać się liczebnikami porządkowymi w zakresie 10

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

22. Głoska [b] i litery B, b w opracowaniu wielozmysłowym
na podstawie bajki terapeutycznej
O tym, że zgoda
buduje, a niezgoda rujnuje
czyli, co pomaga
się bawić razem.

● utrwala

23. Głoska [n] i litery N, n w opracowaniu wielozmysłowym
na podstawie bajki terapeutycznej
O trudnym pytaniu: „Kim będę,
gdy dorosnę?”.

● utrwala

głoskę [n], litery N, n
sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (niechęć,
wiara, duma)
● osłuchuje się ze słownictwem zawierającym głoskę [n]
● wyodrębnia głoskę [n] w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów
● doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalną
● doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem
● doskonali umiejętność kształtnego pisania liter w połączeniach
● utrwala liczebniki porządkowe
● uwrażliwia stymulację dotykowo-przedsionkowo-proprioceptywną
● kształtuje nawyk wykonywania ćwiczeń relaksacyjnych po wysiłku myślowym

● słuchać

z zaciekawieniem bajki
i nazywać uczucia przeżywane
przez bohaterów
● wyodrębnić głoskę [n] w słowach
i litery N, n w wyrazach
● wskazać rymujące się słowa
● czytać proste zdania
● wyjaśnić, co to znaczy wykonać
zadanie po mistrzowsku
● relaksować się po wysiłku myślowym

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

24. Głoska [r] i litery R, r w opracowaniu wielozmysłowym
na podstawie bajki terapeutycznej
O tym, jak „żabcia” i „ropucha”
pokazały, że
przezwisko może

● utrwala

● słuchać

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

● uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (rozdraż-

nienie, zaniepokojenie, nadzieja)
się ze słownictwem zawierającym głoskę [b]
● wyodrębnia głoskę [b] w nagłosie i śródgłosie wyrazów
● doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalną
● doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem
● doskonali umiejętność kształtnego pisania liter w połączeniach
● doskonali umiejętność posługiwania się liczebnikami porządkowymi
● stymuluje czucie proprioceptywne
● osłuchuje

● uświadamia

głoskę [r], litery R, r
sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (poczucie wyższości, zrozumienie, entuzjazm)
● uwrażliwia się na zachowania, które sprawiają innym przykrość
● doskonali umiejętność rekonstruowania wyrazów pozbawionych pierwszej głoski (ćwiczenia syntezy fonemowo-logotomowej)
● osłuchuje się ze słownictwem zawierającym głoskę [r]
● wyodrębnia głoskę [r] w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów
● doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalną
● uświadamia

z zaciekawieniem bajki
i nazywać uczucia przeżywane
przez bohaterów
● wyodrębnić głoskę [r] w słowach
i litery R, r w wyrazach
● pisać starannie litery R, r w liniaturze
i w połączeniach z innymi literami
● samodzielnie ułożyć zdanie
z podanych wyrazów i zapisać je
● starannie kolorować obrazki
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Numer i temat
sprawiać przykrość.

Cele kształconych umiejętności. Uczeń:
● doskonali

umiejętność czytania ze zrozumieniem

● doskonali umiejętność kształtnego pisania liter w połączeniach
● doskonali

Uczeń potrafi:
● poprawnie

Sposoby osiągania celów

odejmować w zakresie

10

umiejętność odejmowania w zakresie 10

25. Głoska [c] i litery C, c w opracowaniu wielozmysłowym
na podstawie bajki terapeutycznej
O tym jak cytrynowa mina Celinki zmieniła się
w słodką jak cukierek.

● utrwala

głoskę [c], litery C, c
sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (samotność, radość, szczęście)
● osłuchuje się ze słownictwem zawierającym głoskę [c]
● wyodrębnia głoskę [c] w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów
● doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalną
● doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem
● doskonali umiejętność kształtnego pisania liter w połączeniach
● kształci umiejętność pisania wyrazów z pamięci
● doskonali umiejętność określania miejsca liczb na miarce
centymetrowej

● słuchać

z zaciekawieniem bajki
i nazywać uczucia przeżywane
przez bohaterów
● wyodrębnić głoskę [c] w słowach
i litery C, c w wyrazach
● pisać starannie litery C, c w liniaturze
i w połączeniach z innymi literami
● samodzielnie ułożyć wyrazy z sylab i zapisać je
● rysować starannie po śladzie
● wskazać miejsce wybranych liczb
w zakresie 10 na miarce centymetrowej

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

26. Głoska [ł] i litery Ł, ł w opracowaniu wielozmysłowym
na podstawie bajki terapeutycznej
O tym, że łatwo
przyczepia się innym łatki, ale
trudniej się je odczepia.

● utrwala

głoskę [ł], litery Ł, ł
sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (przerażenie, pogarda, odwaga)
● uwrażliwia się na zachowania, które sprawiają innym przykrość
● osłuchuje się ze słownictwem zawierającym głoskę [ł]
● wyodrębnia głoskę [ł] w nagłosie, śródgłosie, wygłosie wyrazów
● doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalną
● doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem
● doskonali umiejętność kształtnego pisania liter w połączeniach
● kształci umiejętność układania wyrazów z sylab i liter
● wykonuje obliczenia pieniężne
● doskonali umiejętność przekraczania linii środkowej ciała

● słuchać

z zaciekawieniem bajki
i nazywać uczucia przeżywane
przez bohaterów
● wyodrębnić głoskę [ł] w słowach
i litery Ł, ł w wyrazach
● samodzielnie ułożyć z sylab wyraz
i zapisać go
● czytać proste zdania
● prawidłowo zareagować na zachowanie sprawiające innym przykrość
● dokonać prostych obliczeń pieniężnych

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

27. Głoska [g] i litery G, g w opracowaniu wielozmysłowym
na podstawie baj-

● utrwala

● słuchać

Realizacja ćwiczeń zgodnie
z zaplanowanym przebiegiem zajęć przedstawionym
w scenariuszu 27.

● uświadamia

● uświadamia

głoskę [g], litery G, g
sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (przemęczenie, zdumienie, przejęcie)
● kształtuje właściwą postawę wobec przyrody
● osłuchuje się ze słownictwem zawierającym głoskę [g]
● uświadamia

z zaciekawieniem bajki
i nazywać uczucia przeżywane
przez bohaterów
● wyodrębnić głoskę [g] w słowach
i litery G, g w wyrazach
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Numer i temat

Cele kształconych umiejętności. Uczeń:

Uczeń potrafi:

Sposoby osiągania celów

ki terapeutycznej
O tym, jak gdybanie przyczyniło się do zrozumienia, że
najcenniejsze są
najprostsze
umiejętności.

● wyodrębnia

głoskę [g] w nagłosie i śródgłosie wyrazów
umiejętność czytania metodą sylabową i globalnie
● doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem
● doskonali umiejętność kształtnego pisania liter w połączeniach
● doskonali umiejętność układania zdania z wyrazów oraz stawiania kropki na końcu zdania
● rozumie potrzebę wyciszenia organizmu po pracy
● naśladuje i organizuje ruch w określonej przestrzeni

● pisać

28. Głoska [w]
i litery W,
w w opracowaniu wielozmysłowym na podstawie bajki
terapeutycznej
O tym, jak
na wycieczce
w parku zrozumieliśmy pewne
przysłowie.

● utrwala

głoskę [w], litery W, w
sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (strach,
zadowolenie, szczęście)
● osłuchuje się ze słownictwem zawierającym głoskę [w]
● wyodrębnia głoskę [w] w nagłosie i śródgłosie wyrazów
● doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalnie
● doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem
● doskonali umiejętność kształtnego pisania liter w połączeniach
● wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby, także wspak
● usprawnia narządy mowy

● słuchać

z zaciekawieniem bajki
i nazywać uczucia przeżywane
przez bohaterów
● wyodrębnić głoskę [w] w słowach
i litery W, w w wyrazach
● pisać starannie litery W, w w liniaturze i w połączeniach z innymi literami
● czytać prosty tekst ze zrozumieniem
● starannie wycinać nożyczkami
● przeliczać od 1 do 10 i od 10 do 1

Realizacja ćwiczeń zgodnie
z zaplanowanym przebiegiem zajęć przedstawionym
w scenariuszu 28.

29. Głoska [ch]
i litery H, h, Ch,
ch w opracowaniu wielozmysłowym na podstawie bajki
terapeutycznej
O tym, jak chomik pomógł zapamiętać pisownię
trudnych wyrazów.

● utrwala

● słuchać

Realizacja ćwiczeń zgodnie
z zaplanowanym przebiegiem zajęć przedstawionym
w scenariuszu 29.

● doskonali

● uświadamia

głoskę [ch], litery H, h, dwuznaki Ch, ch
sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (strach,
zaciekawienie, pewność siebie)
● osłuchuje się ze słownictwem zawierającym głoskę [ch]
● wyodrębnia głoskę [ch] w nagłosie, śródgłosie, wygłosie wyrazów
● doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalnie
● doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem
● doskonali umiejętność kształtnego pisania liter w połączeniach
● utrwala poprawny zapis or tograficzny wyrazów zawierających h i ch
● kształtuje wrażliwość i świadomość or tograficzną
● stabilizuje napięcie mięśniowe
● utrwala pojęcie „para”
● kształtuje świadomość przestrzeni
● uświadamia

jednym ruchem litery G, g
w liniaturze
● ułożyć zdanie z podanych
wyrazów i zapisać je
● dostrzegać potrzeby innych
● naśladować i wykonać określone
ruchy w rytm muzyki

z zaciekawieniem bajki
i nazywać uczucia przeżywane
przez bohaterów
● wyodrębnić głoskę [ch] w słowach
i litery H, h oraz dwuznak Ch, ch
w wyrazach
● pisać starannie litery H, h i dwuznak Ch, ch w liniaturze
● czytać proste zdania ze zrozumieniem
● napisać poprawnie wyrazy zawierające litery h lub ch
● dobierać elementy w pary
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Numer i temat

Cele kształconych umiejętności. Uczeń:

Uczeń potrafi:

Sposoby osiągania celów

30. Głoska [f] i litery F, f w opracowaniu wielozmysłowym
na podstawie bajki terapeutycznej
O dziecięcych
pomysłach
na obudzenie
zmysłów.

● utrwala

głoskę [f], litery F, f
sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki
(podekscytowanie, radość, fascynacja)
● osłuchuje się ze słownictwem zawierającym głoskę [f]
● wyodrębnia głoskę [f] w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów
● doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalnie
● doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem
● doskonali umiejętność kształtnego pisania liter w połączeniach
● utrwala znajomość liczebników porządkowych

● słuchać

z zaciekawieniem bajki
i nazywać uczucia przeżywane
przez bohaterów
● wyodrębnić głoskę [f] w słowach
i litery F, f w wyrazach
● pisać starannie litery F, f w liniaturze
i w połączeniach z innymi literami
● czytać wyrazy za pomocą szyfrogramu i zapisać je
● zapisać proste wyrazy z pamięci
● bezbłędnie przeliczać od 1 do 10
i od 10 do 1

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

31. Głoska [z] i litery Z, z w opracowaniu wielozmysłowym
na podstawie bajki terapeutycznej
O tym, że wszystkie uczucia są
ważne.

● utrwala

● słuchać

ulga, zadowolenie)
się ze słownictwem zawierającym głoskę [z]
● wyodrębnia głoskę [z] w nagłosie i śródgłosie wyrazów
● doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalnie
● doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem
● doskonali umiejętność kształtnego pisania liter w połączeniach
● doskonali umiejętność odczytywania godzin na zegarze
● wykorzystuje w praktyce znajomość liczebników porządkowych

z zaciekawieniem bajki
i nazywać uczucia przeżywane
przez bohaterów
● wyodrębnić głoskę [z] w słowach
i litery Z, z w wyrazach
● pisać starannie litery Z, z w liniaturze i w połączeniu z innymi literami
● czytać w odpowiednim tempie
wyrazy i zdania
● dokładnie wykonywać ćwiczenia
ruchowe
● odczytywać pełne godziny na zegarze

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

32. Głoska [ż] i litery Ż, ż oraz Rz,
rz w opracowaniu wielozmysłowym na podstawie bajki
terapeutycznej
O tym, że mówienie prawdy bywa
bardzo trudne,

● utrwala

● słuchać

Realizacja ćwiczeń zgodnie
z zaplanowanym przebiegiem zajęć przedstawionym
w scenariuszu 32.

● uświadamia

głoskę [z], litery Z, z

● uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (smutek,
● osłuchuje

głoskę [ż], litery Ż, ż oraz dwuznaki Rz, rz
sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (przygnębienie, niepewność, odwaga)
● osłuchuje się ze słownictwem zawierającym głoskę [ż]
● wyodrębnia głoskę [ż] w nagłosie i śródgłosie wyrazów
● doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalnie
● doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem
● doskonali umiejętność kształtnego pisania liter w połączeniach
● utrwala poprawny zapis or tograficzny wyrazów zawierających
ż i rz
● uświadamia

z zaciekawieniem bajki
i nazywać uczucia przeżywane
przez bohaterów
● wyodrębnić głoskę [ż] w słowach
oraz pisać litery Ż, ż i dwuznak Rz, rz
w wyrazach
● ocenić swoją pracę w Klubie Przyjaciół Bratka
● mówić o swoich spostrzeżeniach,
uczuciach i potrzebach
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Numer i temat
dlatego powiedzenie jej świadczy o odwadze.

Cele kształconych umiejętności. Uczeń:
● kształtuje

wrażliwość i świadomość ortograficzną
umiejętność posługiwania się linijką
● pozytywnie ocenia swoją pracę w Klubie Przyjaciół Bratka
● doskonali

Uczeń potrafi:

Sposoby osiągania celów

● napisać

poprawnie wyrazy zawierające literę ż lub dwuznak rz
● posługiwać się linijką
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Gimnastyka sprawnych rączek – ćwiczenia przygotowujące rękę
do prawidłowego chwytu narzędzia do pisania
Dzieci powtarzają za terapeutą ruchy i odgłosy opisane w tabeli.
Zwierzątko
1.

Co robi zwierzątko?

Co robią obie dłonie i palce?

Odgłos

• ślimak wychodzi
ze skorupki
i przeciąga się
po śnie
• ślimak chowa się
do domku

• kciuk wysuwa się z zamkniętej dłoni
• kciuk chowa się w dłoń (do domku)

• ślimak wychodzi
ze skorupki
i rozgląda się,
wyciągając
mocno „szyję”
• ślimak chowa się
do domku

• kciuk wysuwa sie z zamkniętej dłoni,
kładzie się na palcach
• kciuk chowa się w dłoń (do domku)

3.

• ślimak wychodzi
ze skorupki
i idzie na spacer,
głośno sapie

• kciuk wysuwa się z zamkniętej dłoni i rusza Pśśś, pśśś…
się na boki – naśladuje ślimaka, jakby szedł
posuwistym, ślizgowym ruchem

4.

• pająk idzie
po pajęczynie

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

2.

Śśśśśśśśśśśś…

cisza

Uuuuuuuu…

cisza

Tip-top,
tip-top…
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Zwierzątko

Co robi zwierzątko?

Co robią obie dłonie i palce?

Odgłos

5.

• wrona otwiera
i zamyka dziób

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

6.

• zajączek wesoło
strzyże uszkami
i się śmieje

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

7.

• sarenka gryzie
trawkę

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

Mniam,
mniam

8.

• myszki szybko
biegają, nóżkami
przebierają

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

Pi, pi, pi…
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Zwierzątko

Co robi zwierzątko?

Co robią obie dłonie i palce?
• 4 palce (wskazujący, środkowy, serdeczny
i mały) stykają się czubkami z kciukiem
i otwierają

Odgłos

9.

• rak otwiera
i zamyka
szczypce

Ciach, ciach!

10.

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

11.

• biedronka
przygotowuje się
do lotu: otwiera
i zamyka
skrzydełka,
a potem odlatuje

• dłonie złożone w łuseczki, palce złączone, Fiu-fiu-fiuuu...
następnie palce powoli się rozwierają kilka
razy, a na koniec dłonie unoszą się w górę,
poruszając paluszkami

12.

• wiewiórka
kołysze patyczek
pomiędzy
paluszkami

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

Szu-szu-szu…
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Ćwiczenia rozwijające sprawność narządów mowy
Ćwiczenia warg i policzków
• puszczanie baniek mydlanych;
• dmuchanie na przedmioty (piórko, watkę, wiatraczek);
• dmuchanie przez wargi ustawione w różny sposób: „dzióbek”, na brodę, na grzywkę, na bok;
• „balon pękł” – nadymanie policzków i uwolnienie nagromadzonego powietrza z jamy ustnej
(powstający dźwięk przypomina głoskę „p”);
• „balon syczy” – nadymanie policzków i powolne wypuszczanie powietrza z jamy ustnej z jednoczesną artykulacją głoski „s”;
• cmokanie;
• parskanie;
• wyrazista, przesadna artykulacja samogłosek w układach po 2–3 samogłoski: u-o, u-a, i-u, i-o,
i-u-i, o-u-o, a-o-a;
• na zmianę: wysuwanie warg do przodu i rozciąganie warg.
Ćwiczenia żuchwy
• opuszczanie i unoszenie żuchwy przy napiętych mięśniach (szpara ust zamknięta);
• ruchy żuchwy w prawo i lewo;
• przy otwartych wargach: wysuwanie żuchwy ku przodowi i cofanie.
Ćwiczenia języka
• wysuwanie i cofanie języka;
• wysunięty daleko na zewnątrz jamy ustnej język wykonuje ruch kolisty w lewo i w prawo;
• powolne wysuwanie języka na brodę i szybkie chowanie w jamie ustnej;
• unoszenie języka do nosa;
• wypychanie językiem policzków;
• „język rurka” – zwijanie języka przez podnoszenie jego boków ku górze;
• „język łyżka” – wysunięcie szerokiego języka na wargi i zaokrąglanie boków do góry;
• kląskanie językiem (klik-klok);
• drapanie podniebienia czubkiem języka;
• dotykanie zębów czubkiem języka.
Ćwiczenia podniebienia miękkiego
• „sowa” – naśladowanie odgłosów: „uhu-hu”;
• „kukułka” – naśladowanie: „ku-ku”;
• śmiechy – śmiech olbrzyma: „ho-ho-ho”, śmiech dziewczynek: „hi-hi-hi”, śmiech chłopaków:
„he-he-he”;
• chuchanie na zmarznięte ręce – „chu-chu”.
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Ćwiczenia rozwijające sprawność narządów mowy
Czynności kotki
(w rolę wciela się nauczyciel):

Komentarz, co robią język
i buzia dziecka:

Kotka rozgląda się dookoła.
Mina jej jest niewesoła!

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

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

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

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

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

Brudne firanki w oknach
wiszą, pozdejmuję je
z karniszy.

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

Zaraz pralka je wypierze,
aby były białe jak śnieżek!

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

Teraz z okienek zmyję kurz,
by się błyszczały już!

Wykonaj językiem ruchy,
naśladując polerowanie
ząbków.

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

Komentarz, co robią język
i buzia dziecka:

Wieszam w oknach firany
– ich zapach jest
niezrównany!

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

Jeszcze trzeba wytrzepać
dywanik,
bo strasznie zadeptany!

Wysuń język z jamy ustnej
i schowaj go
(powtórz 10 razy).

A teraz pokoik dobrze
wywietrzę!
Napełnię go leśnym
powietrzem!

Wciągnij mocno powietrze
nosem i napełnij policzki jak
balon. Wypuść powoli
powietrze ustami
(powtórz 3 razy).

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

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

Ugotuję budyniu
malinowego kociołek
dla mych bliźniaczek
na podwieczorek!

Wykonuj językiem ruchy
okrężne wokół ust
(powtórz 10 razy).

A wieczorem wspólne
czytanie, od czego mamy
humory wspaniałe.

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

Zdjęcia pokazujące układ artykulatorów
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Masażyk całej ręki – ćwiczenia przed pisaniem
Ćwiczenie

Uwagi do sposobu wykonania

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

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

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

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

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

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

4. Ćwiczenia izometryczne w formie zabaw
palcami:

Dziecko samo wykonuje ćwiczenie
po uprzedniej prezentacji terapeuty.

– „koszyczek” – splatanie palców rąk;

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

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

Uwagi do sposobu wykonania

– „haczyki” – spinanie kolejnych palców
dłoni;

Zabawa polega na napinaniu spiętych
„haczykiem” kolejnych palców (na wydechu)
oraz uwalnianiu napięcia i rozluźnieniu
palców (na wdechu).
– witanie kolejnych palców
z kciukiem – wykonują obie dłonie
jednocześnie;

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

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

Dziecko samo wykonuje ćwiczenie
po uprzedniej prezentacji terapeuty.

– zabawa „włóż rękawiczki”.

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

1

Integracja dzieci z bohaterem przewodnim i prowadzącym zajęcia, na podstawie bajki terapeutycznej
O narodzinach Bratka – Poznajmy się!

Cele
operacyjne

Dziecko:
• integruje się z grupą
• utrwala schemat ciała i nazwy części ciała
• rozwija poczucie rytmu
• rozwija zmysł dotyku oraz wzroku
• doskonali precyzję ruchów dłoni i palców
• kształci umiejętność ustnego wypowiadania się na zadany temat
• dokonuje słuchowej analizy zdania – wyodrębnia i liczy słowa
• klasyfikuje przedmioty według podanego kryterium
• przelicza i symbolicznie zaznacza elementy w zbiorach
• ćwiczy orientację przestrzenną (pojęcia „wyżej”, „niżej”, „pośrodku”)

Środki
dydaktyczne

• maskotka przyniesiona przez prowadzącego zajęcia i maskotki przyniesione przez dzieci
• serduszka na rzep (przyczepiane do ubrań)
• pędzel
• bębenek
• chusta
• nożyczki, klej, klamerki, kartka papieru A4

Do przygotowania
na zajęcia

Z wyposażenia
pracowni

• Ortograffiti z Bratkiem. Księga bajek terapeutycznych
• Ortograffiti z Bratkiem. Zeszyt ćwiczeń, klasa 1, cz. 1
• Ortograffiti z Bratkiem. Przewodnik dla nauczyciela
• płyta CD Słucham z Bratkiem
• pacynka Bratek
• karta pracy – puzzle (portret Bratka)
• karta pracy – wizytówka
• lupa Bystre Oczko
• karta postępów dziecka 1
• karta pracy domowej 1

Przebieg
zajęć

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

maskotka przyniesiona
przez prowadzącego zajęcia, maskotki przyniesione
przez dzieci

B

■ Zabawa „Poznajmy się”. Dzieci i prowadzący zajęcia siedzą w kręgu na podłodze. Każde dziecko trzyma
w rękach przyniesioną przez siebie maskotkę. Prowadzący zajęcia, wchodząc w rolę misia, mówi: Witam was
serdecznie. Jestem miś Wojtuś. Do szkoły przyniósł mnie [imię prowadzącego]. Chciałbym poznać wasze imiona.
Dzieci po kolei wchodzą w role swoich maskotek, mówiąc: Witam was serdecznie. Jestem [nazwa maskotki].
Do szkoły przyniósł mnie [imię dziecka].

Zeszyt ćwiczeń

B

■ Wizytówka. Dzieci z pomocą prowadzącego zajęcia wycinają i uzupełniają wizytówkę.

karta pracy
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 1
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 1

2. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchania ze zrozumieniem

B

■ Prezentacja bajki terapeutycznej. Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci. Zapowiada: Słuchając
uważnie bajki, poznacie kogoś bardzo ważnego.

B

■ Rozmowa na temat treści bajki. Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych
treścią bajki. Dzieci odpowiadają na zagadnienia sprawdzające rozumienie tekstu:
1. W jaki sposób powstał Bratek?
2. Jak wygląda Bratek?
3. Jak spoglądały na Bratka dzieci?
4. Z jakiej bajki pochodzi Bratek?
5. Co spowodowało, że Bratek ożył?
6. Jakie pierwsze słowo wyszeptał Bratek?
7. Co zaczęły robić dzieci, gdy Bratek się poruszył i wypowiedział pierwsze słowo?
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8. Gdzie zamieszkał Bratek?
9. Opowiedz, co się dzieje na ilustracji.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci opowiadają o przeżyciach bohatera, nazywając uczucia przedstawione
na kolejnych obrazkach (przykrość, nadzieja, zachwyt).

II. Wypracowanie gotowości do pracy
3. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia ruchowo-zmysłowe
Płyta CD
Słucham z Bratkiem
pacynka Bratek,
serduszka na rzep

B

■ Zabawa „Poznaj Bratka”. W tle słychać melodię, która towarzyszy dzieciom podczas całego ćwiczenia.
Osoba prowadząca zajęcia mówi: Aby każdy szkolny dzień był piękną przygodą, zaprosiłam do nas Bratka. Popatrzcie, jaki jest niezwykły.
Następnie prowadzący zajęcia wchodzi w rolę Bratka, mówiąc: Ojej, jak tu ładnie! Jestem Bratek – ludek, którego wymyśliła babcia Anna. Bardzo chciałbym się z wami zaprzyjaźnić. Czy pozwolicie mi z wami zostać?
Zachęcone przez prowadzącego dzieci głośno biją brawo. Każde z dzieci kolejno podaje Bratkowi rękę i wypowiada swoje imię. Bratek przyczepia dzieciom serduszka do ubrań.
Prowadzący zajęcia zachęca dzieci do rozmowy z Bratkiem: Przedstawcie się Bratkowi. Powiedzcie, jak macie
na imię, co lubicie robić, czym się interesujecie. Możecie powiedzieć mu to na ucho.
■ Zabawa „Namaluj portret Bratka”. Prowadzący zajęcia, wcielając się w postać Bratka, zaprasza dzieci do zabawy w malowanie: Weźcie do ręki pędzle. Wyobraźcie sobie, że malujecie mój portret na dużej kartce papieru.
Przyjrzyjcie mi się i malujcie na niby razem ze mną:
[dzieci powtarzają słowa prowadzącego i malują na niby]
To jest moja mądra głowa…
To tułów – jedna i druga połowa.
Tu ręka prawa, która lubi witanie,
tu ręka lewa, która lubi machanie.
I oczywiście mam dwie nogi,
które sięgają aż do podłogi.
Niewielkie serduszko też mam,
które bije dzięki wam!

pacynka Bratek, pędzel

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

B

■ Zabawa słuchowa „Tak bije serduszko”. Prowadzący zajęcia chwali dzieci za to, jak „malowały” portrety
Bratka, i zachęca je do oklasków. Demonstruje różne sposoby klaskania (cicho, głośno, powoli, szybko). Dzieci powtarzają wykonywane przez niego czynności.
Prowadzący za pomocą bębenka wystukuje rytm bijącego serca.
** ** ** ** ** **
Po kilku uderzeniach zwraca się do dzieci: Tak bije serduszko Bratka.
Dzieci wyklaskują usłyszany rytm.

5. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość dotykową, słuchową
i wzrokową
■ Zabawa „Pamiętasz mnie?”. Prowadzący zajęcia pokazuje dzieciom pacynkę przedstawiającą Bratka. Pozwala im sprawdzić, jaka jest w dotyku. Zwraca się do dzieci, wchodząc w rolę Bratka: Teraz się schowam
pod barwną chustą. Hop, la, la i nie ma mnie! Fiku-miku! Powiedzcie, jak wyglądam. Jaki mam nos, jakie oczy…,
jaki jestem w dotyku?
Dzieci starają się jak najdokładniej opisać wygląd Bratka.

pacynka Bratek, chusta

6. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące sferę manualną
■ Zabawa „Portret Bratka”. Dzieci wycinają elementy portretu Bratka, a następnie układają puzzle i przyklejają je na kartkach. Prowadzący zajęcia przygotowuje wystawę prac, przypinając je na sznurku za pomocą
klamerek.

karta pracy, nożyczki,
klej, klamerki, kartka
papieru A4

7. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące sferę manualną i grafomotoryczną
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 2, 3

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci kreślą samodzielnie i po śladzie.
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8. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia słuchowo-językowe i manualne
Zeszyt ćwiczeń, ćw. 4

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wypowiadają się na temat ilustracji. Liczą słowa w zdaniu i kolorują.
Zdania:
1. Królewna ma różową suknię.
2. Żołnierzyk ma kolczasty hełm.
3. Skrzat siedzi na wielkim muchomorze.
4. Żółte kaczątko ma otwarty dziobek.

9. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość wzrokową, rozwijające
orientację przestrzenną i kierunkową
■ Zabawa „Bystre Oczko”. Każde dziecko otrzymuje lupę Bystre Oczko. Dzieci manipulują przedmiotem,
określając jego właściwości. Prowadzący zajęcia wydaje polecenia: Popatrzcie przez lupę na różne przedmioty
znajdujące się w sali. Poszukajcie przedmiotów okrągłych, prostokątnych, czerwonych, trójkątnych…

lupa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 5

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują określone elementy, przeliczają je i przedstawiają ich liczbę
za pomocą kresek.

10. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia rozwijające myślenie matematyczne i wyobraźnię
Zeszyt ćwiczeń, ćw. 6
pacynka Bratek

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Prowadzący zajęcia wciela się w rolę Bratka i czyta zagadki. Dzieci udzielają odpowiedzi. Zaznaczają elementy według podanych cech.
Zagadki:
1. Wygląda jak duża bańka mydlana. Wspaniały do rzucania i łapania. [balon]
2. Ma kierownicę i cztery koła – jeździć nim możesz dookoła. [samochód]
3. W bajkach bywa groźny, czasem dymem pyka, wtedy nawet rycerz przed nim zmyka. [smok]
4. Gdy skaczą na niej dziewczyny, wesołe mają miny! [skakanka]
5. Uśmiechnięty w czapeczce ludek, lecz nie jest to krasnoludek. [pajac]

IV. Relaksacja
11. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia relaksacyjne
Płyta CD
Słucham z Bratkiem
maskotki,
pacynka Bratek

B

■ Zabawa „Spacer po wyobraźni”. Prowadzący zajęcia, wcielając się w rolę Bratka, zwraca się do dzieci: Przyszedł czas na odpoczynek. Połóżcie się wygodnie na podłodze. Na brzuchu posadźcie swoje maskotki. Posłuchajcie
muzyki całym ciałem. Oddychajcie równo. Nabierajcie powietrze nosem, a wypuszczajcie ustami. Wyobraźcie sobie, że zaprosiłem was na spacer.

V. Podsumowanie pracy. Ocena wysiłku
12. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia utrwalające, podsumowanie i nagroda

B

■ Rozmowa w kręgu „Jak minęły mi zajęcia z Bratkiem?”. Prowadzący zajęcia podsumowuje pracę dzieci – zwraca uwagę na ich aktywność, zaangażowanie, samodzielność, dobre wyniki i miłą atmosferę. Zachęca do wypowiedzi na temat zajęć: Jakie macie odczucia? Jak wam się podobały zadania? Które zadania sprawiły
wam trudność, a które były łatwe do wykonania?

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 7

B

■ Samoocena. Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytania zawarte w zeszycie ćwiczeń
i dokonać samooceny.

Karta postępów 1

B

■ Karta postępów. Prowadzący zajęcia wypełnia wraz z dziećmi kartę postępów.

Karta pracy domowej 1

B

■ Praca domowa. Prowadzący zajęcia objaśnia, jak wykonać pracę domową.
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Scenariusz zajęć
Zapis
w dzienniku

Kształcenie orientacji przestrzennej i kierunkowej, na podstawie bajki terapeutycznej O tym, jak pełna humoru wyprawa Bratka z dziećmi do lasu dodała siły do pracy

Cele
operacyjne

Dziecko:
• uświadamia sobie potrzebę rozładowywania emocji
• doświadcza stymulacji ruchowej (dotykowej, przedsionkowej i proprioceptywnej) w trzech pozycjach – pełzanie, czworakowanie, chodzenie
• rozwija umiejętność odczuwania całym ciałem kierunków w przestrzeni, rozumie pojęcia określające stosunki przestrzenne (nad, pod, w, obok, za, na lewo, na prawo)
• rozwija poczucie rytmu
• umiejętnie rozpoznaje przedmioty za pomocą dotyku i bez kontroli wzroku
• doskonali orientację na płaszczyźnie kartki (rozumie pojęcia „na środku”, „na górze”, „na dole”, „po prawej stronie”, „po lewej stronie”, „nad”, „pod”)
• doskonali precyzję ruchów dłoni i palców
• rozwija pamięć słuchową, powtarzając zdania
• utrwala znaczenie pojęcia „para”, łączy w pary
• rozumie zależność między przyczyną a skutkiem

Środki
dydaktyczne

• piłeczka sensoryczna do ściskania
• bębenek
• kasztany, żołędzie, szyszki
• różnokolorowe liście różnych drzew

Do przygotowania
na zajęcia

• Ortograffiti z Bratkiem. Księga bajek terapeutycznych
• Ortograffiti z Bratkiem. Zeszyt ćwiczeń, klasa 1, cz. 1
• Ortograffiti z Bratkiem. Przewodnik dla nauczyciela
• płyta CD Słucham z Bratkiem
• pacynka Bratek
• lupa Bystre Oczko
• karta postępów dziecka 2
• karta pracy domowej 2

Z wyposażenia
pracowni

Przebieg
zajęć
piłeczka
sensoryczna
do ściskania

2

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

B

■ Zabawa „Radzę sobie ze złością”. Dzieci i prowadzący zajęcia siedzą w kręgu na podłodze. Prowadzący
zajęcia mówi: Zarówno dorośli, jak i dzieci doświadczają radosnych uczuć – są wówczas zadowoleni, szczęśliwi,
spokojni. Bywa, że doznają także przykrych uczuć. Wtedy są smutni, zmartwieni lub mają w sobie dużo złości.
Wszystkie uczucia są ważne. Pokażę wam, jak sobie poradzić ze złością.
Prowadzący pokazuje dzieciom małą gumową piłeczkę z wypustkami. Informuje, że jest niezwykła: Kiedy poczujesz złość, wkładasz piłeczkę w dłonie i mocno ściskasz. Czujesz, jak złość przechodzi przez twoje dłonie do piłeczki, a następnie poprzez wypustki ulatuje daleko w przestrzeń. Odczuwasz wtedy ulgę. Pozbyłeś się nieprzyjemnego
uczucia. Warto się zaprzyjaźnić z piłeczką i nosić ją przy sobie, a jeżeli będzie potrzebna – skorzystać.

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

B

■ Prezentacja bajki terapeutycznej. Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci. Mówi: Słuchając uważnie bajki, poznacie nową przygodę Bratka.

B

■ Rozmowa na temat treści bajki. Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych
treścią bajki. Dzieci odpowiadają na zagadnienia sprawdzające rozumienie tekstu.
1. Co lubi robić Bratek?
2. Co pewnego ranka zaobserwował Bratek obok szkoły?
3. Co dzieci otrzymały od pani przed wycieczką do lasu?
4. Jak dzieci miały się poruszać w lesie?
5. Jak Bratek podróżował do lasu?
6. Gdzie Zosia położyła plecak?
7. Co zrobił Bratek, gdy wyszedł z plecaka?
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8. Jak wyglądał las?
9. Którą porą roku dzieci wybrały się na wycieczkę? Który to był miesiąc?
10. Opowiedz, co się dzieje na ilustracji.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci opowiadają o przeżyciach bohatera, nazywając uczucia przedstawione
na kolejnych obrazkach (złość, zaciekawienie, spokój).

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

B

■ Zabawa „Obserwatorzy lasu”. Prowadzący zajęcia wchodzi w rolę Bratka i przedstawia dzieciom istotę zabawy: Teraz będziecie obserwatorami lasu. Słuchajcie uważnie poleceń i naśladujcie poszczególne postaci.
• „Ślimaki obserwatorami lasu”. Dzieci wchodzą w role ślimaków. Pełzają, odpychając się na przemian palcami stóp i wykonują polecenia terapeuty: Ślimaki patrzą w górę na ptaki. Ślimaki patrzą na dół na trawę i liście.
Ślimaki patrzą w lewą stronę na sarenkę, a teraz – w prawą stronę… I co widzą? Każde z dzieci podaje swój pomysł.
• „Liski obserwatorami lasu”. Dzieci wchodzą w role lisków. Chodzą na czworakach i wykonują podobne polecenia, jak w sytuacji, gdy były ślimakami.
• „Dzieci obserwatorami lasu”. Dzieci chodzą wyprostowane, wykonując podobne polecenia, jak we wcześniejszych rolach.

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

B

■ Zabawa „Jaki to rytm?”. Prowadzący zajęcia układa z kasztanów, szyszek i żołędzi wzory zagadek rytmicznych.
* * * * * *
** ** ** ** ** **
** * ** * ** *
** * * ** * *

bębenek, kasztany,
żołędzie, szyszki

Prowadzący wystukuje na bębenku po kolei rytmy imitujące dźwięki kasztanów, żołędzi i szyszek spadających z drzew i uderzających o ziemię. Po wystukaniu rytmu przedstawionego za pomocą pierwszego wzoru zwraca się do dzieci: W takim rytmie spadają z drzewa kasztany. Dzieci wyklaskują usłyszany rytm. Następnie
prowadzący zajęcia wystukuje wybrany rytm. Zadaniem dzieci jest wskazanie odpowiedniego wzoru.

5. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość dotykową i wzrokową
■ Zabawa „Teatrzyk Bratka”. W teatrzyku wystawiane jest przedstawienie pt. „Od tej pory zapamiętaj jesienne kolory”. Prowadzący zajęcia w roli Bratka prosi dzieci o zapamiętanie kolorów ukazujących się liści (w różnych ekspozycjach czasowych pokazuje kolejno trzy pary liści tego samego koloru). Potem wybrane dziecko
wymienia kolejne kolory (np. czerwony, czerwony, żółty, żółty, brązowy, brązowy) i wnioskuje, że ukazały się
po dwa liście w tych samych kolorach.
W podobny sposób można przeprowadzić ćwiczenie polegające na zapamiętywaniu kształtów, wielkości lub
rodzajów liści.

pacynka Bratek,
różnokolorowe liście

6. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące sferę manualną
■ Zabawa „Rozpoznaj dotykiem”. Dzieci siedzą w kręgu na podłodze twarzami do środka z rękoma z tyłu.
Prowadzący zajęcia rozdaje wszystkim po jednym przedmiocie do analizy dotykowej (kasztany, żołędzie,
szyszki, liście różnych drzew itp.). Mówi: W ciszy, bez hałasu rozpoznaj po dotyku skarby jesiennego lasu. Dzieci
kolejno odgadują nazwy trzymanych za sobą przedmiotów. Analizują, jakie są w dotyku.
Na koniec prowadzący zajęcia daje dzieciom do analizy dotykowej lupę Bystre Oczko. Dzieci oglądają wszystkie przedmioty i tworzą zbiór złożony ze skarbów jesiennego lasu. Prowadzący zajęcia pyta: Co nie należy
do tego zbioru? Dzieci odpowiadają, że lupa.

kasztany, żołędzie, szyszki,
liście różnych drzew, lupa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2
liście różnych drzew,
lupa

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci rysują po śladzie prawą i lewą ręką. Kolorują oburącz.
■ Zabawa z Bystrym Oczkiem. Dzieci badają za pomocą lupy liście różnych drzew. Wyszukują cechy wspólne i różniące liście.
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7. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące sferę grafomotoryczną
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 3, 4

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wykonują rysunek zgodnie z ustną instrukcją terapeuty: W lewym górnym rogu ramki narysuj słońce. Pośrodku narysuj drzewo. Pod drzewem narysuj trawę i dwa kasztany. Na drzewie
narysuj żółte liście. Nad drzewem narysuj chmurę.
Dzieci dorysowują także brakujące elementy darów lasu i grupują je w dwuelementowe zbiory.

8. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia słuchowo-językowe
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 5, 6

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Prowadzący zajęcia czyta kolejno siedem zdań. Dzieci powtarzają każde zdanie z pamięci. Następnie kolorują rysunek, który najlepiej oddaje treść zdań.
Zdania:
1. Późną jesienią liście na drzewach się mienią.
2. Wiewiórki gromadzą w dziupli zapasy na zimowe ciężkie czasy.
3. Sówka mała za gałęzią się schowała.
4. Stoi grzyb przy drodze na jednej nodze.
5. Szyszki na sośnie kołyszą się radośnie.
6. Jarzębina dojrzała w słonku, wisząc na długim ogonku.
7. Olbrzymi liść paproci obok muchomora się złoci.
Otaczają pętlą liście według instrukcji.

9. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość wzrokową, rozwijające
orientację przestrzenną i kierunkową
Zeszyt ćwiczeń, ćw. 7

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują wskazane przez prowadzącego szczegóły.

10. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia rozwijające myślenie matematyczne i wyobraźnię
Zeszyt ćwiczeń, ćw. 8

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci łączą w pary pasujące do siebie ilustracje. Ustalają kolejność zdarzeń.

IV. Relaksacja
11. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia relaksacyjne
■ Zabawa „Spacer po lesie”. Prowadzący zajęcia odtwarza muzykę relaksacyjną i zwraca się do dzieci: Przyszedł czas na odpoczynek. Usiądźcie wygodnie na podłodze. Weźcie do rąk po jednym z darów jesieni. Posłuchajcie
muzyki całym ciałem. Oddychajcie równo, nabierajcie powietrze nosem i wypuszczajcie ustami. Wyobraźcie sobie,
że Bratek zaprosił was na spacer do lasu. Zobaczcie oczami wyobraźni, co miłego was spotkało.

Płyta CD
Słucham z Bratkiem
kasztany, żołędzie, szyszki

V. Podsumowanie pracy. Ocena wysiłku
12. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia utrwalające, podsumowanie i nagroda

B

■ Rozmowa w kręgu „Jak minęły mi zajęcia z Bratkiem?”. Prowadzący zajęcia podsumowuje pracę dzieci – zwraca uwagę na ich aktywność, zaangażowanie, samodzielność, dobre wyniki i miłą atmosferę. Zachęca do wypowiedzi na temat zajęć: Jakie macie odczucia? Jak wam się podobały zadania? Które zadania sprawiły
wam trudność, a które były łatwe do wykonania?

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 9

B

■ Samoocena. Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytania zawarte w zeszycie ćwiczeń
i dokonać samooceny.

Karta postępów 2

B

■ Karta postępów. Prowadzący zajęcia wypełnia wraz z dziećmi kartę postępów.

Karta pracy domowej 2

B

■ Praca domowa. Prowadzący zajęcia objaśnia, jak wykonać pracę domową.
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Scenariusz zajęć
Zapis
w dzienniku

3

Wypracowanie nawyku codziennych ćwiczeń dłoni, na podstawie bajki terapeutycznej O tym, jak miło
jest sprawić komuś radość i przygotować rękę do rysowania i pisania

Cele
operacyjne

Dziecko:
• rozwija umiejętność skupiania uwagi podczas słuchania bajki
• rozwija umiejętność określania uczuć za pomocą kolorów
• porządkuje przedmioty według podanego kryterium
• umiejętnie dzieli słowa na sylaby
• umiejętnie rozpoznaje określone dźwięki spośród innych
• doskonali pamięć wzrokową
• wypracowuje nawyk ćwiczenia dłoni, aby z większą precyzją poruszać nadgarstkiem, dłonią i palcami
• prawidłowo określa prawą i lewą dłoń

Środki
dydaktyczne

• różnokolorowe liście
• bębenek
• szarfy
• gruby arkusz papieru
• pudełko
• kolorowe papierki od cukierków
• wstążki
• cekiny
• serduszka na rzep (przyczepiane do ubrań)
• czerwone figury geometryczne
• liście dębu

Do przygotowania
na zajęcia

• Ortograffiti z Bratkiem. Księga bajek terapeutycznych
• Ortograffiti z Bratkiem. Zeszyt ćwiczeń, klasa 1, cz. 1
• Ortograffiti z Bratkiem. Przewodnik dla nauczyciela
• płyta CD Słucham z Bratkiem
• pacynka Bratek
• ołówki trójścienne
• kredki
• długopis
• pióro
• lupa Bystre Oczko
• karta pracy – Gimnastyka sprawnych rączek
• karta postępów dziecka 3
• karta pracy domowej 3

Z wyposażenia
pracowni

Przebieg
zajęć

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

różnokolorowe liście

B

■ Zabawa „Kolorowe uczucia”. Prowadzący zajęcia siedzi z dziećmi w kręgu na podłodze. Rozkłada w środku różnokolorowe liście i mówi: Przyjrzyjcie się tym liściom i ich kolorom. Wybierzcie liść w kolorze, który najlepiej
oddaje wasz dzisiejszy nastrój. Dzieci po kolei wybierają liście, nazywają swoje uczucia i krótko uzasadniają,
dlaczego dane uczucie kojarzy im się z wybranym kolorem. Prowadzący zajęcia podsumowuje wypowiedź
każdego dziecka (np.: Według ciebie kolor żółty to radość, bo kojarzy ci się ze słońcem).

2. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchania ze zrozumieniem
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 3
Przewodnik
dla nauczyciela
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 3

B

■ Prezentacja bajki terapeutycznej. Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci. Mówi: Posłuchajcie nowej przygody Bratka.
W trakcie czytania bajki prowadzący zajęcia demonstruje ćwiczenia z „Gimnastyki sprawnych rączek”.

B

■ Rozmowa na temat treści bajki. Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych
treścią bajki. Dzieci odpowiadają na zagadnienia sprawdzające rozumienie tekstu.
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1. Jakie zmartwienie miał Bratek?
2. Ile lat kończył stary dąb?
3. Jaką niespodziankę miały przygotować zwierzęta?
4. Co zaleciła Bratkowi sowa?
5. Zademonstruj ćwiczenia, które kilka razy dziennie wykonywał Bratek.
6. Co Bratek potrafił narysować dzięki ćwiczeniom?
7. Gdzie były zawieszone urodzinowe laurki?
8. Jak się czuł dąb, gdy przyszli do niego przyjaciele?
9. Co podarował przyjaciołom dąb?
10. Opowiedz, co się dzieje na ilustracji.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci opowiadają o przeżyciach bohatera, nazywając uczucia przedstawione
na kolejnych obrazkach (zmartwienie, ulga, radość).

II. Wypracowanie gotowości do pracy
3. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia ruchowo-zmysłowe
■ Zabawa „Poruszam się jak…”. Prowadzący zajęcia w roli Bratka ustala z dziećmi, które zwierzę wykonuje
daną czynność. Dzieci poruszają się swobodnie w rytm bębenka. Prowadzący co jakiś czas głośniej uderza
w bębenek, podając jednocześnie nazwę wybranego zwierzęcia. Gdy mówi:
– wiewiórka – dzieci chowają się do dziupli (wskakują w koła ułożone z szarf )
– ślimak – pełzają
– myszka – szybko chodzą na czworakach
– pająk – wolno czworakują na wyprostowanych kolanach
– rak – wolno czworakują z rękoma z tyłu
– sarna – chodzą dostojnie z podniesionymi kolanami
– zając – wykonują zajęcze podskoki
– kruk – biegają z rozłożonymi ramionami
– motyl – biegają, swobodnie machając dłońmi
– biedronka – truchtają, machając ramionami

bębenek, szarfy,
pacynka Bratek

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

B

pacynka Bratek

■ Zagadki dźwiękowe „Odgłosy lasu”. Prowadzący zajęcia wciela się w rolę Bratka i wyjaśnia, że istotą zadania jest odgadnięcie odgłosów lasu i wyróżnienie ich pośród innych dźwięków.
Odgłosy jesiennego lasu do odtworzenia z płyty:
szum drzew i liści, szelest liści (chodzenie po liściach), trzask gałązki (po nadepnięciu), dźwięki wydawane
przez różne zwierzęta (dzięcioła, puchacza, kukułkę, wronę, wilka, echo)

5. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość dotykową, słuchową
i wzrokową
■ Zabawa „Skojarzenia”. Dzieci siedzą w kręgu na podłodze. Prowadzący zajęcia ma przed sobą pudełko.
Wyjmuje z niego na chwilę różne przedmioty (w tym ołówek), które pokazuje dzieciom, po czym chowa je
w pudle. Każde dziecko po kolei ma za zadanie wypowiedzieć nazwę oglądanego przedmiotu oraz podać
pierwsze skojarzenie z nim związane (np. papierek – cukierek, ołówek – drzewko).
Na koniec prowadzący po raz drugi pokazuje ołówek i mówi, że jest to narzędzie do pisania. Wspólnie z dziećmi określa jego cechy (długość, grubość, kolor, jaki jest w dotyku itp.). Mówi: Aby pięknie pisać ołówkiem, należy przygotować odpowiednio ręce do tej ważnej pracy.

pudełko z kolorowymi
papierkami od cukierków,
wstążkami, cekinami,
jakąś figurką, ołówkiem
trójściennym, kredką,
długopisem, piórem

6. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące sferę manualną
Przewodnik
dla nauczyciela
dwa ołówki trójścienne
dla każdego dziecka,
gruby arkusz papieru,
karta paracy

B

■ Gimnastyka sprawnych rączek. Dzieci wykonują ćwiczenia według wskazówek prowadzącego zajęcia.
Utrwalają prawidłowy chwyt ołówka, a także prawidłowy sposób trzymania go i jego odpowiedni nacisk podczas pisania na różnych płaszczyznach (na papierze zawieszonym na ścianie, na podłodze, przy stoliku).
Dzieci rysują swobodnie najpierw ręką dominującą, potem drugą ręką, a potem oburącz.
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7. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące sferę grafomotoryczną
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 2, 3
kredki, serduszka na rzep

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Prowadzący zajęcia przypomina dzieciom pojęcia „najmniejszy”, „największy”.
Ustala z dziećmi, dlaczego lewą rękę oznaczamy sercem.
Dzieci rysują po śladzie elementy od największego do najmniejszego. Odrysowują własne dłonie, określają
rękę prawą i lewą.

8. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia słuchowo-językowe i manualne
Zeszyt ćwiczeń, ćw. 4

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci nazywają zwierzęta, dzielą nazwy zwierząt na sylaby. Kolorują liczbę elementów, która odpowiada liczbie sylab w danej nazwie.

9. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia wzrokowe, rozwijające orientację przestrzenną i kierunkową

zeszyt ćwiczeń,
lupa, ołówek, kredki,
czerwone figury
geometryczne, kolorowe
papierki od cukierków

■ Zabawa „To, co potrzebne”. Dzieci siedzą przy stoliku. Przed każdym dzieckiem leży zeszyt ćwiczeń. Na środku są zgromadzone ołówki, lupy, kredki, czerwone figury geometryczne, kolorowe papierki. Prowadzący zajęcia mówi: Do wykonania następnego zadania potrzebne będą zeszyty ćwiczeń, ołówki, lupy i kredki.
Uporządkujcie stolik tak, aby nie było na nim niepotrzebnych rzeczy.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 5, 6
lupa, ołówek, kredki

B

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 7–9

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci szukają różnic między rysunkami. Mówią o swojej radości i przedstawiają ją za pomocą środków plastycznych.

10. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia rozwijające myślenie matematyczne i wyobraźnię
■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci rysują wzory liści po śladzie. Kolorują je. Otaczają pętlą najmniejszy element ze zbioru. Łączą elementy od najmniejszego do największego. Rysują po śladzie, kolorują tyle elementów, ile palców ma dłoń.

IV. Relaksacja
11. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia relaksacyjne
■ Zabawa „Liść dębu”. Prowadzący zajęcia zwraca się do dzieci: Przyszedł czas na odpoczynek. Stańcie w lekkim rozkroku. Posłuchajcie muzyki całym ciałem. Równomiernie oddychajcie, nabierajcie powietrze nosem i wypuszczajcie ustami. Połóżcie na dłoni listek i go zdmuchnijcie. Zobaczcie, jak wysoko poleci.

Płyta CD
Słucham z Bratkiem
liście dębu

V. Podsumowanie pracy. Ocena wysiłku
12. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia utrwalające, podsumowanie i nagroda

B

■ Rozmowa w kręgu „Jak minęły mi zajęcia z Bratkiem?”. Prowadzący zajęcia podsumowuje pracę dzieci – zwraca uwagę na ich aktywność, zaangażowanie, samodzielność, dobre wyniki i miłą atmosferę. Zachęca do wypowiedzi na temat zajęć: Jakie macie odczucia? Jak wam się podobały zadania? Które zadania sprawiły
wam trudność, a które były łatwe do wykonania?

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 10

B

■ Samoocena. Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytanie zawarte w zeszycie ćwiczeń
i dokonać samooceny.

Karta postępów 3

B

■ Karta postępów. Prowadzący zajęcia wypełnia wraz z dziećmi kartę postępów.

Karta pracy domowej 3

B

■ Praca domowa. Prowadzący zajęcia objaśnia, jak wykonać pracę domową.
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Scenariusz zajęć
Zapis
w dzienniku

Rozwijanie pozytywnego myślenia oraz sprawności narządów mowy, na podstawie bajki terapeutycznej O tym, jak przełamywać nieśmiałość i gimnastykować język, by wyraźnie mówić

Cele
operacyjne

Dziecko:
• kształci umiejętność skupiania uwagi podczas słuchania bajki
• rozwija umiejętność pozytywnego myślenia
• doskonali sprawność narządów mowy
• odważnie wypowiada się na forum grupy
• doskonali motorykę dużą
• kształci orientację na płaszczyźnie kartki
• rozwija koordynację obu rąk
• doskonali koordynację słuchowo-wzrokową
• utrwala nazwy figur geometrycznych
• wyodrębnia figury z tła

Środki
dydaktyczne

• wałeczki drewniane z wypustkami do stymulacji dotykowej dłoni lub zabawkowe mikrofony
• nagrania z muzyką taneczną
• kartonowe koła (białe i zielone)
• zamykane małe plastikowe pudełka, kolorowe nici, wełna, sznurek, wstążki, klej, taśma klejąca, nożyczki

Do przygotowania
na zajęcia

Z wyposażenia
pracowni

• Ortograffiti z Bratkiem. Księga bajek terapeutycznych
• Ortograffiti z Bratkiem. Zeszyt ćwiczeń, klasa 1, cz. 1
• Ortograffiti z Bratkiem. Przewodnik dla nauczyciela
• płyta CD Słucham z Bratkiem
• pacynka Bratek
• karta pracy – Ćwiczenia rozwijające sprawność narządów mowy
• karta pracy – medal
• płytki „jeżyki” (plastikowe kwadraty z wypustkami do stymulacji stóp)
• kredki
• długopis
• pióro
• lupa Bystre Oczko
• karta postępów 4
• karta pracy domowej 4

Przebieg
zajęć
drewniane wałeczki
z wypustkami do stymulacji dotykowej dłoni lub zabawkowe mikrofony

4

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

B

■ Zabawa „Moje zalety”. Dzieci siedzą w kręgu na podłodze. Trzymają w rękach drewniane wałeczki i manipulują nimi tak, aby dostarczyć dłoniom wrażeń dotykowych. Prowadzący zajęcia inicjuje rozmowę na temat
pozytywnego myślenia: Jeśli wiemy o sobie dobre rzeczy i umiemy o tym mówić, to świat jest ciekawy. Dla ludzi,
którzy często narzekają, świat nie jest interesujący. Warto zatem myśleć pozytywnie, dostrzegać swoje zalety i mówić o nich, kiedy jest to możliwe.
Prowadzący zajęcia, trzyma wałeczek i udaje, że to mikrofon. Mówi: Powiedz do mikrofonu, jaki jesteś. Pamiętaj! Interesują mnie tylko twoje pozytywne cechy.

2. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchania ze zrozumieniem
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 4
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 4

B

■ Prezentacja bajki terapeutycznej. Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci. Zapowiada: Słuchając
uważnie bajki, poznacie nową przygodę Bratka.

B

■ Rozmowa na temat treści bajki. Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych
treścią bajki. Dzieci odpowiadają na zagadnienia sprawdzające rozumienie tekstu.
1. Z jakim problemem Jaś przybiegł do Bratka?
2. Dlaczego Żanetka nie mówiła?
3. Jak wyglądała Żanetka, gdy przyszła do Bratka?
4. Co zaproponował Bratek?
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5. Co należy robić, aby ładnie i wyraźnie mówić?
6. Jakie ćwiczenia wykonywała Żanetka?
7. Co to znaczy przełamywać nieśmiałość?
8. Jaki sukces osiągnęła Żanetka?
9. Co sądzisz o zachowaniu Grzesia?
10. Opowiedz, co się dzieje na ilustracji.

Przewodnik
dla nauczyciela
karta pracy

B

■ Ćwiczenia rozwijające sprawność narządów mowy. Dzieci wykonują ćwiczenia zgodnie z poleceniami
prowadzącego zajęcia: Posłuchaj uważnie, co robiła kotka, i postaraj się przedstawić te czynności za pomocą języka lub warg.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci opowiadają o przeżyciach bohatera, nazywając uczucia przedstawione
na kolejnych obrazkach (zdenerwowanie, nadzieja, duma).

II. Wypracowanie gotowości do pracy
3. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia ruchowo-zmysłowe
nagrania z muzyką
taneczną, wałeczek
drewniany z wypustkami
lub zabawkowy mikrofon

B

■ Zabawa „Potrafię pięknie tańczyć i mówić”. Dzieci swobodnie tańczą, ilustrując ruchami ciała słyszaną
muzykę. Ruchy powinny być płynne i angażować całe ciało. Kiedy muzyka cichnie, dzieci podbiegają do prowadzącego zajęcia po mikrofon. Prowadzący podaje go wybranemu dziecku, które głośno i wyraźnie wymawia zdanie: Potrafię pięknie tańczyć i mówić.

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

B

pacynka Bratek

■ Zagadki dźwiękowe „Sprzątamy”. Prowadzący zajęcia w roli Bratka tłumaczy, że istotą zadania jest odgadnięcie i nazwanie odgłosów, które będą czynnościami wykonywanymi podczas domowych porządków.
Odgłosy do odtworzenia z płyty:
zamiatanie miotłą podłogi, wycieranie kurzu (pocieranie szmatki o blat), odkurzanie, pranie, plusk wody (jak
przy wyciskaniu mopa), mycie pod bieżącą wodą, polerowanie szyby (piski), trzepanie dywanu trzepaczką
(z echem), trzepanie koca, wbijanie gwoździa w ścianę

5. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość dotykową, słuchową
i wzrokową
płytki „jeżyki”, kartonowe
koła (białe i zielone)

■ Zabawa „Kotki”. Na podłodze w dużych odstępach rozłożone są płytki „jeżyki”. Dzieci udają koty. Czworakują między płytkami. Na sygnał wzrokowy (białe koło symbolizujące mleczko) kotki zbliżają się do miseczek (płytek). Przykucają na tylnych łapkach, uginają ramiona w łokciach i naśladują picie mleka, głośno
mlaskając.
Kiedy białe koło znika, kotki znów zaczynają chodzić na czworakach między płytkami. Na sygnał wzrokowy
(zielone koło symbolizujące trawę) kotki stają obunóż na trawce (płytce). Stymulowane są wówczas całe stopy. Dzieci wykonują na płytkach koliste ruchy biodrami, mrucząc dowolną melodię.

6. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące manualną
Przewodnik
dla nauczyciela
karta pracy, zamykane
małe plastikowe pudełka,
kolorowe nici, wełna,
sznurek, wstążki, klej,
taśma klejąca, nożyczki

■ Gimnastyka sprawnych rączek. Dzieci wykonują ćwiczenia według wskazówek prowadzącego zajęcia.

B

■ Medal „Mruczące usteczka”. Prowadzący zajęcia rozdaje dzieciom małe zamykane plastikowe pudełka (podobne do pudełek z jajek niespodzianek). Każde dziecko otwiera swoje pudełko, w którym znajduje się materiał potrzebny do wykonania medalu „Mruczące usteczka”. Każde dziecko tworzy medal dla siebie. Medal
jest nagrodą za odważne wykonanie mruczanki w poprzednim ćwiczeniu.

7. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące grafomotoryczną
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 2–4

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci rysują po śladzie. Rozpoznają i nazywają figury geometryczne: koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt.

8. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia słuchowo-językowe i manualne
Zeszyt ćwiczeń, ćw. 5

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci nazywają przedmioty na obrazkach. Łączą obrazki, których nazwy się
rymują.
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9. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość wzrokową, rozwijające
orientację przestrzenną i kierunkową
Zeszyt ćwiczeń, ćw. 6

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci otaczają pętlą przedmioty w kształcie koła. Przeliczają elementy. Wyszukują na ilustracji wskazane szczegóły. Wypowiadają się na zadany temat.

10. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia rozwijające myślenie matematyczne i wyobraźnię
Zeszyt ćwiczeń, ćw. 7

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci nazywają figury geometryczne i kolorują kotka na ilustracji według kodu.

IV. Relaksacja
11. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia relaksacyjne
■ Zabawa „Kotki się przeciągają”. Prowadzący zajęcia demonstruje sposób, w jaki przeciąga się kot. Wykonuje koci grzbiet, powoli naciągając ramiona, nogi, plecy, szyję i głowę. Po chwili się rozluźnia. Mówi: Jeśli macie
ochotę, to ziewnijcie, miaucząc. Dzieci naśladują ruchy prowadzącego. Po chwili się rozluźniają, ziewają.

Płyta CD
Słucham z Bratkiem

V. Podsumowanie pracy. Ocena wysiłku
12. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia utrwalające, podsumowanie i nagroda

B

■ Rozmowa w kręgu „Jak minęły mi zajęcia z Bratkiem?”. Prowadzący zajęcia podsumowuje pracę dzieci – zwraca uwagę na ich aktywność, zaangażowanie, samodzielność, dobre wyniki i miłą atmosferę. Zachęca do wypowiedzi na temat zajęć: Jakie macie odczucia? Jak wam się podobały zadania? Które zadania sprawiły
wam trudność, a które były łatwe do wykonania?

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 8

B

■ Samoocena. Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytanie zawarte w zeszycie ćwiczeń
i dokonać samooceny.

Karta postępów 4

B

■ Karta postępów. Prowadzący zajęcia wypełnia wraz z dziećmi kartę postępów.

Karta pracy domowej 4

B

■ Praca domowa. Prowadzący zajęcia objaśnia, jak wykonać pracę domową.
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Scenariusz zajęć
Zapis
w dzienniku

5

Budzenie zainteresowania światem liter, na podstawie bajki terapeutycznej O tym, jak się przygotować
do nauki czytania i zaprzyjaźnić z książką

Cele
operacyjne

Dziecko:
• rozwija umiejętność skupiania uwagi podczas słuchania bajki
• poznaje świat liter
• poznaje ćwiczenia przygotowujące oczy do czytania
• rozwija umiejętność rysowania po śladzie
• dokonuje analizy i syntezy fonemowej
• rozwija świadomość fonologiczną (uświadamia sobie, że niektóre słowa zaczynają się tą samą głoską)
• rozumie pojęcia „duży” – „mały”, „gruby” – „cienki”, „ciepły” – „zimny”
• określa właściwości klocków literowych
• kształci pamięć wzrokowo-ruchową

Środki
dydaktyczne

• bębenek
• czarno-białe i kolorowe gazety
• nożyczki

Do przygotowania
na zajęcia
Z wyposażenia
pracowni

• Ortograffiti z Bratkiem. Księga bajek terapeutycznych
• Ortograffiti z Bratkiem. Zeszyt ćwiczeń, klasa 1, cz. 1
• Ortograffiti z Bratkiem. Przewodnik dla nauczyciela
• płyta CD Słucham z Bratkiem
• pacynka Bratek
• kredki
• płytki sensoryczne (czerwone i niebieskie)
• kartoniki z literami
• karta pracy – okienka do czytania
• karta postępów dziecka 5
• karta pracy domowej 5

Przebieg
zajęć

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

B

■ Rozmowa w kręgu „Książka przyjacielem człowieka”. Dzieci siedzą na krzesłach. Prowadzący zajęcia zadaje pytania: Kogo można nazwać przyjacielem? Czy z książką można się zaprzyjaźnić? Co można zrobić, aby oczy
się nie męczyły podczas czytania?

2. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchania ze zrozumieniem
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 5

B

■ Prezentacja bajki terapeutycznej. Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci. Zapowiada: Słuchając
uważnie bajki, poznacie nową przygodę Bratka.

Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 5

B

■ Rozmowa na temat treści bajki. Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych
treścią bajki. Dzieci odpowiadają na zagadnienia sprawdzające rozumienie tekstu.
1. Jakie zmartwienie miał Bratek?
2. Co postanowił robić Bratek zamiast czytania?
3. Dlaczego komputer i telewizor rozczarowały Bratka?
4. Kiedy Bratek postanowił nauczyć się czytać?
5. O jakim przyjacielu usłyszał Bratek?
6. Co spotkało Bratka w bibliotece?
7. Jakie zabawy pomagają zapamiętać litery?
8. Opowiedz, co się dzieje na ilustracji.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci opowiadają o przeżyciach bohatera, nazywając uczucia przedstawione
na kolejnych obrazkach (zniechęcenie, zmęczenie, przyjaźń).
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II. Wypracowanie gotowości do pracy
3. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia ruchowo-zmysłowe
Przewodnik
dla nauczyciela
pacynka Bratek,
karta pracy

B

Płyta CD
Słucham z Bratkiem

■ Ćwiczenia oczu przed czytaniem. Prowadzący zajęcia przedstawia dzieciom rady Literowego Spacerucha.
Mówi: Posłuchajcie teraz, jakich rad udzielił Literowy Spaceruch Bratkowi. Wykonujcie polecenia razem z Bratkiem.
Prowadzący czyta powoli, starając się jednocześnie zademonstrować dzieciom rady i ułatwić ich wykonanie
i zapamiętanie.
Rady Literowego Spacerucha
Warto odpowiednio przygotować oczy do czytania. Będą lepiej zapamiętywały obrazki, litery, a nawet całe bajki,
które już niedługo przeczytasz samodzielnie. Usiądź na krześle albo połóż się wygodnie na dywanie.
1. Oddychaj spokojnie, słuchając muzyki.
2. Zamknij oczy.
3. Napnij kolejno, a potem rozluźnij ręce, nogi, pośladki, brzuch. Zaciśnij zęby i powieki, a następnie rozluźnij mięśnie całego ciała. Otwórz oczy.
4. Zamknij powieki i „narysuj oczami” zielone koło, niebieski kwadrat, czerwone serce.
5. Pomrugaj powiekami i otwórz oczy.
Wytnij okienko pomocne przy czytaniu. Korzystaj z niego podczas czytania.

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

B

■ Zagadki dźwiękowe „Odgłosy szkoły”. Prowadzący zajęcia wyjaśnia, że istotą zadania jest odgadnięcie
i nazwanie dźwięków, które można usłyszeć w szkole. Następnie prezentuje dzieciom odgłosy z płyty CD.
Dzieci odgadują zagadki dźwiękowe: gwar na przerwie, dzwonek, szuranie krzesłami, pisanie po tablicy, cięcie papieru nożyczkami, gniecenie papieru, gwizdek (na zajęciach z wychowania fizycznego), przewracanie
kartek w książce (np. w bibliotece), otwieranie piórnika na zamek, kolorowanie (rysowanie po kartce), temperowanie kredki lub ołówka, śmiech dzieci.

5. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość dotykową i wzrokową
płytki sensoryczne,
bębenek

B

■ Zabawa „Spacer po chodniku”. Na podłodze ułożone są dwa chodniki: jeden z niebieskich płytek sensorycznych, drugi – z czerwonych. Dzieci swobodnie chodzą boso między chodnikami w rytm bębenka. Gdy
prowadzący mocniej uderza w bębenek i mówi: ciepło, dzieci przechodzą kolejno po czerwonym chodniku;
gdy mówi: zimno – po niebieskim.

6. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące sferę manualną
■ Zabawa „Handelek kramowych literek”. Prowadzący zajęcia pokazuje dzieciom czarno-białe i kolorowe
gazety. Nazywa i pokazuje elementy pisma na przykładzie liter drukowanych. Mówi: Wydrzyj z czarno-białej
gazety te litery, które ci się podobają. Dlaczego wybrałeś właśnie te litery? Wytnij z kolorowej gazety litery grube,
cienkie, z brzuszkiem, bez brzuszka. Połóż je na ladzie naszego kramiku. Może ktoś je kupi?

czarno-białe i kolorowe
gazety, nożyczki

■ Zabawa „Literkowy kramik”. Prowadzący zajęcia objaśnia, na czym polega zabawa. Mówi: Pobawcie się
w „Literkowy kramik”. Ułatwi to wam zapamiętywanie liter. Wspólnie z dorosłym zaplanujcie i zbudujcie sklepik,
w którym można kupić różne litery. Potem pobawcie się w „Handelek kramowych literek”. Wybierzcie spośród was
sprzedawcę. Reszta dzieci będzie kupującymi. Pamiętajcie o czarodziejskich słowach „dzień dobry”, „proszę”, „dziękuję”, „do widzenia”. Płacimy oczywiście uśmiechem.

7. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące sferę grafomotoryczną
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 2–4

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci pokonują labirynt, rysują po śladzie i dorysowują brakujące elementy
rysunku. Kreślą i nazywają elementy liter (owale, laski, pętle, kreski, haczyki, węzełki, wężyki). Ozdabiają zakładkę.

8. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia słuchowo-językowe
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 5, 6

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci nazywają obrazki. Głoskują, kolorując odpowiednią liczbę kółek pod każdym obrazkiem. Łączą obrazki, których nazwy rozpoczynają się na tę samą głoskę. Dokonują syntezy głoskowej. Prowadzący zajęcia starannie wymawia kolejne fonemy w słowie. Dzieci składają głoski w słowo
i wymawiają je głośno, następnie zaznaczają pętlą odpowiedni obrazek.
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9. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość wzrokową, rozwijające
orientację przestrzenną i kierunkową
kartoniki z literami,
płytki sensoryczne

B

■ Zabawa „Kartoniki z literami”. Prowadzący zajęcia pokazuje dzieciom kartoniki z literami z oznaczeniem czerwonym i niebieskim. Pyta: Z czym wam się kojarzy kolor czerwony, a z czym – niebieski? Dzieci dochodzą do wniosku, że kolor czerwony jest ciepły, a kolor niebieski – zimny. Prowadzący tłumaczy, że litery mogą być kojarzone
z kolorem czerwonym i niebieskim. Pokazuje płytki sensoryczne czerwone (ciepłe) i niebieskie (zimne).

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 7–9

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci łączą ze sobą takie same książki. Wyszukują w tekście i otaczają pętlą litery, które już znają. Odszukują, zaznaczają i przeliczają litery znane im jako ciepłe.

10. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia rozwijające myślenie matematyczne i wyobraźnię
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 10, 11

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci klasyfikują przedmioty na podstawie cech: najmniejszy – największy,
najcieńszy – najgrubszy.

IV. Relaksacja
11. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia relaksacyjne
pacynka Bratek

■ Zabawa „Spacer z Bratkiem”. Prowadzący zajęcia w roli Bratka zwraca się do dzieci: Dobierzcie się w pary.
Jedno z was będzie oburącz rysowało na plecach drugiego to, co Bratek widział na spacerze po wyjściu z biblioteki.
Prowadzący zajęcia wchodzi w rolę Bratka, który opowiada dzieciom o swoim spacerze, akcentując wyróżnione w zdaniach wyrazy: Kiedy wyszedłem z biblioteki zobaczyłem okrągłe słońce, na które nachodziła czarna
chmura. Nagle zaczął padać deszcz! Pobiegłem po trawie pod najbliższe drzewo, pod którym rósł prześliczny
kwiat. Gdy przestało padać, wróciłem do szkoły.
Następuje zamiana ról w parach.

V. Podsumowanie pracy. Ocena wysiłku
12. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia utrwalające, podsumowanie i nagroda

B

■ Rozmowa w kręgu „Jak minęły mi zajęcia z Bratkiem?”. Prowadzący zajęcia podsumowuje pracę dzieci – zwraca uwagę na ich aktywność, zaangażowanie, samodzielność, dobre wyniki i miłą atmosferę. Zachęca do wypowiedzi na temat zajęć: Jakie macie odczucia? Jak wam się podobały zadania? Które zadania sprawiły
wam trudność, a które były łatwe do wykonania?

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 12

B

■ Samoocena. Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytanie zawarte w zeszycie ćwiczeń
i dokonać samooceny.

Karta postępów 5

B

■ Karta postępów. Prowadzący zajęcia wypełnia wraz z dziećmi kartę postępów.

Karta pracy domowej 5

B

■ Praca domowa. Prowadzący zajęcia objaśnia, jak wykonać pracę domową.
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Scenariusz zajęć
Zapis
w dzienniku

Głoska [o] i litery O, o w opracowaniu wielozmysłowym, na podstawie bajki terapeutycznej O tym, jak
różowe okulary przemieniły smutek w radość

Cele
operacyjne

Dziecko:
• utrwala głoskę [o], litery O, o
• nazywa uczucia bohaterów bajki (smutek, nadzieja, radość)
• osłuchuje się ze słownictwem zawierającym głoskę [o]
• wyodrębnia głoskę [o] w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów
• zapamiętuje litery O, o za pomocą różnych zmysłów
• ćwiczy rękę przed pisaniem
• doskonali umiejętność kształtnego pisania liter O, o, zachowując właściwy kierunek kreślenia
• doskonali umiejętność czytania metodą ślizgania na literach
• doskonali umiejętność stosowania pojęć „wyżej”, „niżej”

Środki
dydaktyczne

• okulary z okrągłymi oprawkami
• pudełko, w którym znajdują się zasypane ryżem przedmioty (okulary, ogórek, ołówek, orzech, klocek,
gumka itp.)
• ogórek i różne warzywa
• wełniana rękawiczka
• czerwony sznurek

Do przygotowania
na zajęcia

• Ortograffiti z Bratkiem. Księga bajek terapeutycznych
• Ortograffiti z Bratkiem. Zeszyt ćwiczeń, kl. 1, cz. 1
• Ortograffiti z Bratkiem. Przewodnik dla nauczyciela
• płyta CD Słucham z Bratkiem
• pacynka Bratek
• nakładka na palce Spaceruch lub woreczek z grochem
• litery O, o drukowane i pisane z alfabetu demonstracyjnego i sensorycznego
• folia i pisak
• lupa Bystre Oczko
• płytki sensoryczne
• kartoniki z literami O, o
• suwak „Pingwinek na ślizgawce”
• karta pracy – Masażyk całej ręki
• karta postępów dziecka 6
• karta pracy domowej 6

Z wyposażenia
pracowni

Przebieg
zajęć
okulary z okrągłymi
oprawkami

6

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

B

■ Zabawa „Optymistyczne okulary”. Prowadzący zajęcia i dzieci siedzą w kręgu na podłodze. W środku leżą okulary z okrągłymi oprawkami. Prowadzący tłumaczy dzieciom zasady zabawy: Po założeniu okularów
można dostrzec w sali wiele okrągłych kształtów, które wywołują pozytywne skojarzenia. Zakłada okulary i mówi
np.: Ojej, widzę piłkę, którą można się wesoło bawić.
Dzieci kolejno zakładają okulary i chodzą po sali, szukając okrągłych przedmiotów, które kojarzą się z czymś
miłym, pozytywnym. Prowadzący zajęcia tłumaczy: Należy na co dzień dostrzegać wokół siebie rzeczy, które cieszą. Nawet drobnostka może sprawić, że będziemy mieć dobry humor. Osobę, która potrafi cieszyć się nawet z małych rzeczy i zawsze ma dobry humor, nazywamy optymistą. Prowadzący wyjaśnia znaczenie słowa „optymista”,
podając kilka przykładów. Następnie dzieci próbują podać własne przykłady.

2. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchania ze zrozumieniem
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 6
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 6

B

■ Prezentacja bajki terapeutycznej. Prowadzący zajęcia rozbudza ciekowość dzieci i zapowiada: Słuchając
uważnie bajki, poznacie nową przygodę Bratka.

B

■ Rozmowa na temat treści bajki. Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych
wysłuchaniem bajki. Dzieci odpowiadają na zagadnienia sprawdzające rozumienie tekstu:
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1. Jakie uczucia towarzyszą ludziom, gdy zbliża się szara i ponura jesień?
2. Co zrobił Bratek, aby rozweselić Jasia?
3. Co postanowił zrobić Jaś?
4. W którym dniu tygodnia Jaś wybrał się na targ, a którego dnia przyrządził obiad dla gości?
5. Co się wydarzyło na targu podczas robienia zakupów?
6. Co robili po obiedzie Jaś i jego przyjaciele?
7. Co to znaczy „obserwować świat przez różowe okulary”?
8. Które słowa rozpoczynające się na głoskę [o] udało wam się zapamiętać z bajki?
9. Opowiedz, co się dzieje na ilustracji.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci opowiadają o przeżyciach bohatera, nazywając uczucia przedstawione
na kolejnych obrazkach.

II. Wypracowanie gotowości do pracy
3a. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia ruchowo-zmysłowe
■ Zabawa „Opisz, czego dotykasz”. Prowadzący zajęcia pokazuje dzieciom pudełko, w którym znajdują się
rozmaite przedmioty zasypane ryżem. Każde dziecko po kolei wkłada rękę do pudełka i bez kontroli wzroku
próbuje odgadnąć, czego dotyka (manipuluje przedmiotem, określa jak najwięcej jego cech: jaki jest w dotyku, jaka jest jego temperatura itp.).

pudełko z przedmiotami
zasypanymi ryżem

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

B

pacynka Bratek

■ Zabawa „Echo”. Prowadzący zajęcia wchodzi w rolę Bratka. Dzieci powtarzają za nim różnie intonowaną
głoskę [o]. Głoska jest starannie wymawiana, wargi muszą być zaokrąglone. Prowadzący mówi:
Kiedy się dziwimy, mówimy: Oo!
Kiedy jesteśmy zmęczeni, ziewamy: ooo…
Kiedy jesteśmy zadowoleni, bo przyszedł nam do głowy dobry pomysł, mówimy: O!
Kiedy ktoś zabłądzi w lesie, odczuwa strach. Może zawołać po pomoc: O-o! O-o!
Kiedy jesteśmy przejęci i podekscytowani lub kibicujemy sportowcom, wołamy głośno i długo, ile tchu w płucach:
Oooooooooooooooooooo…
■ Zabawa „Baw się głosem”. Prowadzący zajęcia w roli Bratka prosi dzieci o rytmiczne powtarzanie słów i zdań
we wskazany przez niego sposób (z różnym zabarwieniem emocjonalnym i różnym natężeniem głosu):
Powiedz – wesoło, smutno, ze strachem – nazwy dni tygodnia.
Powiedz cicho i głośno targowe rymowanki:
„Do mnie proszę, oberżynę sprzedam za grosze!”
„Niech tam będzie moja strata, po dwa złote ta sałata!”

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

■ Ćwiczenie „Bystre Oczko”. Dzieci oglądają przez lupę ogórki i inne warzywa. Porównują wygląd skórek.
Słownie opisują ich charakterystyczne cechy.

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci podają nazwy warzyw. Łączą w pary warzywo ze zdjęciem zrobionym
w dużym przybliżeniu.

4. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące sferę manualną i grafomotoryczną
Przewodnik
dla nauczyciela
karta pracy

B

■ Masażyk całej ręki. Dzieci wykonują ćwiczenia przygotowujące ruchy rąk do pisania według wskazówek
prowadzącego zajęcia.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci rysują po śladzie. Wypełniają kontury rysunku.

III. Praca właściwa. Opracowanie polisensoryczne litery
5. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchowego wyodrębniania głoski
Zeszyt ćwiczeń, ćw. 4

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci nazywają obrazki, dzielą słowa na głoski. Zaznaczają czerwoną kredką
miejsce głoski [o] w schemacie okienkowym.
Łączą liniami odpowiedniego koloru obrazki, które mają w nazwie głoskę [o]. Określają pozycję głoski [o]
w słowie.

55

w w w. o r t o g r a f f i t i . p l
6. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania dźwięków mowy literą; litera drukowana
litery O, o drukowane

B

■ Prezentacja litery drukowanej wielkiej i małej (z dużego alfabetu).

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 5–7
lupa

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyodrębniają drukowane litery O, o spośród innych liter. Pokonują labirynt.
Dzieci wyszukują drukowane litery O, o za pomocą lupy. Kolorują tyle kółek, ile liter O, o jest w całym zadaniu.

7. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania dźwięków mowy literą; litera pisana
litery O, o pisane

B

■ Prezentacja litery pisanej wielkiej i małej.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 8

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują pisane litery O, o. Otaczają je czerwoną pętlą.

8. Rodzaj aktywności terapeutycznej: zapamiętywanie liter dotykiem
■ Zabawa „Rzeźbiarz i rzeźba”. Dzieci dobierają się w pary. Jedno dziecko jest rzeźbiarzem i rzeźbi w glinie,
czyli formuje ciało drugiego dziecka w kształt liter O, o. Zabawa odbywa się bez użycia słów. Następuje zamiana ról.
■ Zabawa „Poczuj literę na plecach”. Prowadzący zajęcia kreśli palcem na plecach dziecka na zmianę figurę geometryczną i literę O, o (np. trójkąt i literę o, kwadrat i literę O, prostokąt i literę o, koło i literę O). Dziecko wnioskuje, że koło ma kształt podobny do liter O, o. Dzieci dobierają się w pary i wykonują to samo
ćwiczenie, zamieniając się rolami.

wełniana rękawiczka

B

■ Zabawa „Poczuj na rękach ciepłą literę”. Prowadzący zajęcia kreśli dziecku palcem literę O, o na przedramieniu. Następnie robi to samo w wełnianej rękawiczce, aby dziecko kojarzyło tę literę z ciepłem.

płytki sensoryczne

B

■ Zabawa „Spacer rąk po chodniku”. Prowadzący zajęcia układa przed dziećmi na stole czerwone i niebieskie płytki sensoryczne. Dzieci na przemian kładą na płytkach całe dłonie, udając spacer rąk. Doznają w ten
sposób ciepła na czerwonych płytkach, a zimna – na niebieskich.
Następnie z pomocą prowadzącego dzieci kreślą palcem na czerwonej płytce kształt liter O, o. Wnioskują, że
litery O, o są ciepłe.

9. Rodzaj aktywności terapeutycznej: zapamiętywanie liter zmysłem smaku i węchu
ogórek

B

■ Smak i zapach litery. Prowadzący zajęcia pokazuje dzieciom pokrojonego ogórka i mówi: Posmakujcie i powąchajcie ogórka. Zamknijcie na chwilę oczy i wyobraźcie sobie litery O, o. Możemy powiedzieć, że litery O, o pachną i smakują jak ogórek.

litery O, o z alfabetu
sensorycznego

B

■ Prezentacja litery. Prowadzący zajęcia pokazuje dzieciom litery O, o na karcie z alfabetu sensorycznego.

10. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ruchowe zapamiętywanie liter
litery O, o z alfabetu
demonstracyjnego

B

■ Kreślenie litery. Prowadzący zajęcia precyzyjnie objaśnia dzieciom pisane litery O, o. Pokazuje miejsca wejścia do liter (miejsca, od których należy rozpocząć pisanie liter). Omawia, w jaki sposób się kreśli te litery:
Litery O, o piszemy jednym ruchem. Kreślimy owal, zaczynając od góry w lewą stronę, na dół, a potem do góry
w prawo.

czerwony sznurek,
warzywa, nakładka
na palce Spaceruch
lub woreczek z grochem,
czerwona tasiemka

B

■ Ruchowe zapamiętywanie litery.
• Dzieci kreślą litery O, o w powietrzu, wykonując obszerne ruchy rąk.
• Dzieci układają na podłodze litery O, o z czerwonego sznurka i warzyw. Oznaczają za pomocą nakładki Spaceruch lub woreczka z grochem miejsca wejścia do liter. Następnie przechodzą bez butów po ułożonym
na podłodze sznurku w kierunku zgodnym z kreśleniem liter.
• Dzieci układają na stoliku litery O, o z czerwonej tasiemki.

11. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność pisania liter bez
liniatury i w liniaturze
Przewodnik
dla nauczyciela
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 9–13
folia i pisak

■ Gimnastyka sprawnych rączek. Dzieci wykonują ćwiczenia według wskazówek prowadzącego zajęcia.

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci starannie piszą litery. Wybierają „Literową miss piękności”.
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12. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność czytania i pisania
Przewodnik
dla nauczyciela

■ Gimnastyka oczu przed czytaniem. Dzieci wykonują ćwiczenia według wskazówek prowadzącego zajęcia.

suwak „Pingwinek
na ślizgawce”, krtoniki
z literami O, o

B

■ Czytanie z pingwinkiem. Prowadzący zajęcia rozdaje dzieciom suwaki. Mówi: Pingwinek zaprasza was
do czytania. Gdy się ślizga z literą O lub o, woła: Ooooo... Wy też ślizgajcie się jak pingwinek z kartonikiem z literą O lub o.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 14–16

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci odczytują rebusy literowo-obrazkowe z odpowiednią intonacją. Poprawnie łączą litery.

13. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia rozwijające myślenie matematyczne i wyobraźnię
Zeszyt ćwiczeń, ćw. 17

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci doskonalą rozumienie pojęć „wyżej”, „niżej”. Naklejają warzywa tak, by
na najwyższej półce były warzywa żółte, niżej – warzywa o okrągłym kształcie, a najniżej – warzywa zielone.

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

B

■ Zabawa „Optymistyczne obrazy”. Prowadzący zajęcia włącza nagranie „Cztery pory roku” Vivaldiego. Zwraca się do dzieci: Przygotujemy sobie wspaniały odpoczynek, podobnie jak Jaś i jego goście. Połóżcie się na dywanie, posłuchajcie muzyki i wyobraźcie sobie, że założyliście różowe okulary. Popatrzcie oczami wyobraźni
na optymistyczne obrazy, które zaraz ujrzycie.
Pierwszy obraz – WIOSNA: Ołowiany żołnierzyk właśnie się schronił przed olbrzymią wiosenną ulewą.
Drugi obraz – LATO: Osa obija się o obcasy Oli, wydając radosne okrzyki: O-ho-ho!
Trzeci obraz – JESIEŃ: Ogniste promyki jesiennego słońca odbijają się w oknach.
Czwarty obraz – ZIMA: Zabawny pingwinek odważnie się ślizga na swoim białym brzuszku z okrzykiem:
Oooooooo...!

V. Podsumowanie pracy. Ocena wysiłku
15. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia utrwalające treści, podsumowanie i nagroda

B

■ Rozmowa w kręgu „Jak minęły mi zajęcia z Bratkiem?”. Prowadzący zajęcia podsumowuje pracę dzieci – zwraca uwagę na ich aktywność, zaangażowanie, samodzielność, dobre wyniki i miłą atmosferę. Zachęca do wypowiedzi na temat zajęć: Jakie macie odczucia? Jak wam się podobały zadania? Które zadania sprawiły
wam trudność, a które były łatwe do wykonania?

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 18

B

■ Samoocena. Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytania zawarte w zeszycie ćwiczeń
i dokonać samooceny.

Karta postępów 6

B

■ Karta postępów. Prowadzący zajęcia wypełnia wraz z dziećmi kartę postępów.

Karta pracy domowej 6

B

■ Praca domowa. Prowadzący zajęcia objaśnia, jak wykonać pracę domową.
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Scenariusz zajęć
Zapis
w dzienniku

Głoska [a] i litery A, a w opracowaniu wielozmysłowym, na podstawie bajki terapeutycznej O tym, jak
zostać specjalistą od liczenia małych i dużych owoców

Cele
operacyjne

Dziecko:
• utrwala głoskę [a], litery A, a
• uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (przygnębienie, pragnienie, radość)
• wyodrębnia głoskę [a] w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów
• doskonali umiejętność czytania metodą ślizgania na literach
• doskonali umiejętność kształtnego pisania liter
• rozpoznaje, różnicuje i klasyfikuje bodźce słuchowe
• doskonali umiejętność dostrzegania szczegółów wzrokiem
• doskonali umiejętność przeliczania zbiorów oraz stosowania pojęć „mniej” – „więcej” – „tyle samo”, „największy – najmniejszy”

Środki
dydaktyczne

• kosz pełen owoców i warzyw
• lina (sznurek)
• kolorowe papierki
• gazety
• arbuz
• chustka do zasłonięcia oczu
• klocki
• czerwony sznurek
• czerwona tasiemka

Do przygotowania
na zajęcia

Z wyposażenia
pracowni

• Ortograffiti z Bratkiem. Księga bajek terapeutycznych
• Ortograffiti z Bratkiem. Zeszyt ćwiczeń, kl. 1, cz. 1
• Ortograffiti z Bratkiem. Przewodnik dla nauczyciela
• płyta CD Słucham z Bratkiem
• pacynka Bratek
• nakładka na palce Spaceruch lub woreczek z grochem
• litery A, a drukowane i pisane z alfabetu demonstracyjnego i sensorycznego
• folia i pisak
• lupa Bystre Oczko
• płytki sensoryczne
• wełniana rękawiczka
• kartoniki z literami A, a
• suwak „Pingwinek na ślizgawce”
• karta postępów dziecka 7
• karta pracy domowej 7

Przebieg
zajęć
kosz pełen owoców
i warzyw

7

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

B

■ Zabawa „Kolorowe uczucia”. Dzieci siedzą w kręgu na podłodze. W środku stoi kosz pełen owoców i warzyw. Dzieci kolejno wybierają z kosza po jednym owocu lub warzywie i opowiadają, jakie uczucie odzwierciedla ten owoc lub to warzywo w danym momencie (np.: Wybrałam żółtego banana, bo to oznacza, że świetnie
się dzisiaj czuję).

B

■ Zabawa „Pokaż uczucia”. Prowadzący zajęcia wypowiada nazwę uczucia (radość, przygnębienie, strach,
rozdrażnienie, podziw), a dzieci przedstawiają je bez słów, jedynie za pomocą mimiki i gestów.

2. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchania ze zrozumieniem
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 7

B

■ Prezentacja bajki terapeutycznej. Prowadzący zajęcia stwarza atmosferę zaciekawienia i zapowiada: Słuchając uważnie bajki, poznacie nową przygodę Bratka.
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Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 7

B

■ Rozmowa na temat treści bajki. Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych
wysłuchaniem bajki. Dzieci odpowiadają na zagadnienia sprawdzające rozumienie tekstu:
1. Dlaczego Jaś zabrał Bratka do domu?
2. Jak opiekowała się Bratkiem babcia?
3. Co postanowił robić Bratek, aby być zdrowym?
4. Jakie owoce znał Bratek? A jakie ty znasz owoce – duże i małe?
5. Jaki owoc przyśnił się Bratkowi?
6. W jaki sposób liczył Bratek?
7. Czego dzięki bajce udało się wam dowiedzieć o witaminach?
8. Jak Bratek podziękował babci? Pokaż na palcach, ile owoców narysował.
9. Które słowa rozpoczynające się na głoskę [a] udało wam się zapamiętać z bajki?
10. Opowiedz, co się dzieje na ilustracji.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci opowiadają o przeżyciach bohatera, nazywając uczucia przedstawione
na kolejnych obrazkach.

II. Wypracowanie gotowości do pracy
3a. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia ruchowo-zmysłowe
■ Zabawa „Witaminki dla Bratka”. Prowadzący zajęcia rozkłada na podłodze sznurek i mówi, że jest to most
na rzece, po którym trzeba Bratkowi zanieść witaminy, aby szybko wyzdrowiał.
Zadaniem dziecka jest przeniesienie kosza z owocami i warzywami na drugą stronę rzeki. Dziecko porusza
się według wskazówek:
• Zrób trzy kroki do przodu, zatrzymaj się, rozejrzyj się w lewo, w prawo, idź dalej do przodu.
• Zrób trzy kroki do przodu, zatrzymaj się, przełóż kosz do drugiej ręki, idź dalej do przodu.
• Idź do przodu, stawiając stopę za stopą (tip-topkami).
• Zrób dwa kroki do przodu, zatrzymaj się, spójrz daleko przed siebie, na swoje stopy, do góry, przed siebie, idź dalej
do przodu.

kosz z warzywami
i owocami,
lina (sznurek)

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

B

■ Zagadki dźwiękowe „Odgłosy domu”. Prowadzący zajęcia w roli Bratka wyjaśnia, że istotą zadania jest odgadnięcie, jakie odgłosy słyszał Bratek podczas pobytu w domu Jasia. Następnie prezentuje odgłosy z płyty CD. Dzieci odgadują zagadki dźwiękowe: budzik, dzwonek do drzwi, plusk wody płynącej z kranu,
skrzypienie drzwi, chodzenie po schodach, mieszanie łyżeczką w szklance/kubku, gotowanie wody w czajniku, zamiatanie podłogi miotłą, odkurzacz, mikser, szum wody w toalecie, radio, telewizor, krojenie chleba.

3c. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość i pamięć wzrokową
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 7

B

■ Zabawa „Taki sam kolor”. Dzieci siedzą w rzędzie. Przed nimi leżą warzywa i owoce wyjęte z kosza. Prowadzący zajęcia przez 2–3 sekundy pokazuje papierek w wybranym kolorze. Zadaniem dzieci jest dotknięcie
owocu lub warzywa o barwie zgodnej z kolorem papierka.

warzywa i owoce,
kolorowe papierki
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 2–4

■ Zabawa „Co zapamiętałeś?”. Prowadzący zajęcia pokazuje dzieciom ilustrację do bajki 7. Demonstruje ją
przez 20 sekund i chowa. Zadaje pytania dotyczące zapamiętanych elementów (np. Jaką minę miała babcia?
Jakie owoce przedstawione na ilustracji udało ci się zapamiętać?).

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci dorysowują brakujące elementy, kolorują obrazki, dobierają elementy
na podstawie ich cech, dobierają w pary.

4. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące sferę manualną i grafomotoryczną
Przewodnik
dla nauczyciela

■ Masażyk całej ręki. Dzieci wykonują ćwiczenia przygotowujące ruchy rąk do pisania według wskazówek
prowadzącego zajęcia.

gazety

■ Zabawa „Kosz”. Dzieci drą gazety na paski o różnej szerokości. Wykonują plecionki. Na stoliku układają kosz
z pasków gazety i plecionek. Wydzierają z gazety kształty owoców różnej wielkości i układają je w koszu.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 5

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci rysują po śladzie i kolorują.
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III. Praca właściwa. Opracowanie polisensoryczne litery
5. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchowego wyodrębniania głoski
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 6–9

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci sylabizują i głoskują. Wyodrębniają samogłoskę [a] w nazwach obrazków.

6. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania dźwięków mowy literą; litera drukowana
litery A, a drukowane

B

■ Prezentacja litery drukowanej wielkiej i małej (z dużego alfabetu).

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 10
lupa

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują drukowane litery A, a za pomocą lupy. Kolorują tyle elementów,
ile liter A, a jest w całym zdaniu.

7. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowanie dźwięków mowy literą; litera pisana
litery A, a pisane

B

■ Prezentacja litery pisanej wielkiej i małej.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 11

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują pisane litery A, a pośród innych liter. Kolorują tyle określonych elementów, ile liter znajdą.

8. Rodzaj aktywności terapeutycznej: zapamiętywanie liter dotykiem
Płyta CD
Słucham z Bratkiem

■ Zabawa „Zostań literą A”. Prowadzący włącza dowolny utwór z płyty. Kiedy muzyka gra, dzieci poruszają
się w jej rytmie, tańczą, podskakują, maszerują. Kiedy muzyka cichnie, dzieci stają się rzeźbą przypominającą
literę A.
■ Zabawa „Poczuj litery A, a”. Dziecko leży na podłodze na plecach z rękoma położonymi wzdłuż ciała. Prowadzący zajęcia masuje dziecko zdecydowanymi ruchami, obiema rękoma jednocześnie: od środka klatki
piersiowej (okolice mostka), na zewnątrz, wzdłuż ramion aż do czubków palców dłoni. Jednocześnie prowadzący mówi: Ten ruch przypomina literę A. Dziecko odwraca się na brzuch. Prowadzący zajęcia oklepuje dziecko po plecach, wykonując ruchy odzwierciedlające kształt liter A, a. Dzieci dobierają się w pary i wykonują to
samo ćwiczenie. Następuje zmiana ról.

wełniana rękawiczka

B

■ Zabawa „Poczuj na rękach ciepłą literę”. Prowadzący zajęcia kreśli dziecku palcem na przedramieniu literę A, a. Następnie zakłada wełnianą rękawiczkę i powtarza ćwiczenie, utrwalając u dziecka skojarzenie litery
z ciepłem.

płytki sensoryczne

B

■ Zabawa „Spacer rąk po chodniku”. Prowadzący zajęcia układa przed dziećmi na stole czerwone i niebieskie płytki sensoryczne. Dzieci na przemian kładą na płytkach całe dłonie, udając spacer rąk. Doznają w ten
sposób ciepła na czerwonych płytkach, a zimna – na niebieskich.
Następnie z pomocą prowadzącego zajęcia kreślą palcem na czerwonej płytce litery A, a. Wnioskują, że litery A, a są ciepłe.

9. Rodzaj aktywności terapeutycznej: zapamiętywanie liter zmysłem smaku i węchu
kawałki arbuza, chustka
do zasłonięcia oczu

B

■ Smak i zapach litery. Dziecko zasłania oczy chustką. Bez pomocy wzroku odgaduje, jaki owoc prowadzący zajęcia dał mu do powąchania i posmakowania. W trakcie ćwiczenia prowadzący mówi głośno do dziecka: Powąchaj. Otwórz buzię. Posmakuj. Co to było?

litery A, a z alfabetu
sensorycznego

B

■ Prezentacja litery. Prowadzący zajęcia pokazuje dzieciom litery A, a na karcie z alfabetu sensorycznego.

10. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ruchowe zapamiętywanie liter
litery A, a z alfabetu
demonstracyjnego

B

■ Kreślenie litery. Prowadzący zajęcia precyzyjnie objaśnia dzieciom wygląd liter A, a. Pokazuje miejsca wejścia do liter (miejsca, od których należy rozpocząć pisanie liter). Omawia, w jaki sposób się kreśli te litery:
Literę a piszemy jednym ruchem. Kreślimy owal w lewo do góry, a potem w dół i znów do góry. Zamykamy owal,
ale nie przerywamy pisania i prowadzimy laskę w dół zagiętą w prawo.
Literę A piszemy dwoma ruchami. Zaczynamy od dołu. Najpierw kreślimy lekko ukośną laskę zagiętą z lewej strony u dołu i nie przerywając pisania, kreślimy kolejną prostą laskę z góry na dół zagiętą w prawo. Drugi ruch to pozioma kreska od lewej do prawej strony łącząca dwie laski.
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klocki, czerwony sznurek,
czerwona tasiemka,
nakładka na palce
Spaceruch lub woreczek
z grochem

B

■ Ruchowe zapamiętywanie litery.
• Dzieci kreślą litery A, a w powietrzu, wykonując obszerne ruchy rąk.
• Dzieci układają litery A, a na podłodze z klocków i czerwonego sznurka. Oznaczają nakładką na palce Spaceruch lub woreczkiem z grochem miejsca wejścia do liter. Następnie przechodzą bez butów po sznurku
w kierunku zgodnym z kreśleniem liter.
• Dzieci układają na stoliku litery A, a z czerwonej tasiemki.

11. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność pisania litery bez
liniatury i w liniaturze
Przewodnik
dla nauczyciela
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 12–16
folia i pisak

■ Gimnastyka sprawnych rączek. Dzieci wykonują ćwiczenia według wskazówek prowadzącego zajęcia.

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci starannie piszą litery. Wybierają „Literową miss piękności”.

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

Przewodnik
dla nauczyciela

■ Gimnastyka oczu przed czytaniem. Dzieci wykonują ćwiczenia według wskazówek prowadzącego zajęcia.

Suwak „Pingwinek
na ślizgawce”, kartoniki
z literami A, a

B

■ Czytanie z pingwinkiem. Prowadzący zajęcia rozdaje dzieciom suwaki. Mówi: Pingwinek zaprasza was
do czytania. Gdy się ślizga z wielką literą A lub małą literą a, woła: Aaaaaa...! Wy też ślizgajcie się jak pingwinek.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 17–19

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci czytają samogłoski raz głośniej raz ciszej, odczytują rebusy literowo – obrazkowe. Łączą litery pisząc po śladzie oraz samodzielnie.

13. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia rozwijające myślenie matematyczne i wyobraźnię
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 20

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci przeliczają zbiór.

IV. Relaksacja
14. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia relaksacyjne
■ Zabawa „Kołysanka Bratka”. Prowadzący zajęcia po włączeniu kołysanki (z płyty z muzyką dla dzieci) zwraca się do dzieci: Oddychajcie powoli, swobodnie. Wdech róbcie nosem, wydech – ustami. Gdy będziecie słyszeć
dźwięki podobne do kołysania, zaśpiewajcie: Aaa-aaa…

Płyta CD

V. Podsumowanie pracy. Ocena wysiłku
15. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia utrwalające treści; podsumowanie i nagroda

B

■ Rozmowa w kręgu „Jak minęły mi zajęcia z Bratkiem?”. Prowadzący zajęcia podsumowuje pracę dzieci – zwraca uwagę na ich aktywność, zaangażowanie, samodzielność, dobre wyniki i miłą atmosferę. Zachęca do wypowiedzi na temat zajęć: Jakie macie odczucia? Jak wam się podobały zadania? Które zadania sprawiły
wam trudność, a które były łatwe do wykonania?

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 21

B

■ Samoocena. Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytania zawarte w zeszycie ćwiczeń
i dokonać samooceny.

Karta postępów 7

B

■ Karta postępów. Prowadzący zajęcia wypełnia wraz z dziećmi kartę postępów.

Karta pracy domowej 7

B

■ Praca domowa. Prowadzący zajęcia objaśnia, jak wykonać pracę domową.
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Scenariusz zajęć
Zapis
w dzienniku

Głoska [e] i litery E, e w opracowaniu wielozmysłowym, na podstawie bajki terapeutycznej O tym, jak bałagan w szkolnym plecaku dowiódł, że pomoc i przyjaźń są ważne

Cele
operacyjne

Dziecko:
• utrwala głoskę [e], litery E, e
• uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (rozpacz, serdeczność, przyjaźń)
• osłuchuje się ze słownictwem zawierającym głoskę [e]
• wyodrębnia głoskę [e] w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów
• zapamiętuje litery E, e za pomocą różnych zmysłów
• doskonali umiejętność kształtnego pisania liter E, e, zachowując właściwy kierunek kreślenia
• doskonali umiejętność czytania metodą ślizgania na literach
• utrwala nazwy podstawowych figur geometrycznych

Środki
dydaktyczne

• czarno-białe i kolorowe gazety
• nożyczki
• duży arkusz pakowego papieru lub kolorowy brystol
• różne przybory szkolne (w tym ekierki i linijki)
• gumowa piłeczka
• wełniana rękawiczka
• eukaliptusowe cukierki
• czerwony sznurek
• samochodziki przyniesione przez dzieci (lub zamiast nich klocki z literą e)
• szyszki

Do przygotowania
na zajęcia

• Ortograffiti z Bratkiem. Księga bajek terapeutycznych
• Ortograffiti z Bratkiem. Zeszyt ćwiczeń, klasa 1, cz. 1
• Ortograffiti z Bratkiem. Przewodnik dla nauczyciela
• płyta CD Słucham z Bratkiem
• pacynka Bratek
• nakładka na palce Spaceruch lub woreczek z grochem
• litery E, e drukowane i pisane z alfabetu demonstracyjnego i sensorycznego
• folia i pisak
• lupa Bystre Oczko
• płytki sensoryczne
• kartoniki z literami E, e
• suwak „Pingwinek na ślizgawce”
• karta postępów dziecka 8
• karta pracy domowej 8

Z wyposażenia
pracowni

I. Czynności organizacyjno-mobilizujące

Przebieg
zajęć
gazety, nożyczki, duży
arkusz pakowego papieru
lub kolorowy brystol

8

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

B

■ Zabawa „Emocje”. Dzieci oglądają w gazetach twarze. Rozpoznają na nich różne emocje. Prowadzący zajęcia kieruje uwagę dzieci na wyszukiwanie twarzy, które wyrażają przyjemne i przykre uczucia.
Dzieci i osoba prowadząca zajęcia rozmawiają o tym, kiedy człowiek przeżywa takie emocje.
Dzieci wspólnie wycinają obrazki twarzy i przyklejają je na duży arkusz papieru.
Następnie dzieci wieszają plakat w widocznym miejscu sali, jako pomoc do peryferyjnego widzenia.

2. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchania ze zrozumieniem
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 8
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 8

B

■ Prezentacja bajki terapeutycznej. Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci i zapowiada: Słuchając
uważnie bajki, poznacie nową przygodę Bratka.

B

■ Rozmowa na temat treści bajki. Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych
wysłuchaniem bajki.
Dzieci odpowiadają na zagadnienia sprawdzające rozumienie tekstu:
1. Do czego przygotowywały się dzieci w szkole?
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2. Jakie uczucia towarzyszyły dzieciom w związku z konkursem?
3. Jaki eksperyment pokazał dzieciom Staś?
4. Dlaczego Ela nie mogła przedstawić swojego doświadczenia?
5. W jaki sposób Eryk pomógł Eli?
6. Co rozdała pani dzieciom?
7. Dlaczego Bratek wskoczył do plecaka Eli?
8. Które słowa rozpoczynające się na głoskę [e] udało wam się zapamiętać z bajki?
9. Opowiedz, co się dzieje na ilustracji.
■ Rady Bratka. Prowadzący zajęcia wciela się w rolę Bratka i radzi dzieciom: Czy wiecie, że zachowanie ładu
i porządku na biurku sprzyja lepszej koncentracji podczas odrabiania lekcji i ułatwia zapamiętywanie wiadomości? Oto, co poradziłem Eli:
1. Przygotuj w domu swoje miejsce do nauki.
• Biurko i krzesło muszą być dostosowane do twojego wzrostu (nie mogą być za niskie ani za wysokie).
• W pobliżu powinny się znajdować półki na materiały i przybory szkolne.
• Bardzo ważne jest prawidłowe oświetlenie (biurko powinno stać przy oknie, a na wypadek pracy wieczorem musi być wyposażone w lampę – u osób praworęcznych lampa powinna się znajdować z lewej strony, a u leworęcznych – z prawej).
2. Odrabiając lekcje, pamiętaj, aby na biurku leżały tylko te materiały, które są potrzebne do nauki. Bałagan
rozprasza myśli, a wtedy musisz się uczyć dłużej.

pacynka Bratek

II. Wypracowanie gotowości do pracy
3a. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia ruchowo-zmysłowe
■ Zabawa „Dotyk”. Dziecko kładzie się na plecach. Ręce i nogi leżą swobodnie wzdłuż ciała. Prowadzący zajęcia lekko dotyka kolejnych kończyn dziecka. Dziecko nieznacznie unosi dotkniętą rękę lub nogę, a potem
wraca do poprzedniej pozycji. Dotykanie odbywa się w następującej kolejności: lewa ręka, prawa ręka, lewa
noga, prawa noga, obie nogi równocześnie, obie ręce, lewa ręka i lewa noga, prawa ręka i prawa noga, następnie naprzemiennie – ręka lewa, noga prawa i odwrotnie. Ćwiczenie powtarza się w zróżnicowanej kolejności.
Dziecko może również wykonać to ćwiczenie z zamkniętymi oczami.

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

B

■ Zagadki dźwiękowe „Oryginalne dźwięki”. Prowadzący zajęcia wprowadza dzieci w sytuację zadaniową.
Wyjaśnia, że istotą zadania jest odgadnięcie dźwięków, które Bratek słyszał przy wykonywaniu eksperymentów. Dzieci odgadują zagadki dźwiękowe: prąd – przepalająca się żarówka (zgrzytanie), potrząsanie wody
w butelce, bulgotanie wody z mydłem (do baniek mydlanych), groch w puszce (potrząsanie), skwierczenie
świeczki, zapałki (zapalanie), tarcie na tarce np. jabłka, przelewanie płynów z naczynia do naczynia, mieszanie łyżeczką w szklance, ugniatanie gazety lub papieru, darcie papieru.

3c. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość i pamięć wzrokową
różne przybory szkolne

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 2, 3

■ Zabawa „Co zniknęło?”. Prowadzący zajęcia układa różne przedmioty na ławce. Poleca dzieciom obserwować je przez 20 sekund. Następnie poleca zamknąć oczy, po czym chowa niektóre przedmioty. Zadaniem
uczniów jest określenie, które przedmioty zniknęły ze stołu i w którym miejscu dokładnie leżały.

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci odszukują różnice na obrazkach, odpowiadają na pytania. Segregują
przedmioty zgodnie z podaną cechą.

4. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące sferę manualną i grafomotoryczną
Przewodnik
dla nauczyciela

■ Masażyk całej ręki. Dzieci wykonują ćwiczenia przygotowujące ruchy rąk do pisania według wskazówek
prowadzącego zajęcia.

gumowa piłeczka

■ Zabawa „Ściskaj piłeczkę”. Dzieci ściskają gumową piłeczkę, dzięki czemu usuwają napięcie mięśni dłoni
i palców. Przy ściskaniu wydychają powietrze.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 4

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci dorysowują brakujący element rysunku.
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III. Praca właściwa. Opracowanie polisensoryczne litery
5. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchowego wyodrębniania głoski
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 5, 6

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci dzielą nazwy przyborów szkolnych na sylaby. Rysują liczbę elementów,
która odpowiada liczbie sylab w danej nazwie. Dzielą nazwy przedmiotów na głoski. Zaznaczają czerwoną
kredką miejsce głoski [e] w schemacie okienkowym.

6. Rodzaje aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania dźwięków mowy literą; litera drukowana
litery E, e drukowane

B

■ Prezentacja litery drukowanej wielkiej i małej (z dużego alfabetu).

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 7
lupa

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują za pomocą lupy drukowane litery E, e. Kolorują tyle klawiszy,
ile liter E, e znajdą w całym zadaniu.

7. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania dźwięków mowy literą; litera pisana
litery E, e pisane

B

■ Prezentacja litery pisanej wielkiej i małej.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 8
lupa

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują pisane litery E, e. Kolorują tyle elementów, ile liter E, e jest w całym zadaniu.

8. Rodzaj aktywności terapeutycznej: zapamiętywanie liter dotykiem
■ Zabawa „Zostań literą E”. Dzieci poruszają się swobodnie w rytm śpiewanej przez prowadzącego zajęcia
wyliczanki: Elemele, trele-morele, eksperymentów mamy dziś wiele. Kiedy śpiew milknie, stają w pozie przypominającej literę E.

wełniana rękawiczka

B

■ Zabawa „Poczuj ciepłą literę”. Prowadzący zajęcia kreśli palcem litery E, e na przedramieniu dziecka. Następnie zakłada wełnianą rękawiczkę, aby dziecko kojarzyło te litery z ciepłem.

płytki sensoryczne

B

■ Zabawa „Spacer rąk po chodniku”. Prowadzący zajęcia układa przed dziećmi na stole czerwone i niebieskie płytki sensoryczne. Dzieci na przemian kładą na kolejnych płytkach całe dłonie, udając spacer rąk. Doznają w ten sposób ciepła na czerwonych płytkach, a zimna – na niebieskich. Następnie z pomocą terapeuty
kreślą palcem na czerwonej płytce litery E, e. Wnioskują, że litery E, e są ciepłe.

9. Rodzaj aktywności terapeutycznej: zapamiętywanie liter zmysłem smaku i węchu
eukaliptusowe cukierki

B

■ Smak i zapach litery. Prowadzący zajęcia opowiada z zaciekawieniem: Czy wiecie, że eukaliptus to rodzaj
drzew i krzewów. Prawie wszystkie eukaliptusy rosną w Australii, gdzie tworzą zielone lasy. Eukaliptus można hodować w domu. Z liści niektórych jego gatunków wytwarza się olejki eteryczne. Używa się ich w przemyśle farmaceutycznym. Dzisiaj przekonamy się, jak smakuje eukaliptusowy cukierek.
Dzieci wąchają i jedzą cukierki. Prowadzący mówi: Od dzisiaj możemy powiedzieć, że litery E, e pachną i smakują jak eukaliptusowy cukierek.

litery E, e z alfabetu
sensorycznego

B

■ Prezentacja litery. Prowadzący zajęcia pokazuje dzieciom litery E, e na karcie alfabetu sensorycznego.

10. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ruchowe zapamiętywanie liter
litery E, e z alfabetu
demonstracyjnego

B

■ Kreślenie litery. Prowadzący zajęcia pokazuje dzieciom pisane litery E, e. Pokazuje miejsca wejścia do liter
(miejsca, od których należy rozpocząć pisanie liter). Omawia, w jaki sposób się kreśli te litery:
Literę e piszemy jednym ruchem. Kreślimy pętlę w prawo do góry, a potem zawracamy w lewo i kreślimy owalną linię
w dół zakręconą w prawo.
Literę E piszemy od góry jednym ruchem. Kreślimy półowalną linię w lewo do góry, a potem w dół i w prawo. W tym
miejscu się zatrzymujemy, a następnie wracamy po śladzie w lewo i ponownie kreślimy półowalną linię w dół zakręconą w prawo.

czerwony sznurek,
samochodziki lub klocki
z literą e, szyszki, nakładka
na palce Spaceruch
lub woreczek z grochem,
czerwona tasiemka

B

■ Ruchowe zapamiętywanie litery.
• Dzieci kreślą litery E, e w powietrzu, wykonując obszerne ruchy rąk.
• Prowadzący zajęcia i dzieci wykonują z czerwonego sznurka tor wyścigowy w kształcie małej pisanej litery e
oraz parking dla samochodów wyścigowych w kształcie dużej pisanej litery E. Dzieci pokonują drogę samochodem. Start jest w miejscu wejścia do liter.
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• Dzieci układają na podłodze literę E, e z szyszek, klocków, czerwonego sznurka. Oznaczają nakładką na palce
Spaceruch lub woreczkiem z grochem miejsca wejścia do liter. Następnie przechodzą po ułożonym na podłodze sznurku bez obuwia w kierunku zgodnym z kreśleniem liter.
• Dzieci układają na stoliku litery E, e z czerwonej tasiemki

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

■ Gimnastyka sprawnych rączek. Dzieci wykonują ćwiczenia według wskazówek prowadzącego zajęcia.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 9–13
folia i pisak

B

suwak „Pingwinek
na ślizgawce”, kartoniki
z literami E, e

B

■ Czytanie z pingwinkiem. Prowadzący zajęcia rozdaje dzieciom suwaki. Mówi: Pingwinek zaprasza was
do czytania. Gdy się ślizga z literą E lub e, woła eeeeeeeeee… Wy też ślizgajcie się jak pingwinek z literą E lub e.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 14–16

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci czytają sylabami i całościowo. Zapisują łączenia liter.

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci starannie piszą litery. Wybierają „Literową miss piękności”.

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

13. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia rozwijające myślenie matematyczne i wyobraźnię
■ Zabawa „Kształty”. Dzieci szukają linijek i ekierek spośród leżących przed nimi przedmiotów. Nazywają ich
kształty i określają wielkość. Następnie układają na stoliku obrazki z przyborów szkolnych.

linijki, ekierki
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 17–19

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci łączą elementy tej samej wielkości. Rysują po śladzie odpowiedni przedmiot. Segregują przedmioty według podanych cech. Rozwijają orientację przestrzenną (po lewej, po prawej,
na środku).

IV. Relaksacja
14. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia relaksacyjne
■ Zabawa „Rysuję nosem”. Prowadzący zajęcia odtwarza z płyty muzykę relaksacyjną. Zwraca się do dzieci:
Ciekawe, czy potraficie rysować nosem? Wyobraźcie sobie, że wasze nosy to ołówki, którymi rysujecie obszerne
kształty: koło, trójkąt i kwadrat. A teraz narysujcie kształt dużego cukierka – oczywiście o smaku eukaliptusowym.

Płyta CD
Słucham z Bratkiem

V. Podsumowanie pracy. Ocena wysiłku
15. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia utrwalające treści, podsumowanie i nagroda

B

■ Rozmowa w kręgu „Jak minęły mi zajęcia z Bratkiem?”. Prowadzący zajęcia podsumowuje pracę dzieci.
Zwraca uwagę na ich aktywność, zaangażowanie, samodzielność, dobre wyniki i miłą atmosferę. Zachęca
do wypowiedzi na temat zajęć: Jakie macie odczucia? Jak wam się podobały zadania? Które zadania sprawiły
wam trudność, a które były łatwe do wykonania?

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 20

B

■ Samoocena. Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytania zawarte w zeszycie ćwiczeń
i dokonać samooceny.

Karta postępów 8

B

■ Karta postępów 8. Prowadzący zajęcia wypełnia wraz z dziećmi kartę postępów.

Karta pracy domowej 8

B

■ Praca domowa 8. Prowadzący zajęcia objaśnia, jak wykonać pracę domową.
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Scenariusz zajęć
Zapis
w dzienniku

Głoska [i] i litery I, i w opracowaniu wielozmysłowym, na podstawie bajki terapeutycznej O tym, jak Bratek pomógł jeżowi w jego troskach

Cele
operacyjne

Dziecko:
• utrwala głoskę [i], litery I, i
• uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (wstyd, troska, spełnienie)
• osłuchuje się ze słownictwem zawierającym głoskę [i]
• wyodrębnia głoskę [i] w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów
• zapamiętuje litery I, i za pomocą różnych zmysłów
• doskonali umiejętność kształtnego pisania liter I, i
• doskonali umiejętność czytania metodą ślizgania na literach
• tworzy zbiory według określonych cech

Środki
dydaktyczne

• różnokolorowe jesienne liście
• klamerki
• szczotka do włosów
• grzechotka
• wełniana rękawiczka
• igliwie lub sosnowy olejek eteryczny
• cukierki o smaku pinii
• czerwony sznurek
• czerwona tasiemka

Do przygotowania
na zajęcia

Z wyposażenia
pracowni

• Ortograffiti z Bratkiem. Księga bajek terapeutycznych
• Ortograffiti z Bratkiem. Zeszyt ćwiczeń, kl. 1, cz. 1
• Ortograffiti z Bratkiem. Przewodnik dla nauczyciela
• płyta CD Słucham z Bratkiem
• pacynka Bratek
• nakładka na palce Spaceruch lub woreczek z grochem
• litery I, i drukowane i pisane z alfabetu demonstracyjnego i sensorycznego
• folia i pisak
• lupa Bystre Oczko
• płytki sensoryczne
• płytki sensoryczne „jeżyki”
• suwak „Pingwinek na ślizgawce”
• kartoniki z literami I, i
• karta postępów dziecka 9
• karta pracy domowej 9

Przebieg
zajęć
różnokolorowe
jesienne liście

9

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

B

■ Zabawa „Gdybym był…”. Prowadzący zajęcia siedzi wraz z dziećmi w kręgu na podłodze. W środku leżą
różnokolorowe jesienne liście. Każde dziecko po kolei wskazuje wybrany przez siebie liść i kończy zdanie, np.:
Gdybym był czerwonym liściem…, Gdybym był klonowym liściem… Na koniec zabawy dzieci określają swój aktualny nastrój, wybierając liść w odpowiednim kolorze.

2. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchania ze zrozumieniem
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 9
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 9

B

■ Prezentacja bajki terapeutycznej. Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci przez zapowiedź: Słuchając uważnie bajki, poznacie nową przygodę Bratka.

B

■ 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 wyglądał las podczas spaceru Bratka?
2. O czym dowiedział się Bratek, rozmawiając z jeżem?
3. Na jakim instrumencie grał jeż?
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4. Czym się martwił jeż?
5. Co Bratek poradził jeżowi?
6. Jak jeż poradził sobie na występie?
7. O czym dzieci dowiedziały się od leśniczego?
8. Czyje występy obejrzał Bratek?
9. O co leśne zwierzęta poprosiły Bratka?
10. Które słowa rozpoczynające się na głoskę [i] udało wam się zapamiętać z bajki?
11. Opowiedz, co się dzieje na ilustracji.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci opowiadają o przeżyciach bohatera, nazywając uczucia przedstawione
na kolejnych obrazkach.

II. Wypracowanie gotowości do pracy
3a. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia ruchowo-zmysłowe
płytki sensoryczne „jeżyki”

■ Zabawa „Rób to, co ja”. Dzieci chodzą w skarpetkach pomiędzy płytkami sensorycznymi „jeżykami” w rytm
muzyki relaksacyjnej. Kiedy muzyka cichnie, stają na „jeżykach” i naśladują prowadzącego zajęcia, który wykonuje różne czynności:
• gra na igliwcach, potrząsając rękoma jak przy grze na grzechotce [dzieci podnoszą ręce do góry, na dół, z lewej strony i z prawej strony, pod kontrolą wzroku],
• przeciąga się i ziewa, patrząc na ręce uniesione w górę,
• klaszcze w dłonie po lewej stronie ciała, potem po prawej, pod kontrolą wzroku.

Płyta CD
Słucham z Bratkiem

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

B

■ Zagadki dźwiękowe „Instrumenty”. Prowadzący zajęcia wchodzi w rolę Bratka i wyjaśnia, że istotą zadania jest odgadnięcie, które instrumenty słyszał Bratek podczas występu. Następnie prezentuje dzieciom odgłosy z płyty CD. Dzieci odgadują zagadki dźwiękowe: trąbka, talerze, gitara, bęben, fortepian, skrzypce, trójkąt,
grzechotka, flet.

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

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci łączą kropki i kolorują powstałe obrazki.

4. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące sferę manualną i grafomotoryczną
Przewodnik
dla nauczyciela

■ Masażyk całej ręki. Dzieci wykonują ćwiczenia przygotowujące ruchy rąk do pisania według wskazówek
prowadzącego zajęcia.

klamerki

■ Ćwiczenie manualne „Wesołe klamerki”. Dzieci naciskają klamerkę kolejnymi palcami: kciuk – wskazujący, kciuk – środkowy, kciuk – serdeczny, kciuk – mały i w odwrotnej kolejności. Podczas naciskania dzieci mówią: iiii…

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci rysują po śladzie, wypełniają kontury.

III. Praca właściwa. Opracowanie polisensoryczne litery
5. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchowego wyodrębniania głoski
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 4, 5

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci nazywają obrazki, dzielą słowa na sylaby, łączą obrazki, których nazwy
kończą się tą samą sylabą. Mówią nazwy obrazków głoskami. Zaznaczają czerwoną kredką miejsce głoski [i]
w schemacie okienkowym.

6. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania dźwięków mowy literą; litera drukowana
litery I, i drukowane

B

■ Prezentacja litery drukowanej wielkiej i małej (z dużego alfabetu).

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 6
lupa

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują drukowane litery I, i za pomocą lupy. Kolorują tyle elementów, ile liter I, i jest w całym zadaniu.
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7. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania dźwięków mowy literą; litera pisana
litery I, i pisane
Zeszyt ćwiczeń, ćw. 7

B

■ Prezentacja litery pisanej wielkiej i małej.

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują pisane litery I, i. Kolorują tyle elementów, ile liter I, i jest w całym zadaniu.

8. Rodzaj aktywności terapeutycznej: zapamiętywania liter dotykiem
szczotka do włosów

■ Zabawa „Poczuj litery I, i”. Dziecko leży na plecach z rękoma ułożonymi wzdłuż ciała. Prowadzący zajęcia
masuje dziecko zdecydowanym mocnym ruchem, każdą kończynę oddzielnie. Ruch odbywa się wzdłuż ramion aż do czubków palców dłoni oraz od bioder do czubków palców stóp. Kiedy prowadzący zajęcia masuje kończyny, mówi: Ten ruch przypomina literę I.
Następnie delikatnie dotyka ucznia szczotką do włosów, mówiąc: To igiełkowe dotykanie przypomina litery I, i.
Dziecko odwraca się na brzuch. Prowadzący zajęcia wykonuje to samo ćwiczenie. Następnie dzieci ćwiczą
w parach.

grzechotka

■ Zabawa „Zostań literą I”. Prowadzący zajęcia gra na grzechotce (igliwcach) rytm do biegu, marszu i skoków. Dzieci poruszają się w rytm muzyki. Kiedy cichnie gra, dzieci zastygają w pozie przypominającej literę I.

wełniana rękawiczka

B

■ Zabawa „Poczuj ciepłą literę”. Prowadzący zajęcia kreśli palcem litery I, i na przedramieniu dziecka. Następnie zakłada wełnianą rękawiczkę, aby dziecko kojarzyło litery I, i z ciepłem.

płytki sensoryczne

B

■ Zabawa „Spacer rąk po chodniku”. Prowadzący zajęcia układa przed dziećmi na stole czerwone i niebieskie płytki sensoryczne. Dzieci na przemian kładą na płytkach całe dłonie, udając spacer rąk. Doznają w ten
sposób ciepła na czerwonych płytkach, a zimna – na niebieskich.
Następnie dzieci z pomocą prowadzącego zajęcia kreślą palcem na czerwonej płytce litery I, i. Wnioskują, że
litery I, i są ciepłe.

9. Rodzaj aktywności terapeutycznej: zapamiętywanie liter zmysłem smaku i węchu
igliwie (lub sosnowy
olejek eteryczny), cukierki
o smaku pinii

B

■ Smak i zapach litery. Prowadzący zajęcia zwraca się do dzieci: Zachęcam was do powąchania sosnowych
igiełek, które pochodzą z lasu. Spróbujcie też cukierków o smaku sosny pinii. Możemy sobie wyobrazić, że litery I, i
smakują jak cukierki o smaku pinii i pachną jak igliwie.

litery I, i z alfabetu
sensorycznego

B

■ Prezentacja litery. Prowadzący zajęcia pokazuje dzieciom litery I, i na karcie z alfabetu sensorycznego.

10. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ruchowe zapamiętywanie liter
litery I, i z alfabetu
demonstracyjnego

B

■ Kreślenie litery. Prowadzący zajęcia precyzyjnie objaśnia dzieciom wygląd pisanych liter I, i. Pokazuje miejsca wejścia do liter (miejsca, od których należy rozpocząć pisanie liter). Omawia, w jaki sposób się kreśli te
litery:
Literę i piszemy dwoma ruchami. Kreślimy ukośną kreseczkę w prawo do góry, a potem laskę w dół zagiętą w prawo.
Następnie nad tą częścią litery stawiamy kropkę. Uwaga: pamiętaj, żeby zawsze pisać wszystkie elementy litery.
Literę I piszemy jednym ruchem. Zaczynamy od góry. Kreślimy wężyk w prawo, a następnie laskę z góry na dół zagiętą w lewo.

czerwony sznurek,
czerwona tasiemka,
nakładka na palce
Spaceruch lub woreczek
z grochem

B

■ Ruchowe zapamiętywanie liter.
• Dzieci kreślą litery I, i w powietrzu, wykonując obszerne ruchy rąk.
• Dzieci układają na podłodze litery I, i z czerwonego sznurka lub czerwonej tasiemki. Za pomocą nakładki na
palce Spaceruch lub woreczka z grochem oznaczają miejsca wejścia do liter. Następnie przechodzą bez butów po ułożonym na podłodze sznurku w kierunku zgodnym z kreśleniem liter.
• Dzieci układają na stoliku litery I, i z czerwonej tasiemki.

11. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność pisania liter bez liniatury i w liniaturze
Przewodnik
dla nauczyciela
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 8–13
folia i pisak
Przewodnik
dla nauczyciela

■ Gimnastyka sprawnych rączek. Dzieci wykonują ćwiczenia według wskazówek prowadzącego zajęcia.

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci starannie piszą litery. Wybierają „Literową miss piękności”.

12. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność czytania i pisania
■ Gimnastyka oczu przed czytaniem. Dzieci wykonują ćwiczenia według wskazówek prowadzącego zajęcia.
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suwak „Pingwinek
na ślizgawce”,
kartoniki z literami I, i

B

■ Czytanie z pingwinkiem. Prowadzący zajęcia rozdaje dzieciom suwaki. Mówi: Pingwinek zaprasza was
do czytania. Gdy się ślizga z literą I lub i, woła: iiiiiiiii... Wy też się ślizgajcie z literą I lub i, tak jak pingwinek.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 14–16

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci odczytują z odpowiednią intonacją rebusy literowo-obrazkowe. Poprawnie łączą litery.

13. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia rozwijające myślenie matematyczne i wyobraźnię
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 17

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci tworzą zbiory według podanych cech.

IV. Relaksacja
14. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia relaksacyjne
■ Zabawa „Wizyta u jeża”. Prowadzący zajęcia stara się zrelaksować dzieci, mówiąc: Wyobraźcie sobie, że jesteście w lesie. Jest piękna, słoneczna pogoda. Siedzicie wygodnie na liścioiglastym fotelu w gościnie u jeżyka. Dookoła pachnie sosnowymi igiełkami. Czy czujecie ten zapach? Oddychajcie spokojnie, wdychając powietrze nosem,
a wydychając ustami. Wsłuchajcie się w muzykę.

Płyta CD
Słucham z Bratkiem
sosnowy olejek eteryczny

V. Podsumowanie pracy. Ocena wysiłku
15. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia utrwalające treści, podsumowanie i nagroda

B

■ 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? Jak wam się podobała wizyta Bratka w lesie? Które zadania sprawiły wam trudność, a które były łatwe do wykonania?

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 18

B

■ Samoocena. Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytania zawarte w zeszycie ćwiczeń
i dokonać samooceny.

Karta postępów 9

B

■ Karta postępów. Prowadzący zajęcia wypełnia wraz z dziećmi kartę postępów.

Karta pracy domowej 9

B

■ Praca domowa. Prowadzący zajęcia objaśnia, jak wykonać pracę domową.
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Scenariusz zajęć
Zapis
w dzienniku

Głoska [y] i litery Y, y w opracowaniu wielozmysłowym, na podstawie bajki terapeutycznej O tym, że jesienna szaruga znika, kiedy słuchamy prawdziwego przyrodnika

Cele
operacyjne

Dziecko:
• utrwala głoskę [y], litery Y, y
• uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (niepokój, zaskoczenie, radość)
• osłuchuje się ze słownictwem zawierającym głoskę [y]
• wyodrębnia głoskę [y] w śródgłosie i wygłosie wyrazów
• zapamiętuje litery Y, y za pomocą różnych zmysłów
• doskonali umiejętność kształtnego pisania liter Y, y
• doskonali umiejętność czytania metodą ślizgania na literach
• tworzy zbiory według określonych cech

Środki
dydaktyczne

• flamastry w kolorach: brązowym, zielonym, pomarańczowym, czarnym
• biała duża bibuła (krepina)
• zraszacz z wodą
• plastikowe butelki z wodą
• foliowe siatki
• bębenek lub gazeta
• wełniana rękawiczka
• kubeczki z wodą
• czerwony sznurek
• czerwona tasiemka

Do przygotowania
na zajęcia

• Ortograffiti z Bratkiem. Księga bajek terapeutycznych
• Ortograffiti z Bratkiem. Zeszyt ćwiczeń, kl. 1, cz. 1
• Ortograffiti z Bratkiem. Przewodnik dla nauczyciela
• płyta CD Słucham z Bratkiem
• pacynka Bratek
• nakładka na palce Spaceruch lub woreczek z grochem
• litery Y, y drukowane i pisane z alfabetu demonstracyjnego i sensorycznego
• folia i pisak
• lupa Bystre Oczko
• płytki sensoryczne
• suwak „Pingwinek na ślizgawce”
• kartoniki z literami Y, y
• karta postępów dziecka 10
• karta pracy domowej 10

Z wyposażenia
pracowni

Przebieg
zajęć
flamastry (brązowy,
zielony, pomarańczowy,
czarny), biała duża bibuła
(krepina), zraszacz z wodą

10

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

B

■ Zabawa „Kolorowanie uczucia”. Dzieci siedzą przy stoliku. Przed nimi leżą flamastry w kolorach: brązowym, zielonym, pomarańczowym i czarnym oraz biała bibuła (krepina). Każde z dzieci mówi, w jakim jest nastroju i jak się czuje. Następnie rysuje na bibule serce w kolorze, który najlepiej oddaje nastrój dziecka.
Prowadzący zajęcia zwraca się do dzieci: Tak czujecie się w tej chwili, ale wasze uczucia i nastroje się zmieniają.
To naturalne i właśnie tak powinno się dziać. Teraz wam pokażę, jak emocje potrafią się zmienić.
Prowadzący zajęcia spryskuje wodą kolejne serca. Dzieci obserwują, jak kolory pochodne rozkładają się
na podstawowe:
• serce brązowe staje się żółto-czerwono-niebieskie
• serce zielone staje się żółto-niebieskie
• serce pomarańczowe staje się żółto-czerwone
• serce czarne staje się wielokolorowe
Prowadzący zajęcia tłumaczy: Tak jak nasze kolorowe serca potrzebowały wody, aby się zmienić, tak nasze uczucia zmieniają się pod wpływem różnych sytuacji każdego dnia.
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2. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchania ze zrozumieniem
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 10

B

■ Prezentacja bajki terapeutycznej. Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci zapowiedzią: Słuchając
uważnie bajki, poznacie nową przygodę Bratka.

Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 10

B

■ Rozmowa na temat treści bajki. Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych
wysłuchaniem bajki. Dzieci odpowiadają na zagadnienia sprawdzające rozumienie tekstu:
1. W jaki sposób można zapobiec jesiennemu znużeniu?
2. Jakie hobby ma Eryk?
3. Co odkrył Eryk pewnego jesiennego ranka?
4. Co zrobił Bratek? Pokaż to ruchem ciała.
5. Jak wyglądał Bratek, gdy nasiąknął wodą?
6. Jaki pomysł przyszedł Erykowi do głowy?
7. Co się stało z wodą na parapecie i podłodze?
8. Gdzie Eryk położył Bratka?
9. Jak wyglądał Bratek, kiedy woda z niego wyparowała?
10. Które słowa zawierające głoskę [y] udało wam się zapamiętać z bajki?
11. Opowiedz, co się dzieje na ilustracji.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci opowiadają o przeżyciach bohatera, nazywając uczucia przedstawione
na kolejnych obrazkach.

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

■ Zabawa „Dotyk”. Prowadzący zajęcia wchodzi w rolę Bratka i objaśnia, na czym polega ćwiczenie. Dzieci
dobierają się w pary. Jedno dziecko zamyka oczy, a drugie – pociera jego części ciała, (ręce nogi, plecy). Dziecko z zamkniętymi oczami identyfikuje dotknięte miejsce. Następuje zmiana.

płytki sensoryczne,
plastikowe butelki z wodą,
foliowe siatki

■ Zabawa „Spacer po chodniku”. Dzieci po kolei chodzą bez butów po ułożonych na podłodze płytkach
sensorycznych. Na końcu „chodnika” określają wrażenia dotykowe: które płytki są miłe w dotyku, a które – nieprzyjemne. Następnie dzieci trzymają pod pachami butelki z wodą i ponownie przechodzą po „chodniku”.
Powtarzają ćwiczenie, tym razem niosąc w rękach siatki z butelkami.

3b. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość
i pamięć słuchową
■ Zabawa „Jaki to rytm?”. Prowadzący zajęcia układa z papierowych kropel wzór rytmu:

bębenek lub gazeta

*** *** ***
Za pomocą bębenka (lub na gazecie) wystukuje rytm padającego deszczu. Po kilku rytmicznych uderzeniach
zwraca się do dzieci: Tak pada deszcz. Powtórzcie ten rytm na różne sposoby. Dzieci wyklaskują rytm, wystukują go nogą, palcem o blat stołu. Robią to na różne sposoby: cicho, głośno, powoli, szybko.

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

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci określają kierunki, przeprowadzając Bratka pomiędzy kałużami.

4. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące sferę manualną i grafomotoryczną
■ Masażyk całej ręki. Dzieci wykonują ćwiczenia przygotowujące ruchy rąk do pisania według wskazówek
prowadzącego zajęcia.

Przewodnik
dla nauczyciela

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3

B

■ Zabawa „Ciepło – zimno”. Dzieci zanurzają ręce raz w zimnej, raz w ciepłej wodzie, określając wrażenia.
Prowadzący zajęcia zwraca się do dzieci: Ta czynność to nie tylko zabawa, ale także dobre ćwiczenie przed rysowaniem i pisaniem.

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci łączą kropeczki sąsiadeczki. Kolorują obrazek, przyciskając kredkę raz
mocniej, raz słabiej.
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III. Praca właściwa. Opracowanie polisensoryczne litery
5. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchowego wyodrębniania głoski
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 4–6

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci sylabizują, określają liczbę sylab w wyrazie. Zaznaczają czerwoną kredką miejsce głoski [y] w schemacie okienkowym.

6. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania dźwięków mowy literą; litera drukowana
litery Y, y drukowane

B

■ Prezentacja litery drukowanej wielkiej i małej (z dużego alfabetu).

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 7
lupa

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują drukowane litery Y, y za pomocą lupy. Kolorują tyle elementów, ile liter Y, y jest w całym zadaniu.

7. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania dźwięków mowy literą; litera pisana
litery Y, y pisane

B

■ Prezentacja litery pisanej wielkiej i małej.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 8, 9
lupa

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują pisane litery Y, y za pomocą lupy. Kolorują tyle elementów,
ile liter Y, y jest w całym zadaniu. Poznają właściwy układ warg podczas wymawiania tych samogłosek.

8. Rodzaj aktywności terapeutycznej: zapamiętywania liter dotykiem
■ Zabawa „Poczuj litery Y, y”. Dziecko stoi tyłem do prowadzącego zajęcia. Prowadzący klepie dziecko po plecach, znacząc kształt liter Y, y. Następnie dzieci wykonują to ćwiczenie w parach.
■ Zabawa „Zostań literą Y”. Dzieci poruszają się w rytm muzyki. Gdy muzyka cichnie, zastygają w pozie przypominającej literę Y.

Płyta CD
Słucham z Bratkiem
wełniana rękawiczka

B

■ Zabawa „Poczuj na rękach litery Y, y”. Prowadzący zajęcia kreśli palcem litery Y, y na przedramieniu dziecka. Następnie robi to w wełnianej rękawiczce, aby dziecko kojarzyło litery Y, y z ciepłem.

płytki sensoryczne

B

■ Zabawa „Spacer rąk po chodniku”. Prowadzący zajęcia układa przed dziećmi na stole czerwone i niebieskie płytki sensoryczne. Dzieci na przemian kładą na płytkach całe dłonie, udając spacer rąk. Doznają w ten
sposób ciepła na czerwonych płytkach, a zimna – na niebieskich.
Następnie z pomocą prowadzącego zajęcia dzieci kreślą palcem litery Y, y na czerwonej płytce. Wnioskują,
że litery Y, y są ciepłe.

9. Rodzaj aktywności terapeutycznej: zapamiętywanie liter zmysłem smaku i węchu
kubeczki z wodą

B

■ Smak i zapach litery. Prowadzący zajęcia zwraca się do dzieci: Bratek wprawdzie nie był zadowolony, że
zmókł, jednak woda jest bardzo ważnym składnikiem naszego życia. Musimy dbać, aby w codziennej diecie nie było jej za mało. Dzięki niej mamy dużo sił do pracy! Sprawdźcie, czy woda pachnie. Sprawdźcie, czy ma smak.
Dzieci wąchają i smakują wodę. Wyciągają wnioski, że woda jest bezzapachowa i bezsmakowa. Prowadzący
zajęcia podsumowuje: Choć woda nie ma smaku ani zapachu, jest dla naszego życia najważniejsza. Od dzisiaj
krople wody będziemy kojarzyć z mokrym Bratkiem i literami Y, y.

litery Y, y z alfabetu
sensorycznego

B

■ Prezentacja litery. Prowadzący zajęcia pokazuje dzieciom litery Y, y na karcie z alfabetu sensorycznego.

10. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ruchowe zapamiętywanie liter
litery Y, y z alfabetu
demonstracyjnego

B

■ Kreślenie litery. Prowadzący zajęcia precyzyjnie objaśnia dzieciom wygląd pisanych liter Y, y. Pokazuje miejsca wejścia do liter (miejsca, od których należy rozpocząć pisanie liter). Omawia, w jaki sposób się kreśli te litery:
Literę y piszemy jednym płynnym ruchem. Kreślimy ukośną kreseczkę w prawo do góry, a potem piszemy laskę w dół,
zagiętą w prawo. Dalej kreślimy linię do góry i wracamy po śladzie w dół. Następnie piszemy kluczkę zagiętą w lewą stronę.
Literę Y piszemy jednym płynnym ruchem. Kreślimy zagięcie laski w prawo do góry, a potem piszemy laskę w dół,
ponownie zaginając ją w prawo. Dalej kreślimy linię do góry i wracamy po śladzie w dół. Następnie piszemy kluczkę (pętlę) zagiętą w lewą stronę.
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czerwony sznurek, nakładka na palce Spaceruch
lub woreczek z grochem,
czerwona tasiemka

B

■ Ruchowe zapamiętywanie liter.
• Dzieci kreślą litery Y, y w powietrzu, wykonując obszerne ruchy rąk.
• Dzieci układają na podłodze litery Y, y z czerwonego sznurka. Oznaczają za pomocą nakładki na palce Spaceruch lub woreczka z grochem miejsca wejścia do liter (miejsca, od których należy rozpocząć pisanie liter).
Następnie przechodzą bez butów po ułożonym na podłodze sznurku w kierunku zgodnym z kreśleniem
liter.
• Dzieci układają na stoliku litery Y, y z czerwonej tasiemki.

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

■ Gimnastyka sprawnych rączek. Dzieci wykonują ćwiczenia według wskazówek prowadzącego zajęcia.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 10–14
folia i pisak
Przewodnik
dla nauczyciela

B

suwak „Pingwinek
na ślizgawce”, kartoniki
z literami Y, y
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 15–17

B

■ Czytanie z pingwinkiem. Prowadzący zajęcia rozdaje dzieciom suwaki. Mówi: Pingwinek zaprasza was
do czytania. Gdy się ślizga z literą Y lub y, woła: yyyyyyyy…. Wy też się ślizgajcie z literą Y lub y, tak jak pingwinek.

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci odczytują z odpowiednią intonacją litery i rebusy literowo-obrazkowe.
Poprawnie łączą litery.

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci starannie piszą litery. Wybierają „Literową miss piękności”.

12. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność czytania i pisania
■ Gimnastyka oczu przed czytaniem. Dzieci wykonują ćwiczenia według wskazówek prowadzącego zajęcia.

13. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia rozwijające myślenie matematyczne i wyobraźnię
Zeszyt ćwiczeń, ćw. 18

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci tworzą zbiory według podanych cech.

IV. Relaksacja
14. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia relaksacyjne
■ Zabawa „Spacer po kałużach”. Prowadzący zajęcia relaksuje dzieci, mówiąc: Słuchajcie muzyki. Oddychajcie
spokojnie, wdychając powietrze nosem, a wypuszczając ustami. Wyobraźcie sobie, że biegacie teraz z Bratkiem
po kałużach. W jednych woda jest ciepła, w innych – zimna. Jednak za każdym razem, gdy wskakujecie do kałuży,
słychać radosny plusk.

Płyta CD
Słucham z Bratkiem

V. Podsumowanie pracy. Ocena wysiłku
15. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia utrwalające treści, podsumowanie i nagroda

B

■ 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? Jak wam się podobała zabawa w kałużach z Bratkiem? Które zadania sprawiły wam trudność, a które były łatwe do wykonania?

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 19

B

■ Samoocena. Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytania zawarte w zeszycie ćwiczeń
i dokonać samooceny.

Karta postępów 10

B

■ Karta postępów. Prowadzący zajęcia wraz z dziećmi wypełnia kartę postępów.

Karta pracy domowej 10

B

■ Praca domowa. Prowadzący zajęcia objaśnia, jak wykonać pracę domową.
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Scenariusz zajęć
Zapis
w dzienniku

Głoska [u] i litery U, u, Ó, ó w opracowaniu wielozmysłowym, na podstawie bajki terapeutycznej O tym,
jak pokonać strach oraz być odważnym i pewnym siebie

Cele
operacyjne

Dziecko:
• utrwala głoskę [u], litery U, u, Ó, ó
• uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (strach, czułość, ulga)
• osłuchuje się ze słownictwem zawierającym głoskę [u]
• wyodrębnia głoskę [u] w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów
• zapamiętuje litery U, u, Ó, ó za pomocą różnych zmysłów
• doskonali umiejętność kształtnego pisania liter U, u, Ó, ó
• doskonali umiejętność czytania metodą ślizgania na literach
• łączy zbiory według ich liczebności

Środki
dydaktyczne

• duża chusta
• wełniana rękawiczka
• herbata różana
• miętowa guma do żucia
• czerwony sznurek
• czerwona tasiemka

Do przygotowania
na zajęcia

Z wyposażenia
pracowni

• Ortograffiti z Bratkiem. Księga bajek terapeutycznych
• Ortograffiti z Bratkiem. Zeszyt ćwiczeń, kl. 1, cz. 1,
• Ortograffiti z Bratkiem. Przewodnik dla nauczyciela
• płyta CD Słucham z Bratkiem
• pacynka Bratek
• domek uczuć
• nakładka na palce Spaceruch lub woreczek z grochem
• karta pracy – duszek
• litery U, u, Ó, ó drukowane i pisane z alfabetu demonstracyjnego i sensorycznego
• folia i pisak
• lupa Bystre Oczko
• płytki sensoryczne
• kartoniki z literami U, u, Ó, ó
• suwak „Pingwinek na ślizgawce”
• karta postępów dziecka 11
• karta pracy domowej 11

Przebieg
zajęć
domek uczuć

11

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

B

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

2. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchania ze zrozumieniem
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 11
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 11

B

■ Prezentacja bajki terapeutycznej. Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci i zapowiada: Słuchając
uważnie bajki, poznacie nową przygodę Bratka.

B

■ Rozmowa na temat treści bajki. Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych
wysłuchaniem bajki. Dzieci odpowiadają na zagadnienia sprawdzające rozumienie tekstu:
1. Co słyszał Bratek, siedząc w plecaku Jasia?
2. Co ujrzał Bratek, gdy Jaś wyjął go z plecaka?
3. O czym opowiadał dzieciom pan przewodnik?
4. Czego bała się Ela?
5. Jak zachował się Arek?
6. Czego przestraszyły się dzieci?
7. Gdzie dzieci się ukryły ze strachu?
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8. Jak Bratek pomógł dzieciom?
9. O czym ważnym Bratek powiedział dzieciom?
10. Które słowa rozpoczynające się na głoskę [u] udało wam się zapamiętać z bajki?
11. Opowiedz, co się dzieje na ilustracji.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci opowiadają o przeżyciach bohatera, nazywając uczucia przedstawione
na kolejnych obrazkach.

II. Wypracowanie gotowości do pracy
3a. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia ruchowo-zmysłowe
■ Zabawa „Upiór”. Prowadzący zajęcia wchodzi w rolę Bratka i mówi: Zabieram was na wycieczkę do zamkowej komnaty. Idziemy śmiało, rozglądamy się w prawo, w lewo, przed siebie, za siebie, do góry, na dół – jesteśmy
ciekawi, co nas spotka. Czujemy zapach róż. Myślimy, że w zamku są duchy! Mamy strach w oczach, nasze ciała
się spinają, idziemy ostrożnie na palcach.
• Upiór! – chowamy się pod chustę.
• Nie ma żadnego upiora – wychodzimy spod chusty.
• To tylko zabawa – raźnym krokiem wracamy do szkoły.

duża chusta,
pacynka Bratek

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

B

■ Zagadki dźwiękowe. Prowadzący zajęcia wdraża dzieci w sytuację zadaniową. Wyjaśnia, że istotą zdania
jest odgadnięcie głosów natury. Następnie prezentuje nagrania z płyty CD. Dzieci odgadują zagadki dźwiękowe: deszcz stukający o parapet, szelest deszczu na dworze, piorun, wiatr w drzewach – szum, wichura, płynąca woda – wodospad, morze – szum.

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

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci odnajdują elementy różniące rysunki. Wypowiadają się na temat ilustracji.

4. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące sferę manualną i grafomotoryczną
■ Masażyk całej ręki. Dzieci wykonują ćwiczenia przygotowujące ruchy rąk do pisania według wskazówek
prowadzącego zajęcia.

Przewodnik
dla nauczyciela
karta pracy

B

■ Karta pracy. Dzieci rysują po śladzie, nie odrywając ręki od kartki i ozdabiają postać duszka Uszka według
własnego pomysłu.

III. Praca właściwa. Opracowanie polisensoryczne litery
5. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchowego wyodrębniania głoski
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 3–6

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wypowiadają sylabami wyrazy ze zdania, jednocześnie klaszcząc w dłonie.
Wykreślają obrazek, którego nazwa nie rymuje się z nazwami pozostałych obrazków. Kolorują obrazki, w których nazwach słyszą głoskę [u]. Zaznaczają czerwoną kredką miejsce głoski [u] w schemacie okienkowym.

6. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania dźwięków mowy literą; litera drukowana
litery U, u, Ó, ó
drukowane

B

■ Prezentacja litery drukowanej wielkiej i małej (z dużego alfabetu).

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 7
lupa

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują drukowane litery U, u, Ó, ó za pomocą lupy. Kolorują tyle elementów, ile liter U, u, Ó, ó jest w całym zadaniu.
Prowadzący zajęcia zwraca dzieciom uwagę na to, że pomimo różnych zapisów głoska [u] jest tylko jedna.

7. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania dźwięków mowy literą; litera pisana
litery U, u, Ó, ó pisane

B

■ Prezentacja litery pisanej wielkiej i małej.
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Zeszyt ćwiczeń
ćw. 8, 9
lupa

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują pisane litery U, u, Ó, ó pośród innych liter.

8. Rodzaj aktywności terapeutycznej: zapamiętywanie liter dotykiem

B

■ Zabawa „Poczuj literę U”. Dziecko staje tyłem do prowadzącego zajęcia. Podnosi ręce do góry. Prowadzący zdecydowanym ruchem masuje ręce dziecka, zakreślając ruch od palców lewej ręki przez okolice barków
do palców prawej ręki, mówiąc: Tak wygląda litera U. Możemy powiedzieć, że jest otwarta.

B

■ Zabawa „Poczuj literę Ó”. Dziecko staje tyłem do prowadzącego zajęcia. Podnosi ręce. Palce obu rąk stykają się ze sobą w górze. Prowadzący zajęcia zdecydowanym ruchem dotyka rąk dziecka, zakreślając ruch
od palców lewej ręki przez okolice barków do palców prawej ręki. Następnie energicznie uciska obie dłonie
dziecka mówiąc: Tak wygląda litera Ó. Możemy powiedzieć, że jest zamknięta.
■ Zabawa „Zostań literą U lub Ó”. Dzieci poruszają się swobodnie w rytm muzyki. Prowadzący zajęcia wyłącza muzykę i mówi: Stań się rzeźbą litery U otwarte lub Stań się rzeźbą litery Ó zamknięte. Dzieci na konkretne
polecenie prowadzącego zastygają w pozach przypominających U lub Ó.

Płyta CD
Słucham z Bratkiem
wełniana rękawiczka

B

■ Zabawa „Poczuj ciepłe litery”. Prowadzący zajęcia kreśli palcem literę ó na prawym przedramieniu dziecka, a u –na lewym. Następnie zakłada wełnianą rękawiczkę, aby dziecko kojarzyło te litery z ciepłem.

płytki sensoryczne

B

■ Zabawa „Spacer rąk po chodniku”. Prowadzący zajęcia układa przed dziećmi na stole czerwone i niebieskie płytki sensoryczne. Dzieci na przemian kładą na płytkach całe dłonie, udając spacer rąk. Doznają w ten
sposób ciepła na czerwonych płytkach, a zimna – na niebieskich.
Następnie z pomocą prowadzącego zajęcia dzieci kreślą palcem litery U, u, Ó, ó na czerwonej płytce. Wnioskują, że te litery są ciepłe.

9. Rodzaj aktywności terapeutycznej: zapamiętywanie liter zmysłem smaku i węchu
herbata różana

B

■ Smak i zapach litery. Prowadzący zajęcia zwraca się do dzieci: Pan Kleofas zaparzył pyszną różaną herbatkę. Was również zapraszam do degustacji herbaty z dzikiej róży. Możemy sobie wyobrazić, że litery Ó, ó pachną
i smakują jak różana herbata.

litery Ó, ó z alfabetu
sensorycznego

B

■ Prezentacja litery. Prowadzący zajęcia pokazuje dzieciom litery Ó, ó na karcie z alfabetu sensorycznego.

miętowa guma do żucia
litery U, u z alfabetu
sensorycznego

■ Smak i zapach litery. Prowadzący zajęcia zwraca się do dzieci: Jaś żuł gumę podczas wycieczki. Zachęcam
was do posmakowania miętowej gumy. Możemy sobie wyobrazić, że litery U, u pachną i smakują jak guma do żucia.

B

■ Prezentacja litery. Prowadzący zajęcia pokazuje dzieciom litery U, u na karcie z alfabetu sensorycznego.

10. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ruchowe zapamiętywanie liter
litery U, u, Ó, ó z alfabetu
demonstracyjnego

B

■ Kreślenie litery. Prowadzący zajęcia precyzyjnie objaśnia dzieciom wygląd pisanych liter U, u, Ó, ó. Pokazuje miejsca wejścia do liter (miejsca, od których należy rozpocząć pisanie liter). Omawia, w jaki sposób się
kreśli te litery:
Literę u piszemy jednym płynnym ruchem. Kreślimy ukośną kreseczkę w prawo do góry, a następnie piszemy laskę
w dół zagiętą w prawo. Potem kreślimy lekko linię do góry. Nie przerywając pisania, wracamy po śladzie, kreśląc laskę w dół zagiętą w prawo.
Literę U piszemy jednym płynnym ruchem. Kreślimy zagięcie laski do góry w prawo, a następnie w dół. Potem znów
zakręcamy w prawo i kreślimy linię do góry. Nie przerywając pisania, wracamy po śladzie i kreślimy laskę w dół zagiętą w prawo.
Litery ó, Ó piszemy dwoma ruchami. Kreślimy owal w lewo do góry, a potem w dół i znów do góry, aż go zamkniemy. Nad owalem kreślimy z góry na dół krótką ukośną kreseczkę.

czerwony sznurek, nakładka na palce Spaceruch
lub woreczek z grochem,
czerwona tasiemka

B

■ Ruchowe zapamiętywanie litery.
• Dzieci kreślą litery U, u, Ó, ó w powietrzu, wykonując obszerne ruchy rąk.
• Dzieci układają na podłodze litery U, u, Ó, ó z czerwonego sznurka. Oznaczają za pomocą nakładki na palce
Spaceruch lub woreczka z grochem miejsca wejścia do liter. Następnie przechodzą bez butów po ułożonym na podłodze sznurku w kierunku zgodnym z kreśleniem liter.
• Dzieci układają na stoliku litery U, u, Ó, ó z czerwonej tasiemki.

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

■ Gimnastyka sprawnych rączek. Dzieci wykonują ćwiczenia według wskazówek prowadzącego zajęcia.
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Zeszyt ćwiczeń
ćw. 10–15
folia i pisak
Przewodnik
dla nauczyciela

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci starannie piszą litery. Wybierają „Literową miss piękności”.

12. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność czytania i pisania
■ Gimnastyka oczu przed czytaniem. Dzieci wykonują ćwiczenia według wskazówek prowadzącego zajęcia.

suwak „Pingwinek B ■ Czytanie z pingwinkiem. Prowadzący zajęcia rozdaje dzieciom suwaki. Mówi: Pingwinek zaprasza was
na ślizgawce”, kartoniki
do czytania. Gdy się ślizga z literami U, u, Ó, ó, woła: uuuuuu… Wy też się ślizgajcie z literami U, u, Ó, ó, tak jak pinz literami U, u, Ó, ó
gwinek.
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 16–18

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci odczytują z odpowiednią intonacją litery i rebusy literowo-obrazkowe.
Poprawnie łączą litery.

13. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia rozwijające myślenie matematyczne i wyobraźnię
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 19

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci łączą zbiory według ich liczebności.

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

■ Zabawa „Namaluj tęczę”. Prowadzący zajęcia odtwarza muzykę relaksacyjną. Dzieci stoją w lekkim rozkroku. Prowadzący zajęcia zwraca się do nich: Czasami po burzy na niebie pojawia się tęcza. Zwiastuje ładną pogodę. Narysujcie tęczę nosem od lewej strony do prawej.

V. Podsumowanie pracy. Ocena wysiłku
15. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia utrwalające treści, podsumowanie i nagroda

B

■ 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? Jak wam się podobała przygoda Bratka i jego przyjaciół w zamku?
Które zadania sprawiły wam trudność, a które były łatwe do wykonania?

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 20

B

■ Samoocena. Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytania zawarte w zeszycie ćwiczeń
i dokonać samooceny.

Karta postępów 11

B

■ Karta postępów. Prowadzący zajęcia wypełnia wraz z dziećmi kartę postępów.

Karta pracy domowej 11

B

■ Praca domowa. Prowadzący zajęcia objaśnia, jak wykonać pracę domową.
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Scenariusz zajęć
Zapis
w dzienniku

Głoski [ą], [ę] i litery ą, ę w opracowaniu wielozmysłowym, na podstawie bajki terapeutycznej O tym, jak
zostać wynalazcą i pomysłowo zapamiętywać litery

Cele
operacyjne

Dziecko:
• utrwala głoski [ą], [ę], litery ą, ę
• uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (troska, serdeczność, szczęście)
• osłuchuje się ze słownictwem zawierającym głoski [ą], [ę]
• wyodrębnia głoski [ą], [ę] w śródgłosie i wygłosie wyrazów
• zapamiętuje litery ą, ę za pomocą różnych zmysłów
• doskonali umiejętność kształtnego pisania liter ą, ę, zachowując właściwy kierunek kreślenia
• doskonali umiejętność czytania metodą ślizgania na literach
• rozpoznaje podstawowe kształty geometryczne
• doskonali umiejętność ustalania równoliczności zbiorów

Środki
dydaktyczne

• gazety
• opaska na oczy
• folia bąbelkowa
• wełniana rękawiczka
• czerwony sznurek
• klocki
• szarfy
• czerwona tasiemka
• słomki
• woda z mydłem

Do przygotowania
na zajęcia

Z wyposażenia
pracowni

• Ortograffiti z Bratkiem. Księga bajek terapeutycznych
• Ortograffiti z Bratkiem. Zeszyt ćwiczeń, kl. 1, cz. 1
• Ortograffiti z Bratkiem. Przewodnik dla nauczyciela
• płyta CD Słucham z Bratkiem
• pacynka Bratek
• domek uczuć
• nakładka na palce Spaceruch lub woreczek z grochem
• piłeczki sensoryczne
• litery ą, ę drukowane i pisane z alfabetu demonstracyjnego i sensorycznego
• folia i pisak
• lupa Bystre Oczko
• płytki sensoryczne
• karta postępów dziecka 12
• karta pracy domowej 12

Przebieg
zajęć

I. Czynności organizacyjno-mobilizujące
1. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność rozpoznawania i wyrażania emocji oraz integrujące grupę
■ Zabawa „W koło”. Dzieci stoją w kręgu. Ramiona mają wyciągnięte do przodu, lekko zgięte w łokciach, dłonie skierowane wewnętrzną stroną ku górze. Każde dziecko kładzie na swojej lewej ręce piłeczkę sensoryczną. Ręka ta jest nieruchoma. Na sygnał prowadzącego zajęcia dzieci jednocześnie, chwytając swoją prawą
ręką piłeczkę, przenoszą ją do lewej dłoni osoby stojącej z prawej strony.
Ćwiczenie powinno być wykonane rytmicznie w określonym tempie. Po kilku próbach do ruchu włączamy
rytmiczne mówienie zdań. Prowadzący zajęcia mówi: Po-wiedz, jak się dzi-siaj czu-jesz. Każde dziecko kolejno
odpowiada, zachowując ustalony rytm.

piłeczki sensoryczne

domek uczuć

12

B

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

2. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchania ze zrozumieniem
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 12

B

■ Prezentacja bajki terapeutycznej. Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci i zapowiada: Słuchając
uważnie bajki, poznacie nową przygodę Bratka.
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Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 12

B

■ Rozmowa na temat treści bajki. Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych
wysłuchaniem bajki. Dzieci odpowiadają na zagadnienia sprawdzające rozumienie tekstu:
1. Jakie hobby ma Bratek?
2. Gdzie Bratek gromadzi swoje skarby?
3. Kiedy Bratek postanowił zrobić niespodzianki dla dzieci?
4. Jakie niespodzianki Bratek zrobił dla dzieci?
5. Który przedmiot zrobiony przez Bratka uważasz za najciekawszy i najbardziej potrzebny?
6. Jak dzieci nazwały Bratka?
7. Z jakiego powodu Bratek był szczęśliwy?
8. Jak takie zabawy pomagają dzieciom w nauce?
9. Czy udało ci się zapamiętać podczas słuchania bajki słowa rozpoczynające się na głoskę [ę] lub [ą]? W jakich słowach głoski te występują w środku?
10. Opowiedz, co się dzieje na ilustracji.

pacynka Bratek

B

■ Rada Bratka. Prowadzący zajęcia, wcielając się w rolę Bratka, zwraca się do dzieci: Was również zachęcam
do robienia czegoś z niczego, na przykład przedmiotów zabawnych lub potrzebnych do szkoły. Możecie do tego
wykorzystać na przykład gazety.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci opowiadają o przeżyciach bohatera, nazywając uczucia przedstawione
na kolejnych obrazkach.

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

B

■ Zabawa „Naśladuj mnie”. Prowadzący zajęcia pokazuje ruch, który dzieci powtarzają z jak największą dokładnością. Prowadzący zwraca się do dzieci:
• Wszyscy chłopcy i dziewczyny niech powtórzą takie miny: [prowadzący zajęcia prezentuje zabawne miny].
• Dla humoru i otuchy powtórz po mnie takie ruchy: [prowadzący zajęcia wykonuje kilka ruchów w określonej
kolejności].

3b. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość
i pamięć słuchową
gazety, opaska na oczy

B

■ Zabawa „Posłuchaj, co robię”. Prowadzący zajęcia kładzie przed sobą kilka gazet i wdraża dzieci w sytuację zadaniową: Będziecie słuchali i za pomocą słuchu odgadywali, co robię z gazetą. Na zmianę zakłada każdemu dziecku opaskę na oczy i wykonuje następujące czynności:
• darcie pasków
• gniecenie w dłoniach
• cięcie nożyczkami
• deptanie
• gładzenie ręką
• drapanie po gazecie
• przewracanie stron
• stukanie palcem w gazetę
• przekłuwanie lub dziurawienie gazety ołówkiem
■ Zabawa „Zagraj na gazecie”. Prowadzący zajęcia układa ugniecione z gazety kule (cztery duże i dwie małe) w następujący sposób: duża, duża, mała, duża, duża, mała.

gazety

Następnie wystukuje palcami rytm w rozłożoną gazetę (dwa dźwięki głośno, jeden dźwięk cicho). Po kilku
rytmicznych uderzeniach zwraca się do dzieci: Tak w wolnych chwilach gra na gazecie Bratek.
Dzieci wystukują ten rytm na gazecie, uwzględniając dźwięki ciche i głośne.

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

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci łączą w pary takie same obrazki.

4. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące sferę manualną i grafomotoryczną
Przewodnik
dla nauczyciela

■ Masażyk całej ręki. Dzieci wykonują ćwiczenia przygotowujące ruchy rąk do pisania według wskazówek
prowadzącego zajęcia.
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■ Zabawa „Pękawka”. Dzieci bawią się bąbelkową folią, naciskając bąbelki palcami w odpowiedniej kolejności:
• ręka dominująca – kciuk i kolejne palce 2. 3. 4. 5.
• druga ręka – kciuk i kolejne palce 2. 3. 4. 5.
• obie ręce jednocześnie

folia bąbelkowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci kolorują. Utrwalają nazwy kolorów. Bawią się w naciskanie kolejnymi
palcami kolorowych bąbelków.

III. Praca właściwa. Opracowanie polisensoryczne litery
5. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchowego wyodrębniania głoski
■ Zabawa „Złap głoskę”. Prowadzący zajęcia przydziela każdemu dziecku jedną z samogłosek do wymówienia, w tym nosowe [ą], [ę]. Dzieci chodzą lub czworakują swobodnie po sali, wypowiadając szeptem lub głośno wskazane głoski. Jedno z dzieci ma na oczach opaskę. Jego zadaniem jest odnalezienie za pomocą słuchu
dzieci, które mówią głoski [ą] i [ę].

opaska na oczy

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 4, 5

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci nazywają obrazki. Dzielą słowa na sylaby i głoski. Zaznaczają czerwoną
kredką miejsce głosek [ę] i [ą] w schemacie okienkowym.

6. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania dźwięków mowy literą; litera drukowana
litery ą, ę drukowane

B

■ Prezentacja litery drukowanej wielkiej i małej (z dużego alfabetu).

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 6

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyodrębniają drukowane litery ą, ę spośród innych liter.

7. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania dźwięków mowy literą; litera pisana
litery ą, ę pisane

B

■ Prezentacja litery pisanej wielkiej i małej.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 7

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują pisane litery ą, ę

8. Rodzaj aktywności terapeutycznej: zapamiętywanie liter dotykiem
wełniana rękawiczka

B

■ Zabawa „Poczuj litery ą, ę”. Prowadzący zajęcia kreśli palcem na lewym przedramieniu dziecka literę ą,
a na prawym – literę ę. Następnie robi to w wełnianej rękawiczce, aby dziecko kojarzyło te litery z ciepłem.
Mówi: Piszę ci na plecach wąsatą literę ą [potem ę]. Czy czujesz haczyk, który przypomina wąsy?
■ Zabawa „Rzeźbiarz i rzeźba”. Dzieci dobierają się w trzyosobowe zespoły. Jedno z nich jest rzeźbiarzem,
a dwoje – materiałem do rzeźbienia. Na sygnał prowadzącego zajęcia rzeźbiarz jak najszybciej układa materiał w litery ą i ę. Zabawa trwa tak długo, aż każde z dzieci będzie rzeźbiarzem.

Płyta CD
Słucham z Bratkiem

■ Zabawa „Zostań literą ą lub ę”. Dzieci poruszają się w rytm muzyki relaksacyjnej. Kiedy muzyka cichnie,
dobierają się parami i stają w pozycjach przypominających literę ą lub ę.

płytki sensoryczne

■ Zabawa „Spacer rąk po chodniku”. Prowadzący zajęcia układa przed dziećmi na stole czerwone i niebieskie płytki sensoryczne. Dzieci na przemian kładą na płytkach całe dłonie, udając spacer rąk. Doznają w ten
sposób ciepła na czerwonych płytkach, a zimna – na niebieskich.
Następnie z pomocą prowadzącego dzieci kreślą palcem litery ą, ę na czerwonej płytce. Wnioskują, że litery ą, ę są ciepłe.

9. Rodzaj aktywności terapeutycznej: zapamiętywanie liter zmysłem smaku i węchu

litery ą, ę z alfabetu
sensorycznego

B

■ Smak i zapach litery. Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi: Z czym kojarzy wam się wstążka? Co smacznego lub pachnącego może być nią zawiązane jako prezent? Z czym kojarzy wam się sprężynka? Z długopisem?
Co smacznego lub pachnącego może narysować długopis ze sprężynką?
Dzieci podają własne skojarzenia smakowo-węchowe do liter ą i ę.

B

■ Prezentacja litery. Prowadzący zajęcia pokazuje dzieciom litery ą, ę na karcie z alfabetu sensorycznego.
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10. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ruchowe zapamiętywanie liter
litery ą, ę z alfabetu
demonstracyjnego

B

■ Kreślenie litery. Prowadzący zajęcia precyzyjnie objaśnia dzieciom wygląd pisanych liter ą, ę. Pokazuje
miejsca wejścia do liter (miejsca, od których należy rozpocząć pisanie liter). Omawia, w jaki sposób się kreśli
te litery:
Literę ą piszemy jednym ruchem. Kreślimy owal w lewo do góry, a potem w dół i znów do góry. Tu owal się zamyka, ale nie przerywając pisania, prowadzimy laskę w dół zagiętą w prawo i haczyk, również zagięty w prawo.
Literę ę piszemy jednym ruchem. Kreślimy pętlę w prawo do góry, potem w lewo i dalej kreślimy linię owalną w dół,
zakręcając w prawo. Poniżej kreślimy haczyk zagięty w prawo.

czerwony sznurek, klocki,
szarfy, nakładka na palce
Spaceruch lub woreczek
z grochem, czerwona
tasiemka

B

■ Ruchowe zapamiętywanie litery.
• Dzieci kreślą litery ą, ę w powietrzu, wykonując obszerne ruchy rąk.
• Dzieci układają na podłodze litery ą, ę z czerwonego sznurka i klocków, dodając „wąsy” z szarfy. Oznaczają
za pomocą nakładki na palce Spaceruch lub woreczka z grochem miejsca wejścia do liter. Następnie przechodzą bez butów po ułożonym na podłodze sznurku w kierunku zgodnym z kreśleniem liter.
• Dzieci układają na stoliku litery ą, ę z czerwonej tasiemki.

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

■ Gimnastyka sprawnych rączek. Dzieci wykonują ćwiczenia według wskazówek prowadzącego zajęcia.

B

12. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność czytania i pisania
■ Gimnastyka oczu przed czytaniem. Dzieci wykonują ćwiczenia według wskazówek prowadzącego zajęcia.

Przewodnik
dla nauczyciela
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 13, 14

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci starannie piszą litery. Wybierają „Literową miss piękności”.

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci odczytują litery oznaczające samogłoski raz głośniej, raz ciszej. Poprawnie łączą litery.

13. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia rozwijające myślenie matematyczne i wyobraźnię
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 15, 16

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci kolorują wskazane elementy w zbiorach. Tworzą zbiory równoliczne.

IV. Relaksacja
14. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia relaksacyjne
Płyta CD
Słucham z Bratkiem
słomki, woda z mydłem

B

■ Zabawa „Bańki”. Prowadzący zajęcia odtwarza muzykę relaksacyjną i zwraca się do dzieci: Żanetka dostała od Bratka przedmiot do robienia baniek – gumową rureczkę i słoiczek z mydlaną wodą. Zaprasza nas do wspólnej zabawy. Dzieci robią bańki mydlane. Obserwują ich wielkość i kolor. Początkowo dzieci bawią się
swobodnie, potem zabawą kieruje prowadzący zajęcia. Prosi, aby dzieci delikatnie i powoli dmuchały w słomkę, wybrały najpiękniejszą bańkę i podążały za nią wzrokiem, dopóki nie pęknie.

V. Podsumowanie pracy. Ocena wysiłku
15. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia utrwalające treści, podsumowanie i nagroda

B

■ 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 podobały wam się pomysły Bratka na zrobienie czegoś z niczego? Które zadania sprawiły wam trudność, a które były łatwe do wykonania?

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 17

B

■ Samoocena. Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytania zawarte w zeszycie ćwiczeń
i dokonać samooceny.

Karta postępów 12

B

■ Karta postępów. Prowadzący zajęcia wypełnia wraz z dziećmi kartę postępów.

Karta pracy domowej 12

B

■ Praca domowa. Prowadzący zajęcia objaśnia, jak wykonać pracę domową.
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Scenariusz zajęć
Zapis
w dzienniku

13

Głoski [o], [a], [e], [i], [y], [ą], [ę], [u] i litery O, o, A, a, E, e, I, i, Y, y, ą, ę, U, u, Ó, ó w opracowaniu wielozmysłowym, na podstawie bajki terapeutycznej O tym, jak zapamiętać samogłoski i rozwiązywać konflikty

Cele
operacyjne

Dziecko:
• utrwala samogłoski, litery O, o, A, a, E, e, I, i, Y, y, ą, ę, U, u, Ó, ó
• uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (smutek, ciekawość, radość)
• osłuchuje się ze słownictwem zawierającym samogłoski
• wyodrębnia samogłoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów
• zapamiętuje litery O, o, A, a, E, e, I, i, Y, y, ą, ę, U, u, Ó, ó za pomocą różnych zmysłów
• doskonali umiejętność kształtnego pisania liter O, o, A, a, E, e, I, i, Y, y, ą, ę, U, u, Ó, ó, zachowując właściwy
kierunek kreślenia
• tworzy zbiory przedmiotów według przeznaczenia
• uzasadnia własne zdanie

Środki
dydaktyczne

• list do Mikołaja (lub koperta z napisem „Do Mikołaja”)
• szarfa
• czerwony sznurek
• worek (może być foliowy)
• wstążka
• zabawka schowana w kartonowym pudełku
• dzwoneczek (lub trójkąt)
• wełniana rękawiczka

Do przygotowania
na zajęcia

• Ortograffiti z Bratkiem. Księga bajek terapeutycznych
• Ortograffiti z Bratkiem. Zeszyt ćwiczeń, kl. 1, cz. 1
• Ortograffiti z Bratkiem. Przewodnik dla nauczyciela
• płyta CD Słucham z Bratkiem
• pacynka Bratek
• nakładka na palce Spaceruch
• domek uczuć
• litery O, o, A, a, E, e, I, i, Y, y, ą, ę, U, u, Ó, ó drukowane i pisane z alfabetu demonstracyjnego i sensorycznego
• folia i pisak
• lupa Bystre Oczko
• płytki sensoryczne
• płytki sensoryczne „jeżyki” (lub kamienie sensoryczne albo też wycieraczki ze sztywnym włosiem)
• kartoniki z literami
• suwak „Pingwinek na ślizgawce”
• karta postępów dziecka 13
• karta pracy domowej 13

Z wyposażenia
pracowni

Przebieg
zajęć

I. Czynności organizacyjno-mobilizujące
1. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność rozpoznawania i wyrażania emocji oraz integrujące grupę
■ Zabawa „Start rakiety”. Dzieci stoją w kole, wykonują przysiad. Naśladując start rakiety, wyskakują w górę
z okrzykiem: aaaaaaa… Dzieci za każdym razem wykrzykują inną samogłoskę. Ćwiczenie powtarza się tyle
razy, ile jest samogłosek.

domek uczuć

B

■ Zabawa „Mikołajowe marzenia”. Dzieci siedzą w kręgu twarzami do środka. Prowadzący zajęcia prosi każde dziecko o dokończenie zdania: Gdybym był Mikołajem, to…

B

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

2. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchania ze zrozumieniem
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 13

B

■ Prezentacja bajki terapeutycznej. Prowadzący zajęcia stwarza rozbudza ciekawość dzieci i zapowiada:
Słuchając uważnie bajki, poznacie nową przygodę Bratka.

Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 13

B

■ Rozmowa na temat treści bajki. Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych
wysłuchaniem bajki. Dzieci odpowiadają na zagadnienia sprawdzające rozumienie tekstu:
1. Dlaczego Dominikowi było przykro?
2. O co Milenka zapytała Bratka?
3. Jak wygląda Mikołaj?
4. Co Bratek zapisał dzieciom?
5. W czym pomaga wierszyk Bratka? Powiedz go z pamięci.
6. Które słowa rozpoczynające się na samogłoski udało wam się zapamiętać z opowiadania?
7. Opowiedz, co się dzieje na ilustracji.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci opowiadają o przeżyciach bohatera, nazywając uczucia przedstawione
na kolejnych obrazkach.

II. Wypracowanie gotowości do pracy
3a. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia ruchowo-zmysłowe
list do Mikołaja
(lub koperta), płytki sensoryczne „jeżyki”, szarfa,
sznurek, pacynka Bratek

B

■ Zabawa „List do Mikołaja”. Prowadzący zajęcia ustawia przed dziećmi tor przeszkód z płytek sensorycznych
„jeżyków”, szarfy i sznurka. Następnie wchodzi w rolę Bratka i tłumaczy dzieciom zasady zabawy: Każdy z was
będzie listonoszem, który musi dostarczyć list Mikołajowi. Jednak droga do Mikołaja nie jest łatwa. Musicie pokonać
przeszkody – przejść po„ jeżykach”, nie dotykając podłogi, następnie przejść przez szarfę, a potem po sznurku.

3b. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość
i pamięć słuchową
■ Zagadka „Posłuchaj i zgadnij, co jest w pudełku”. Prowadzący zajęcia kładzie przed dziećmi pudełko zawiązane wstążką. Wdraża dzieci w sytuację zadaniową: Wykorzystując wyłącznie słuch, odgadnijcie, co jest w pudełku. Zastanówcie się, jaki kształt i jaką wielkość może mieć przedmiot znajdujący się w środku. Na koniec podajcie
jego nazwę.
Dzieci po kolei poruszają pudełkiem, tak by rozpoznać jak najwięcej cech schowanego przedmiotu. Gdy każdy już poda swoją propozycję, prowadzący zajęcia powoli otwiera pudełko i pokazuje jego zawartość.

zabawka schowana
w kartonowym pudełku

3c. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość i pamięć wzrokową
kilka dowolnych
przedmiotów

B

■ Zabawa „Co się zmieniło?”. Prowadzący zajęcia kładzie przed dziećmi kilka przedmiotów. Zadanie polega
na zapamiętaniu ich ułożenia przez wybrane dziecko, które następnie odchodzi od grupy i zakrywa oczy.
W tym czasie inne dziecko zmienia położenie leżących przedmiotów lub jeden z nich zabiera. Zadaniem
pierwszego dziecka jest wskazanie zmiany.

4. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące sferę manualną i grafomotoryczną
■ Masażyk całej ręki. Dzieci wykonują ćwiczenia przygotowujące ruchy rąk do pisania według wskazówek
prowadzącego zajęcia.

Przewodnik
dla nauczyciela
worek, wstążka

B

■ Zabawa „Pomóż Mikołajowi zawiązać worek”. Dzieci zawiązują kokardkę z wstążki na worku Mikołaja.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci ozdabiają worki Mikołaja i dokańczają wzór graficzny.

III. Praca właściwa. Opracowanie polisensoryczne litery
5. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchowego wyodrębniania głoski
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 3–6

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci kolorują tyle elementów, ile głosek słyszą w nazwie danego prezentu.
Rysują wymarzony prezent Bratka. Otaczają pętlą przedmioty, w których nazwach samogłoska występuje
w wygłosie. Tworzą słowo z pierwszych głosek nazw przedmiotów przedstawionych na ilustracji i rysują odpowiedni przedmiot. Dzieci nazywają obrazki, dzielą słowa na głoski. Zaznaczają czerwoną kredką miejsca
odpowiadające samogłoskom w schemacie okienkowym.

6. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania dźwięków mowy literą; litera drukowana
Zeszyt ćwiczeń, ćw. 7
lupa

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci za pomocą lupy wyszukują drukowane litery przedstawiające samogłoski. Kolorują na czerwono bombki z literami przedstawiającymi samogłoski.

7. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania dźwięków mowy literą; litera pisana
Zeszyt ćwiczeń, ćw. 8
lupa

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci za pomocą lupy wyszukują pisane litery przedstawiające samogłoski.

8. Rodzaj aktywności terapeutycznej: zapamiętywanie liter dotykiem
■ Zabawa „Przekaż literę”. Dzieci stoją w rzędzie, jedno za drugim. Prowadzący zajęcia stoi na końcu i kreśli
literę na plecach dziecka stojącego najbliżej. Dziecko odgaduje, jaka to litera. Nie wymawia jej głośno, tylko
kreśli ją na plecach następnego dziecka. Ostatnie dziecko wypowiada literę głośno. Zabawa trwa aż do momentu, kiedy zostaną zapisane wszystkie samogłoski – a, e, i, o, u, ó, y, ą, ę.
■ Zabawa „Zostań literą…”. Dzieci poruszają się w rytm dzwoneczka (trójkąta): czworakują, podskakują, maszerują. Kiedy instrument cichnie, prowadzący zajęcia mówi szeptem: Mikołaj chce zobaczyć literę A. Dzieci zastygają
w pozie przypominającej literę A. Zabawa trwa do momentu, aż dzieci pokażą jeszcze: E, I, O, U, Ó, Y, ą, ę.

dzwoneczek

wełniana rękawiczka,
litery O, o, A, a, E, e, I, i,
Y, y, ą, ę, U, u, Ó, ó
z alfabetu sensorycznego

B

■ Zabawa „Co to za litera?”. Prowadzący zajęcia zakłada wełnianą rękawiczkę, aby dziecko doznało ciepła,
które skojarzy z literą. Zapisuje na plecach dziecka literę przedstawiającą samogłoskę. Zadaniem dziecka jest
odgadnięcie litery za pomocą kart z alfabetu sensorycznego.

9. Rodzaj aktywności terapeutycznej: zapamiętywanie liter zmysłem smaku i węchu
■ Smak i zapach litery. Prowadzący zajęcia pyta: Pamiętacie, jak pachniały i smakowały litery? Dzieci odpowiadają na pytanie: o – ogórkiem, a – arbuzem, e – eukaliptusowym cukierkiem, i – igiełkami sosnowymi, y – wodą, ó – różą, u – miętową gumą do żucia. Prowadzący zajęcia prezentuje przy tym dla przypomnienia litery
przedstawiające samogłoski na kartach z alfabetu sensorycznego.

litery O, o, A, a, E, e, I, i,
Y, y, ą, ę, U, u, Ó, ó
z alfabetu sensorycznego

10. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ruchowe zapamiętywanie liter

czerwona płytka
sensoryczna,
litery O, o, A, a, E, e, I, i, Y,
y, ą, ę, U, u, Ó, ó z alfabetu
demonstracyjnego

B

■ Kreślenie litery. Prowadzący zajęcia przypomina dzieciom wygląd pisanych liter przedstawiających samogłoski. Pokazuje miejsca wejścia do liter. Omawia, w jaki sposób się kreśli te litery. Dzieci kreślą je w powietrzu, wykonując obszerne ruchy rąk. Następnie kreślą je palcem na czerwonej (ciepłej) płytce sensorycznej.

czerwony sznurek, nakładka na palce Spaceruch

B

■ Ruchowe zapamiętywanie litery. Każde dziecko wybiera sobie jedną literę i układa ją na podłodze z czerwonego sznurka. Spaceruje ze Spaceruchem na palcach zgodnie z kierunkiem kreślenia litery.

11. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność pisania liter bez liniatury i w liniaturze
Przewodnik
dla nauczyciela
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 9–11
folia i pisak

■ Gimnastyka sprawnych rączek. Dzieci wykonują ćwiczenia według wskazówek prowadzącego zajęcia.

B

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

Przewodnik
dla nauczyciela
suwak „Pingwinek
na ślizgawce”, kartoniki
z literami oznaczającymi
samogłoski
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 12, 13

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci starannie piszą litery. Wybierają „Literową miss piękności”.

■ Gimnastyka oczu przed czytaniem. Dzieci wykonują ćwiczenia według wskazówek prowadzącego zajęcia.

B

■ Czytanie z pingwinkiem. Prowadzący rozdaje dzieciom suwaki i mówi: Pingwinek zaprasza was do czytania. Przygotujcie kartoniki z literami oznaczającymi samogłoski. Postawcie na końcu ślizgawki kartonik z wybraną
samogłoską. Ślizgajcie się do niej z inną samogłoską, wołając np.: aaaaaaau, iiiiiiiiiiiio.

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci czytają, naśladując głos Mikołaja.

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

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci tworzą zbiory przedmiotów według ich przeznaczenia.

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

B

■ Zabawa relaksacyjna „Piosenkowa bajka”. Dzieci leżą na podłodze. Prowadzący zajęcia mówi: Muzyka też
może być bajką. Posłuchajcie melodii i wyobraźcie sobie, co robi Mikołaj.

V. Podsumowanie pracy. Ocena wysiłku
15. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia utrwalające treści, podsumowanie i nagroda

B

■ 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? Jak wam się podobała piosenka o Mikołaju? Które zadania sprawiły wam trudność, a które były łatwe do wykonania?

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 15

B

■ Samoocena. Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytania zawarte w zeszycie ćwiczeń
i dokonać samooceny.

Karta postępów 13

B

■ Karta postępów. Prowadzący zajęcia wypełnia wraz z dziećmi kartę postępów.

Karta pracy domowej 13

B

■ Praca domowa. Prowadzący zajęcia objaśnia, jak wykonać pracę domową.
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Scenariusz zajęć
Zapis
w dzienniku

Głoska [t] i litery T, t w opracowaniu wielozmysłowym, na podstawie bajki terapeutycznej O tym, jak sprawić radość przyjacielowi

Cele
operacyjne

Dziecko:
• utrwala głoskę [t], litery T, t
• uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (ekscytacja, ulga, radość)
• osłuchuje się ze słownictwem zawierającym głoskę [t]
• wyodrębnia głoskę [t] w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów
• doskonali umiejętność czytania sylab i wyrazów
• doskonali umiejętność kształtnego pisania liter w połączeniach
• kształci umiejętność wyodrębniania zbiorów
• liczy elementy w zbiorze

Środki
dydaktyczne

• duża kolorowa chusta
• paczuszka (prezent)
• instrumenty: trójkąt, tamburyn
• pudełko z ukrytym przedmiotem
• tekturowe talerze (lub koła wycięte z bloku)
• węgiel lub kolorowe cienie do powiek
• metalowy wskaźnik lub długopis
• truskawki (ewentualnie guma do żucia bądź galaretka o smaku truskawkowym)
• niebieski sznurek
• niebieska tasiemka
• tenisówki dzieci

Do przygotowania
na zajęcia

Z wyposażenia
pracowni

• Ortograffiti z Bratkiem. Księga bajek terapeutycznych
• Ortograffiti z Bratkiem. Zeszyt ćwiczeń, kl. 1, cz. 1
• Ortograffiti z Bratkiem. Przewodnik dla nauczyciela
• płyta CD Słucham z Bratkiem
• nakładka na palce Spaceruch lub woreczek z grochem
• domek uczuć
• pacynka Bratek
• litery T, t drukowane i pisane z alfabetu demonstracyjnego i sensorycznego
• folia i pisak,
• lupa Bystre Oczko
• płytki sensoryczne
• kartoniki z literami
• suwak „Pingwinek na ślizgawce”
• karta postępów dziecka 14
• karta pracy domowej 14

Przebieg
zajęć

I. Czynności organizacyjno-mobilizujące
1. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność rozpoznawania
i wyrażania emocji oraz integrujące grupę
■ Zabawa „Życzenia urodzinowe”. Prowadzący zajęcia i dzieci ustawiają się w kręgu twarzami do środka.
Wszyscy trzymają przed sobą dużą kolorową chustę, na której środku leży paczuszka przypominająca prezent. Prowadzący zajęcia mówi: Każdy z nas obchodzi swoje urodziny. To niezwykle ważny dzień dla nas samych
oraz dla naszych bliskich i przyjaciół. Ta paczuszka to prezent urodzinowy dla przyjaciela. Powiedz, czego będziesz
życzył przyjacielowi w dniu jego urodzin.
Dzieci tak manipulują chustą, że leżący na niej prezent przemieszcza się do kolejnych osób z kręgu. U kogo
się znajdzie, ten wypowiada życzenia.
Prowadzący zajęcia, podsumowując, mówi: Kiedy przyjaciel zaprasza mnie na przyjęcie urodzinowe, odczuwam
pewne radosne podenerwowanie związane z oczekiwaniem na spotkanie. Takie uczucie ma swoją nazwę – to ekscytacja. Domyślam się, że znacie uczucie podekscytowania.

chusta, paczuszka
(prezent)

domek uczuć

14

B

■ Domek uczuć. Dzieci siedzą w kręgu. Rozmawiają o swoim samopoczuciu. Następnie pokazują na domku uczuć ilustracje, które najlepiej obrazują ich emocje.
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2. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchania ze zrozumieniem
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 14

B

■ Prezentacja bajki terapeutycznej. Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci i zapowiada: Słuchając
uważnie bajki, poznacie nową przygodę Bratka.

Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 14

B

■ Rozmowa na temat treści bajki. Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych
wysłuchaniem bajki. Dzieci odpowiadają na zagadnienia sprawdzające rozumienie tekstu:
1. Które urodziny obchodził Jaś? Pokaż tę liczbę na palcach.
2. Dlaczego Bratkowi było trudno dochować tajemnicy?
3. W jaki sposób Bratek dotarł do domu Jasia?
4. Jak wyglądał tort urodzinowy?
5. Co wesołego przydarzyło się Jasiowi?
6. Jakie okrzyki radości wydawał braciszek Jasia?
7. Jaką niespodziankę przygotował Bratek dla Jasia?
8. Co zrobił Jaś z prezentem od Bratka?
9. W czym rysunek Bratka może pomagać Jasiowi?
10. Które słowa rozpoczynające się na głoskę [t] udało wam się zapamiętać z bajki?
11. Opowiedz, co się dzieje na ilustracji.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci opowiadają o przeżyciach bohatera, nazywając uczucia przedstawione
na kolejnych obrazkach.

II. Wypracowanie gotowości do pracy
3a. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia ruchowo-zmysłowe
■ Zabawa „Orkiestra”. Każde dziecko zostaje dowolnym instrumentem. Dzieci chodzą po sali w rytm dźwięku trójkąta. Na słowa prowadzącego zajęcia: orkiestra gra dzieci zatrzymują się i udają grę na dowolnym instrumencie (improwizują gesty, ruchy ciała oraz wydają dźwięki). Na słowa: tra-ta-ta – trąbka gra dzieci
naśladują prowadzącego „grającego na trąbce” – jego gesty, ruchy ciała oraz wydawane dźwięki.

trójkąt (instrument)

pacynka Bratek

B

■ Zabawa „Pajacyk”. Prowadzący zajęcia w roli Bratka mówi: Na przyjęcie urodzinowe Amelka – siostra Jasia – przebrała się za pajacyka. Pokaż, jak się porusza pajacyk. Dzieci wykonują ruchy na zmianę – raz wolno, raz
szybciej.

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

B

pudełko z ukrytym
przedmiotem

■ Zagadki dźwiękowe „Odgłosy ulicy”. Prowadzący zajęcia wdraża dzieci w sytuację zadaniową. Wyjaśnia,
że istotą zadania jest odgadnięcie, jakie odgłosy słyszał Bratek, idąc ulicą na urodziny Jasia.
Następnie prezentuje dzieciom odgłosy z płyty CD. Dzieci odgadują zagadki dźwiękowe: zapalanie silnika samochodu, tramwaj (dzwonienie), jadące samochody, autobus (otwieranie drzwi), pociąg, trąbienie, karetka
pogotowia/straż pożarna, helikopter, lecący samolot, samochód hamujący z piskiem, kroki wielu osób i rozmowy ludzi.
■ Zagadka „Posłuchaj i zgadnij, co jest w pudełku”. Prowadzący zajęcia kładzie przed dziećmi pudełko zawiązane ładną wstążką. Wdraża dzieci w sytuację zadaniową. Mówi: Odgadnijcie, wykorzystując tylko słuch, co
jest prezentem w tym urodzinowym pudełku. Zwróćcie uwagę na to, jaki kształt i jaką wielkość ma ten przedmiot.
Na koniec podajcie jego nazwę.
Każde dziecko po kolei porusza pudełkiem, tak by rozpoznać jak najwięcej cech schowanego tam prezentu.
Gdy już wszystkie dzieci podadzą swoje propozycje, prowadzący powoli otwiera pudełko i pokazuje jego zawartość.

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

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci skreślają przedmioty niepasujące do sytuacji.

4. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące sferę manualną i grafomotoryczną
Przewodnik
dla nauczyciela
tekturowe talerzyki,
węgiel lub kolorowe
cienie do powiek

■ Masażyk całej ręki. Dzieci wykonują ćwiczenia przygotowujące ruchy rąk do pisania według wskazówek
prowadzącego zajęcia.

B

■ Ćwiczenia manualne „Talerzyk ręcznie malowany”. Prowadzący zajęcia rozdaje dzieciom tekturowe talerzyki i poleca ozdobić je na przyjęcie urodzinowe. Dzieci wykonują palcami kolorowe pieczątki.
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Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci łączą sąsiadujące ze sobą kropki i kolorują powstały obrazek.

III. Praca właściwa. Opracowanie polisensoryczne litery
5. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchowego wyodrębniania głoski
■ Zabawa „Koleżanki-głoski”. Prowadzący zajęcia przygotowuje zestaw kilku wyrazów 3- i 4-głoskowych.
Do zabawy dobiera troje lub czworo dzieci, ustawia je w szeregu i przydziela im po kolei jedną głoskę ze słowa (te głoski nazywa imionami). Mówi: Jesteście głoskami jednego słowa:
– dziecko 1 – [k],
– dziecko 2 – [o],
– dziecko 3 – [t].
Powiedzcie po kolei swoje imiona i chwyćcie się za ręce. Dzieci odpowiadają pojedynczo: k-o-t.
Następnie prowadzący zajęcia prosi jedno z pozostałych dzieci, aby powiedziało, jakie słowo powstało z wypowiedzianych imion – głosek (kot). Prowadzący zajęcia pyta dziecko 2: – Jak masz na imię? [o] Jak ma na imię głoska po prawej stronie [k], a jak głoska po lewej [t]? Dziecko odpowiada na każde pytanie: Jestem [o], po prawej
stronie mam głoskę – [k], a po lewej mam [t]. Te same dzieci (głoski) zostają ustawione w innej kolejności, tworząc
nowe słowa, np.: „to”, „tok”, „kto”.
Zestaw wyrazów 3- i 4-głoskowych:
kot, dom, las, tor, tort, lis, kura, koty, list, kula, noże, nosze, pora, karp, park, but, hak, bat, rak, rura, tory, mata,
misa, wata, taca, tama, tata, tuba

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 4, 5

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyodrębniają głoskę [t] w nazwach obrazków. Zaznaczają niebieską
kredką miejsce głoski [t] w schemacie okienkowym.

6. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania dźwięków mowy literą; litera drukowana
litery T, t drukowane

B

■ Prezentacja litery drukowanej wielkiej i małej (z dużego alfabetu).

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 6
lupa

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują drukowane litery T, t za pomocą lupy. Zamalowują tyle elementów, ile liter T i t jest w całym zadaniu.

7. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania dźwięków mowy literą; litera pisana
litery T, t pisane

B

■ Prezentacja litery pisanej wielkiej i małej.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 7

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują pisane litery T, t. Otaczają je niebieską pętlą.

8. Rodzaj aktywności terapeutycznej: zapamiętywanie liter dotykiem
■ Zabawa „Zostań literą T”. Dzieci poruszają się swobodnie w rytm muzyki, którą prowadzący zajęcia wygrywa na tamburynie. Kiedy instrument milknie, dzieci stają się rzeźbą przypominającą literę T.

tamburyno

■ Zabawa „Poczuj literę na plecach”. Prowadzący zajęcia kreśli palcem na plecach dziecka litery T, t mówiąc:
Tak można poczuć wielką literę T, a tak – małą literę t.

metalowy wskaźnik
lub długopis

B

■ Zabawa „Poczuj zimną literę”. Prowadzący zajęcia kreśli metalowym wskaźnikiem lub długopisem litery
T, t na przedramieniu każdego dziecka. Używa metalowego przedmiotu, aby dziecko kojarzyło te litery z zimnem. Mówi: Tak można poczuć wielką literę T, a tak małą literę t. Czujesz, że są zimne w dotyku?
■ Zabawa „Spacer rąk po chodniku”. Prowadzący zajęcia kładzie przed dziećmi na stole czerwone i niebieskie płytki sensoryczne. Dzieci na przemian kładą na płytkach całe dłonie, udając spacer rąk. Doznają w ten
sposób ciepła na czerwonych płytkach, a zimna – na niebieskich płytkach.
Następnie z pomocą prowadzącego dzieci kreślą palcem na niebieskiej płytce kształt liter T, t. Wnioskują, że
litery T, t są zimne.

płytki sensoryczne

9. Rodzaj aktywności terapeutycznej: zapamiętywanie liter zmysłem smaku i węchu
truskawki

B

litery T, t z alfaberu
sensorycznego

■ Smak i zapach litery. Prowadzący zajęcia częstuje dzieci truskawkami i mówi: Właśnie tak możemy wyobrazić sobie smak i zapach litery T, t.

B

■ Prezentacja litery. Prowadzący zajęcia pokazuje dzieciom litery T, t na karcie z alfabetu sensorycznego.
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10. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ruchowe zapamiętywanie liter
litery T, t z alfaberu
demonstracyjnego

B

■ Kreślenie litery. Prowadzący zajęcia precyzyjnie objaśnia dzieciom wygląd pisanych liter T, t. Pokazuje
miejsca wejścia do liter. Omawia, w jaki sposób się je kreśli:
Literę t piszemy dwoma ruchami. Kreślimy z góry na dół laskę zagiętą w prawo. Drugi element litery to pozioma
kreska, którą kreślimy z lewej do prawej strony.
Literę T piszemy dwoma ruchami. Kreślimy laskę w dół zagiętą w lewo, a nad nią następny element nazywany daszkiem litery. Jest to laska, którą zaczynamy pisać od zagięcia w lewo do góry i piszemy dalej prosto w prawą stronę.

tenisówki dzieci lub tekturowe talerzyki albo
niebieski sznurek, klocki,
nakładka na palce Spaceruch lub woreczek z grochem, niebieska
tasiemka

B

■ Ruchowe zapamiętywanie litery.
• Dzieci kreślą litery T, t w powietrzu, wykonując obszerne ruchy rąk.
• Dzieci układają litery T, t na podłodze, np. z tenisówek, tekturowych talerzy lub niebieskiego sznurka. Oznaczają nakładką na palce Spaceruch lub woreczkiem z grochem miejsca wejścia do liter. Następnie przechodzą bez butów po ułożonym na podłodze sznurku w kierunku zgodnym z kreśleniem liter.
• Dzieci układają na stoliku litery T, t z niebieskiej tasiemki.

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

■ Gimnastyka sprawnych rączek. Dzieci wykonują ćwiczenia według wskazówek prowadzącego zajęcia.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 8–12
folia i pisak
Przewodnik
dla nauczyciela

B

suwak “Pingwinek
na ślizgawce”, kartoniki
z literami T, t

B

■ Czytanie z pingwinkiem. Prowadzący zajęcia rozdaje dzieciom suwaki. Mówi: Pingwinek zaprasza was do czytania. Przygotujcie kartoniki z literami oznaczającymi samogłoski i literę t. Postawcie na końcu ślizgawki literę t. Ślizgajcie się z literą o do litery t, wołając: ooooot.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 13–16

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci czytają sylabami i całościowo. Piszą sylaby i wyrazy po śladzie oraz samodzielnie.

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci starannie piszą litery. Wybierają „Literową miss piękności”.

12. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność czytania i pisania
■ Gimnastyka oczu przed czytaniem. Dzieci wykonują ćwiczenia według wskazówek prowadzącego zajęcia.

13. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia rozwijające myślenie matematyczne i wyobraźnię
Zeszyt ćwiczeń, ćw. 17

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci przeliczają zbiór. Piszą po śladzie cyfrę 6 i ozdabiają rysunek.

IV. Relaksacja
14. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia relaksacyjne
■ Zabawa relaksacyjna „Tablica na suficie”. Prowadzący zajęcia zaprasza dzieci do zabawy. Poleca im położyć się na plecach. Następnie mówi: Czy potraficie rysować, leżąc? Wyobraźcie sobie, że sufit jest wielką tablicą.
Będziecie na nim rysować swój wymarzony tort urodzinowy. Prawą ręką narysujcie na suficie wielki tort. Teraz lewą ręką narysujcie wzory, które go ozdobią. Lewą nogą narysujcie świeczki. Prawą nogą napiszcie cyfrę 6. Nosem
narysujcie truskawkę. A teraz nabierzcie nosem dużo powietrza i dmuchnijcie na świeczki. Odpocznijcie i posłuchajcie muzyki.

Płyta CD
Słucham z Bratkiem

V. Podsumowanie pracy. Ocena wysiłku
15. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia utrwalające treści, podsumowanie i nagroda

B

■ 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 podobała wam się przygoda Bratka? Które zadania sprawiły
wam trudność, a które były łatwe do wykonania? Czy wiecie, co może sprawić radość przyjacielowi?

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 18

B

■ Samoocena. Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytania zawarte w zeszycie ćwiczeń
i dokonać samooceny.

Karta postępów 14

B

■ Karta postępów. Prowadzący zajęcia wypełnia wraz z dziećmi kartę postępów.

Karta pracy domowej 14

B

■ Praca domowa. Prowadzący zajęcia objaśnia, jak wykonać pracę domową.
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Scenariusz zajęć
Zapis
w dzienniku

Głoska [l] i litery L, l w opracowaniu wielozmysłowym, na podstawie bajki terapeutycznej O tym, jak Bratek wybrał się na zimową wycieczkę, nic nikomu nie mówiąc
Dziecko:
• utrwala głoskę [l], litery L, l
• nazywa uczucia bohaterów bajki (poczucie winy, nadzieja, radość)
• osłuchuje się ze słownictwem zawierającym głoskę [l]
• wyodrębnia głoskę [l] w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów
• zapamiętuje litery L, l za pomocą różnych zmysłów
• doskonali umiejętność czytania metodą ślizgania na literach oraz metodą sylabową
• doskonali umiejętność kształtnego pisania liter L, l, zachowując właściwy kierunek kreślenia

Cele
operacyjne

Środki
dydaktyczne

• gazety
• piłka
• kosz
• dzwoneczek
• metalowy wskaźnik lub długopis
• lizaki
• niebieski sznurek
• niebieska tasiemka
• białe waciki

Do przygotowania
na zajęcia

• Ortograffiti z Bratkiem. Księga bajek terapeutycznych
• Ortograffiti z Bratkiem. Zeszyt ćwiczeń, kl. 1, cz. 1
• Ortograffiti z Bratkiem. Przewodnik dla nauczyciela
• płyta CD Słucham z Bratkiem
• nakładka na palce Spaceruch lub woreczek z grochem
• pacynka Bratek
• domek uczuć
• litery L, l drukowane i pisane z alfabetu demonstracyjnego i sensorycznego
• folia i pisak
• lupa Bystre Oczko
• płytki sensoryczne
• kartoniki z literami
• suwak „Pingwinek na ślizgawce”
• karta postępów dziecka 15
• karta pracy domowej 15

Z wyposażenia
pracowni

Przebieg
zajęć

I. Czynności organizacyjno-mobilizujące
1. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność rozpoznawania
i wyrażania emocji oraz integrujące grupę
■ Zabawa „Lustro”. Dzieci leżą swobodnie na dywanie. W tle słychać muzykę klasyczną. Prowadzący prosi, aby
każde z dzieci wyobraziło sobie, że siedzi przed lustrem i patrzy na swoją twarz. Prowadzący wymienia kolejno
uczucia, np. radość, smutek, szczęście, zdenerwowanie. Dzieci wyobrażają sobie, jak wyglądałoby ich odbicie w lustrze podczas odczuwania każdej z tych emocji.
Na koniec zabawy prowadzący zajęcia prosi, aby dzieci określiły stan własnego samopoczucia w danej chwili.

Płyta CD
Słucham z Bratkiem

domek uczuć

15

B

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

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

B

■ Prezentacja bajki terapeutycznej. Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci i zapowiada: Słuchając
uważnie bajki, poznacie nową przygodę Bratka.

B

■ Rozmowa na temat treści bajki. Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych
wysłuchaniem bajki. Dzieci odpowiadają na zagadnienia sprawdzające rozumienie tekstu:
1. Co było marzeniem Bratka?
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2. Gdzie Bratek położył list?
3. Co robił Bratek na samodzielnej wyprawie w nieznane?
4. Czym się martwił Bratek?
5. Dlaczego przyjaciele szukali Bratka?
6. Co było w liście od Bratka?
7. Kto się okazał znawcą piktogramów?
8. O co zapytał Bratek po powrocie do szkoły?
9. Które słowa rozpoczynające się na głoskę [l] udało wam się zapamiętać z bajki?
10. Opowiedz, co się dzieje na ilustracji.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci opowiadają o przeżyciach bohatera, nazywając uczucia przedstawione
na kolejnych obrazkach.

II. Wypracowanie gotowości do pracy
3a. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia ruchowo-zmysłowe
■ Zabawa „Jazda figurowa”. Prowadzący zajęcia w roli Bratka zwraca się do dzieci: W czasie, gdy będzie słychać muzykę, pokazujcie, jak jeździ łyżwiarz. Możecie się kręcić, wykonywać piruety, podskoki. Gdy muzyka ucichnie, wykonajcie jaskółkę, czyli stanie na jednej nodze z rękoma rozłożonymi na boki. Musicie wytrzymać w tej pozycji
przez chwilę.
Ważne jest, aby podczas improwizowania jazdy na łyżwach, dzieci wykonywały naprzemienne ruchy rąk i nóg.

Płyta CD
Słucham z Bratkiem
pacynka Bratek

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

B

■ Zagadki dźwiękowe „Odgłosy zimy”. Prowadzący zajęcia w roli Bratka wdraża dzieci w sytuację zadaniową. Tłumaczy, że istotą zadania jest odgadnięcie usłyszanych dźwięków związanych z zimą. Następnie prowadzący prezentuje dzieciom odgłosy z płyty CD: skrzypienie śniegu pod butami, chodzenie po lodzie
i załamywanie się lodu, jazda na łyżwach, kulig – dzwonki, odgarnianie śniegu szuflą, kapanie wody z sopla,
szusowanie na nartach, radosny gwar dzieci bawiących się na śniegu.

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

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci pokonują labirynt.

4. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące sferę manualną i grafomotoryczną
■ Masażyk całej ręki. Dzieci wykonują ćwiczenia przygotowujące ruchy rąk do pisania według wskazówek
prowadzącego zajęcia.

Przewodnik
dla nauczyciela
gazety

B

■ Zabawa „Kule śnieżne”. Dzieci zgniatają gazetę w kule prawą ręką, lewą ręką i oburącz.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci rysują oburącz po śladzie, kolorują obrazek.

III. Praca właściwa. Opracowanie polisensoryczne litery
5. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchowego wyodrębniania głoski
kule z gazety, kosz

B

■ Zabawa „Wrzuć sylabę do kosza”. Prowadzący zajęcia podaje słowo z zestawu wyrazów. Dzieci wrzucają
kule z gazety do kosza, wypowiadając kolejną sylabę tego słowa.
Zestaw wyrazów:
laska, lisy, listy, lalka, latarnia, lampa, landrynka, leśniczy, lusterko, lokomotywa, lemoniada, lekarka, legenda,
lodówka

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 4–6

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci kolorują występujące na ilustracji elementy, których nazwy zawierają
głoskę [l]. Odczytują nazwę zwierzęcia z ostatnich głosek nazw przedmiotów. Zaznaczają niebieską kredką
miejsce głoski [l] w schemacie okienkowym.

6. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania dźwięków mowy literą; litera drukowana
litery L, l drukowane

B

■ Prezentacja litery drukowanej wielkiej i małej (z dużego alfabetu).
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Zeszyt ćwiczeń, ćw. 7
lupa

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują drukowane litery L, l za pomocą lupy. Zamalowują tyle elementów, ile liter L i l jest w całym zadaniu.

7. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania dźwięków mowy literą; litera pisana
litery L, l pisane

B

■ Prezentacja litery pisanej wielkiej i małej.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 8

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują pisane litery L, l. Podkreślają je niebieską kredką.

8. Rodzaj aktywności terapeutycznej: zapamiętywanie liter dotykiem
■ Zabawa „Poczuj literę na plecach”. Prowadzący zajęcia kreśli palcem na plecach dziecka literę L, mówiąc:
Tak można poczuć wielką literę L, a tak – małą literę l.
■ Zabawa „Zostań literą L”. Dzieci poruszają się swobodnie w rytm dzwoneczka. Kiedy instrument milknie,
zastygają w pozie przypominającej literę L.

dzwoneczek
metalowy wskaźnik
lub długopis

B

■ Zabawa „Poczuj zimną literę”. Prowadzący zajęcia kreśli metalowym wskaźnikiem lub metalowym długopisem litery L, l na przedramieniu każdego dziecka. Używa metalowego przedmiotu, aby dziecko kojarzyło
litery L, l z zimnem. Mówi: Tak można poczuć wielką literę L, a tak – małą literę l. Czujesz, że są zimne w dotyku?
■ Zabawa „Spacer rąk po chodniku”. Prowadzący zajęcia układa przed dziećmi na stole czerwone i niebieskie płytki sensoryczne. Dzieci na przemian kładą na płytkach całe dłonie, udając spacer rąk. Doznają w ten
sposób ciepła na czerwonych płytkach, a zimna – na niebieskich.
Następnie z pomocą prowadzącego dzieci kreślą palcem na niebieskiej płytce kształt liter L, l. Wnioskują, że
litery L, l są zimne.

płytki sensoryczne

9. Rodzaj aktywności terapeutycznej: zapamiętywanie liter zmysłem smaku i węchu
lizaki

B

■ Smak i zapach litery. Prowadzący zajęcia mówi: Powąchajcie, jak słodko i przyjemnie pachnie lizak. Posmakujcie go. Możemy powiedzieć, że litery L, l pachną i smakują jak lizak.

litery L, l z alfabetu
sensorycznego

B

■ Prezentacja litery. Prowadzący zajęcia pokazuje dzieciom litery L, l na karcie z alfabetu sensorycznego.

10. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ruchowe zapamiętywanie liter
litery L, l z alfabetu
demonstracyjnego

B

■ Kreślenie litery. Prowadzący zajęcia precyzyjnie objaśnia dzieciom wygląd pisanych liter L, l. Pokazuje miejsca wejścia do liter (miejsca, od których należy rozpocząć pisanie liter). Omawia, w jaki sposób się kreśli te litery:
Literę l piszemy jednym ruchem. Kreślimy laskę z góry na dół zagiętą w prawo.
Literę L piszemy jednym ruchem. Od góry kreślimy laskę zagiętą w lewo do góry i dalej piszemy ją prosto w dół.
Na dole kreślimy najpierw pętelkę w lewo, a następnie wężyk w prawo.

niebieski sznurek, nakładka na palce Spaceruch
lub woreczek z grochem,
niebieska tasiemka

B

■ Ruchowe zapamiętywanie litery.
• Dzieci kreślą litery L, l w powietrzu, wykonując obszerne ruchy rąk.
• Dzieci układają na podłodze litery L, l z niebieskiego sznurka. Oznaczają za pomocą nakładki na palce Spaceruch lub woreczka z grochem miejsca wejścia do liter. Następnie przechodzą bez butów po sznurku ułożonym na podłodze w kierunku zgodnym z kreśleniem liter.
• Dzieci układają na stoliku litery L, l z niebieskiej tasiemki.

11. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność pisania liter bez liniatury i w liniaturze
Przewodnik
dla nauczyciela
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 9–13
folia i pisak
Przewodnik
dla nauczyciela
suwak „Pingwinek
na ślizgawce”, kartoniki
z literami L, l

■ Gimnastyka sprawnych rączek. Dzieci wykonują ćwiczenia według wskazówek prowadzącego zajęcia.

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci starannie piszą litery. Wybierają „Literową miss piękności”.

12. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność czytania i pisania
■ Gimnastyka oczu przed czytaniem. Dzieci wykonują ćwiczenia według wskazówek prowadzącego zajęcia.
■ Czytanie z pingwinkiem. Prowadzący zajęcia rozdaje dzieciom suwaki. Mówi: Pingwinek zaprasza was
do czytania. Przygotujcie kartoniki z literami oznaczającymi samogłoski i literę l. Postawcie na końcu ślizgawki literę l. Ślizgajcie się z literą u do litery l, wołając: uuuul.
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Zeszyt ćwiczeń
ćw. 14–17

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci czytają sylabami i całościowo. Piszą sylaby i wyrazy po śladzie oraz samodzielnie.

13. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia rozwijające myślenie matematyczne i wyobraźnię
Zeszyt ćwiczeń, ćw. 18

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci doskonalą rozumienie pojęć „po lewej”, „po prawej”, „na środku”. Tworzą
zbiory z liczbą elementów o jeden więcej.

IV. Relaksacja
14. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia relaksacyjne
■ Zabawa relaksacyjna „Śnieżynki”. Prowadzący zajęcia rozkłada na dywanie białe waciki pełniące rolę śnieżynek. Dzieci poruszają się w rytm muzyki, omijając śnieżynki. Gdy muzyka cichnie, dzieci podnoszą z dywanu waciki, kładą ją na dłoniach, biorą wdech nosem i zdmuchują śnieżynki.

Płyta CD
Słucham z Bratkiem
białe waciki

V. Podsumowanie pracy. Ocena wysiłku
15. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia utrwalające treści, podsumowanie i nagroda

B

■ 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 podobała wam się przygoda Bratka? Które zadania sprawiły
wam trudność, a które były łatwe do wykonania?

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 19

B

■ Samoocena. Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytania zawarte w zeszycie ćwiczeń
i dokonać samooceny.

Karta postępów 15

B

■ Karta postępów. Prowadzący zajęcia wypełnia wraz z dziećmi kartę postępów.

Karta pracy domowej 15

B

■ Praca domowa. Prowadzący zajęcia objaśnia, jak wykonać pracę domową.
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Scenariusz zajęć
Zapis
w dzienniku

Głoska [m] i litery M, m w opracowaniu wielozmysłowym, na podstawie bajki terapeutycznej O tym, jak
pokonać własne słabości i poradzić sobie z tremą

Cele
operacyjne

Dziecko:
• utrwala głoskę [m], litery M, m
• uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (strach, spokój, odwaga)
• osłuchuje się ze słownictwem zawierającym głoskę [m]
• wyodrębnia głoskę [m] w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów
• zapamiętuje litery M, m za pomocą różnych zmysłów
• doskonali umiejętność czytania metodą ślizgania na literach oraz metodą sylabową
• doskonali umiejętność kształtnego pisania liter M, m, zachowując właściwy kierunek kreślenia

Środki
dydaktyczne

• warzywa
• elementy do wykonania kukiełek
• piłka
• kosz lub pojemnik
• metalowy wskaźnik lub długopis
• marchew
• niebieski sznurek
• niebieska tasiemka

Do przygotowania
na zajęcia

Z wyposażenia
pracowni

• Ortograffiti z Bratkiem. Księga bajek terapeutycznych
• Ortograffiti z Bratkiem. Zeszyt ćwiczeń, kl. 1, cz. 1
• Ortograffiti z Bratkiem. Przewodnik dla nauczyciela
• płyta CD Słucham z Bratkiem
• pacynka Bratek
• nakładka na palce Spaceruch lub woreczek z grochem
• domek uczuć
• litery drukowane i pisane z alfabetu demonstracyjnego i sensorycznego
• folia i pisak
• lupa Bystre Oczko
• płytki sensoryczne
• kartoniki z literami
• suwak „Pingwinek na ślizgawce”
• karta postępów dziecka 16
• karta pracy domowej 16

Przebieg
zajęć
domek uczuć

16

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

B

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

2. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchania ze zrozumieniem
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 16
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 16

B

■ Prezentacja bajki terapeutycznej. Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci i zapowiada: Słuchając
uważnie bajki, poznacie nową przygodę Bratka.

B

■ Rozmowa na temat treści bajki. Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych
wysłuchaniem bajki. Dzieci odpowiadają na zagadnienia sprawdzające rozumienie tekstu:
1. Co dzieci robiły w klasie?
2. Z jakim problemem przyszła do Bratka Milenka?
3. Co to jest trema?
4. Jaką radę Bratek dał Milence?
5. Co Bratek dał Milence w nagrodę za pokonanie tremy?
6. Co Milenka dała Bratkowi na pamiątkę?
7. Które słowa rozpoczynające się na głoskę [m] udało wam się zapamiętać z bajki?
8. Opowiedz, co się dzieje na ilustracji.
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Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci opowiadają o przeżyciach bohatera, nazywając uczucia przedstawione
na kolejnych obrazkach.

II. Wypracowanie gotowości do pracy
3a. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia ruchowo-zmysłowe
Płyta CD
Słucham z Bratkiem

■ Zabawa „Bal Marchewczanki i Dyniozaura”. Prowadzący zajęcia dzieli dzieci na dwie grupy. Dzieci z pierwszej grupy wchodzą w rolę Marchewczanek, dzieci z drugiej grupy wchodzą w rolę Dyniozaurów. Prowadzący zajęcia zapowiada bal i wchodzi w rolę wodzireja. Wodzirej prezentuje taneczny ruch, a uczestnicy balu
go powtarzają. Marchewczanki tańczą na paluszkach wokół własnej osi, raz w prawą, raz w lewą stronę. Dyniozaury turlają się po podłodze, trzymając ręce w górze. Następnie Marchewczanki i Dyniozaury dobierają
się w pary i trzymając się za ręce, wykonują delikatne obroty raz w prawą, raz w lewą stronę. Wodzirej w zwolnionym tempie prezentuje ruch, a uczestnicy balu go powtarzają [ukłon przed publicznością – skłon do przodu z radosnym uśmiechem na twarzy].

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

B

■ Zagadki dźwiękowe „Co robimy z warzywami”. Prowadzący zajęcia w roli Bratka wdraża dzieci w sytuację zadaniową. Wyjaśnia, że istotą zadania jest odgadnięcie czynności wykonywanych z warzywami na podstawie usłyszanych dźwięków. Następnie prowadzący prezentuje dzieciom odgłosy z płyty CD. Dzieci
odgadują czynności: tarcie na tarce, miksowanie, mycie pod wodą (szczoteczką), krojenie na desce, obieranie (skrobanie) nożykiem, gryzienie np. marchewki, gotowanie, wyciskanie soku w sokowirówce, smażenie.

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

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują postać Marchewczanki na ilustracji.

4. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące sferę manualną i grafomotoryczną
Przewodnik
dla nauczyciela

■ Masażyk całej ręki. Dzieci wykonują ćwiczenia przygotowujące ruchy rąk do pisania według wskazówek
prowadzącego zajęcia.

warzywa, elementy
do wykonania kukiełek

■ Zabawa „Kukiełki z warzyw”. Dzieci wykonują kukiełkę z wybranego warzywa, np. marchewki, ziemniaka.
Dekorują warzywo różnymi elementami (np. pinezki to oczy i usta, wstążka zawiązana na naci jako na włosach,
bibuła przywiązana sznureczkiem to spódniczka itp.).

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci rysują po śladzie i samodzielnie zgodnie ze wzorem. Kolorują obrazki
według własnego pomysłu.

III. Praca właściwa. Opracowanie polisensoryczne litery
5. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchowego wyodrębnianie głoski
■ Zabawa „Wrzuć słowo do kosza”. Prowadzący zajęcia przygotowuje zestaw dwusylabowych wyrazów zawierających głoskę [m]. Mówi do wybranego dziecka przestawione dwie sylaby danego słowa, np.: pa-mał
[małpa]. Dzieci układają właściwą kolejność podanych sylab, wypowiadają słowo i wrzucają piłkę do kosza
(jak do gry w koszykówkę lub pojemnika, pudełka).
Zestaw wyrazów:
mata, molo, masło, mleko, domy, mydło, morze, mały, mewa, palma, mapa, mokry, mewy, maki, mole, misie,
marchew, mucha, motyl, malarz, małże, mamut, małpa, marzec, mebel, mąka, melon, mosty, myszy

piłka, kosz lub pojemnik

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 4–6

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci nazywają obrazki. Otaczają pętlą rysunki, w których nazwach słychać
głoskę [m]. Odczytują nazwę kwiatu z pierwszych głosek nazw przedmiotów. Zaznaczają niebieską kredką
miejsce głoski [m] w schemacie okienkowym.

6. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania dźwięków mowy literą; litera drukowana
litery M, m drukowane

B

■ Prezentacja litery drukowanej wielkiej i małej (z dużego alfabetu).
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Zeszyt ćwiczeń, ćw. 7
lupa

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują drukowane litery M, m za pomocą lupy. Zamalowują tyle elementów, ile liter M, m jest w całym zadaniu.

7. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania dźwięków mowy literą; litera pisana
litery M, m pisane

B

■ Prezentacja litery pisanej wielkiej i małej.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 8

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują pisane litery M, m. Podkreślają je niebieską kredką.

8. Rodzaj aktywności terapeutycznej: zapamiętywanie liter dotykiem
■ Zabawa „Poczuj literę na plecach”. Prowadzący zajęcia kreśli palcem litery M, m na plecach dziecka, mówiąc: Tak można poczuć wielką literę M, a tak – małą literę m. Są jak fale na morzu.
■ Zabawa „Zostań literą M”. Dzieci poruszają się swobodnie w rytm muzyki. Kiedy muzyka ucichnie, stają
się rzeźbą przypominającą literę M.

Płyta CD
Słucham z Bratkiem
metalowy wskaźnik
lub długopis

B

■ Zabawa „Poczuj zimną literę”. Prowadzący zajęcia kreśli metalowym wskaźnikiem lub długopisem litery M,
m na przedramieniu dziecka. Używa metalowego przedmiotu, by dziecko kojarzyło te litery z zimnem. Mówi:
Tak można poczuć wielką literę M, a tak – małą literę m. Czujesz, że są zimne w dotyku?
■ Zabawa „Spacer rąk po chodniku”. Prowadzący zajęcia układa przed dziećmi na stole czerwone i niebieskie płytki sensoryczne. Dzieci na przemian kładą na płytkach całe dłonie, udając spacer rąk. Doznają w ten
sposób ciepła na czerwonych płytkach, a zimna – na niebieskich. Następnie z pomocą prowadzącego dzieci kreślą palcem na niebieskiej płytce sensorycznej kształt liter M, m. Wnioskują, że litery M, m są zimne.

płytki sensoryczne

9. Rodzaj aktywności terapeutycznej: zapamiętywanie liter zmysłem smaku i węchu
marchew

B

■ Smak i zapach litery. Prowadzący zajęcia częstuje dzieci marchewką. Mówi, że możemy sobie wyobrazić,
że litery M, m smakują i pachną jak marchewka.

litery M, m z alfabetu
sensorycznego

B

■ Prezentacja litery. Prowadzący zajęcia pokazuje dzieciom litery M, m na karcie z alfabetu sensorycznego.

10. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ruchowe zapamiętywanie liter
litery M, m z alfabetu
demonstracyjnego

B

■ Kreślenie litery. Prowadzący zajęcia precyzyjnie objaśnia dzieciom wygląd pisanych liter M, m. Pokazuje
miejsca wejścia do liter (miejsca, od których należy rozpocząć pisanie liter). Omawia, w jaki sposób się kreśli
te litery:
Literę m piszemy jednym ruchem. Nie przerywając pisania, kreślimy trzy laski, pierwszą laskę najpierw w prawo
do góry, a potem w dół. Wracamy po śladzie do góry i kreślimy następną laskę. Znów wracamy po śladzie i piszemy ostatnią laskę najpierw do góry w prawo, a potem w dół i zaginamy ją w prawo.
Literę M piszemy jednym ruchem. Na dole od lewej strony kreślimy zagięcie lekko ukośnej laski, prowadzimy ją do góry. Następnie kreślimy prostą kreskę w dół. Dalej piszemy lekko ukośną kreskę w górę, a potem – laskę z góry na dół
zagiętą w prawo.

niebieski sznurek, nakładka na palce Spaceruch
lub woreczek z grochem,
niebieska tasiemka

B

■ Ruchowe zapamiętywanie litery.
• Dzieci kreślą liter M, m w powietrzu, wykonując obszerne ruchy rąk.
• Dzieci układają na podłodze litery M, m z niebieskiego sznurka. Oznaczają za pomocą nakładki na palce Spaceruch lub woreczka z grochem miejsca wejścia do liter. Następnie przechodzą bez butów po ułożonym
na podłodze sznurku w kierunku zgodnym z kreśleniem liter.
• Dzieci układają na stoliku litery M, m z niebieskiej tasiemki.

11. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność pisania liter bez liniatury i w liniaturze
Przewodnik
dla nauczyciela
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 9–13
folia i pisak
Przewodnik
dla nauczyciela

■ Gimnastyka sprawnych rączek. Dzieci wykonują ćwiczenia według wskazówek prowadzącego zajęcia.

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci starannie piszą litery. Wybierają „Literową miss piękności”.

12. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność czytania i pisania
■ Gimnastyka oczu przed czytaniem. Dzieci wykonują ćwiczenia według wskazówek prowadzącego zajęcia.
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suwak „Pingwinek
na ślizgawce”,
kartoniki z literami M, m

B

■ Czytanie z pingwinkiem. Prowadzący zajęcia rozdaje dzieciom suwaki. Mówi: Pingwinek zaprasza was do czytania. Przygotuciej kartoniki z literami oznaczającymi samogłoski i literę m. Postawcie na końcu ślizgawki literę m. Ślizgajcie się z literą i do litery m, wołając: iiim. Potem ślizgajcie się z literą m aż do litery i. Gdy m dotknie i, zawołajcie:
mmmmi… Pamiętajcie – aby nie wymawiać głoski [y], gdy ślizgacie się z literą m!

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 14–17

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci czytają sylabami i całościowo. Piszą sylaby i wyrazy po śladzie oraz samodzielnie.

13. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia rozwijające myślenie matematyczne i wyobraźnię
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 18

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci doskonalą umiejętność tworzenia zbiorów równolicznych.

IV. Relaksacja
14. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia relaksacyjne
■ Zabawa relaksacyjna „Surówka z warzyw”. Dzieci dobierają się w pary. Jedno dziecko z pary siedzi odwrócone plecami. Drugie wykonuje oburącz ruchy dłońmi na plecach partnera. Prowadzący zajęcia mówi:
1. Najpierw ciężkimi krokami idzie kucharz. [dłonie zaciśnięte w pięści naśladują ciężkie kroki]
2. Kucharz myje warzywa. [płaskie dłonie wykonują koliste ruchy]
3. Kucharz trze marchewkę na tarce. [palce delikatnie drapią po plecach]
4. Teraz kucharz kroi kapustę. [zewnętrzne części dłoni uderzają lekko w plecy]
5. Kucharz drobno sieka szczypiorek. [palce rysują długie kreski wzdłuż kręgosłupa z góry na dół]
6. Kucharz sypie przyprawy sól i pieprz. [palce przemieszczają się po plecach z dołu do góry]
7. Kucharz miesza surówkę. [płaskie dłonie delikatnie oklepują całe plecy]
8. Kucharz podaje surówkę na stół. [ręce pchają ostrożnie siedzące dziecko i przewracają na bok]
Po takiej serii ruchów następuje zmiana w parach.

Płyta CD
Słucham z Bratkiem

V. Podsumowanie pracy. Ocena wysiłku
15. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia utrwalające treści, podsumowanie i nagroda

B

■ 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 poradzić sobie z tremą? Które zadania sprawiły wam trudność, a które były łatwe do wykonania?

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 19

B

■ Samoocena. Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytania zawarte w zeszycie ćwiczeń
i dokonać samooceny.

Karta postępów 16

B

■ Karta postępów. Prowadzący zajęcia wypełnia wraz z dziećmi kartę postępów.

Karta pracy domowej 16

B

■ Praca domowa. Prowadzący zajęcia objaśnia, jak wykonać pracę domową.
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Scenariusz zajęć
Zapis
w dzienniku

17

Głoska [s] i litery S, s w opracowaniu wielozmysłowym, na podstawie bajki terapeutycznej O tym, że podczas zabawy należy przestrzegać zasad i zachowywać umiar, by nie zrobić innym krzywdy

Cele
operacyjne

Dziecko:
• utrwala głoskę [s], litery S, s
• uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (lekceważenie, zakłopotanie, wstyd)
• osłuchuje się ze słownictwem zawierającym głoskę [s]
• wyodrębnia głoskę [s] w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów
• doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalną
• doskonali umiejętność kształtnego pisania liter
• liczy elementy w zbiorze
• rozwija orientację przestrzenną i kierunkową

Środki
dydaktyczne

• koc
• cztery zabawki wydające dźwięki, np. dzwoneczek (janczar), piszcząca gumowa zabawka, grzechotka (lub
puszka z grochem), kołatka
• chustka lub opaska do zasłonięcia oczu
• rękawiczki
• piłeczka
• kosz lub pojemnik
• metalowy wskaźnik lub długopis
• kawałek żółtego sera
• farba do malowania palcami lub cień do powiek
• litery przestrzenne (np. z wykładziny)
• niebieski sznurek
• płytka oklejona plasteliną oraz patyczek do pisania

Do przygotowania
na zajęcia

Z wyposażenia
pracowni

• Ortograffiti z Bratkiem. Księga bajek terapeutycznych
• Ortograffiti z Bratkiem, Zeszyt ćwiczeń, kl. 1, cz. 2
• Ortograffiti z Bratkiem. Przewodnik dla nauczyciela
• płyta CD Słucham z Bratkiem
• pacynka Bratek
• domek uczuć
• nakładka na palce Spaceruch lub woreczek z grochem
• litery S, s drukowane i pisane z alfabetu demonstracyjnego i sensorycznego
• folia i pisak
• lupa Bystre Oczko
• płytki sensoryczne
• kartoniki z literami
• suwak „Pingwinek na ślizgawce”
• karta postępów dziecka 17
• karta pracy domowej 17

Przebieg
zajęć

I. Czynności organizacyjno-mobilizujące
1. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność rozpoznawania i wyrażania emocji oraz integrujące grupę
■ Zabawa „Rozmowa w parach”. Dzieci dobierają się w pary. Zadaniem par jest prowadzenie rozmowy w wymyślonym, nieistniejącym języku. W zabawie wykorzystuje się również ekspresję całego ciała oraz mimikę
twarzy. Prowadzący mówi głośno zdanie związane z zachowaniem dzieci w różnych sytuacjach, np. Jestem
zasmucona, bo nie zaprosiłaś mnie do zabawy, Odczuwam strach, gdy jedziesz na sankach za szybko. Jedno dziecko z pary wypowiada takie zdanie w wymyślonym języku, dodając przy tym odpowiednie ustawienie ciała
i mimikę twarzy. Po chwili drugie dziecko odpowiada na to zdarzenie w sposób społecznie akceptowany (np.
przeprasza, wyjaśnia przyczynę). Następnie dzieci zamieniają się rolami.

domek uczuć

B

■ Domek uczuć. Dzieci siedzą w kręgu. Rozmawiają o swoim samopoczuciu. Następnie pokazują na domku uczuć ilustracje, które najlepiej obrazują ich emocje.
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2. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchania ze zrozumieniem
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 17

B

■ Prezentacja bajki terapeutycznej. Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci i zapowiada: Słuchając
uważnie bajki, poznacie nową przygodę Bratka.

Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 17

B

■ Rozmowa na temat treści bajki. Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych
wysłuchaniem bajki. Dzieci odpowiadają na zagadnienia sprawdzające rozumienie tekstu:
1. Gdzie dwaj przyjaciele wybrali się na zimowe ferie?
2. Co to znaczy, że ktoś jest ubrany jak na sportowca przystało?
3. Co Bratek i Jaś robili na górce?
4. Jak się zachował niesforny chłopak?
5. W jaki sposób Bratek został uratowany?
6. Jak baca ukarał niesfornego chłopca?
7. Co Bratek robił w schronisku?
8. O czym ważnym przekonał się Bratek?
9. Które słowa rozpoczynające się na głoskę [s] udało wam się zapamiętać z bajki?
10. Opowiedz, co się dzieje na ilustracji.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci opowiadają o przeżyciach bohatera, nazywając uczucia przedstawione
na kolejnych obrazkach.

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

■ Zabawa „Jazda na sankach”. Dzieci dobierają się parami. Jedno z dzieci siedzi w siadzie klęcznym na kocu, drugie ciągnie koc w miejsca wskazywane przez prowadzącego zajęcia (w prawo, w lewo, w przód, z powrotem, w koło, slalomem). Prowadzący określa również tempo (wolno, szybko, bardzo wolno, stop).
Następuje zamiana ról.

3b. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość
i pamięć słuchową
pacynka Bratek, cztery
przedmioty wydające charakterystyczne dźwięki,
chustka lub opaska do zawiązania oczu

B

■ Zabawa „Posłuchaj i zagraj tak samo”. Prowadzący zajęcia wdraża dzieci w sytuację zadaniową. Wciela się
w rolę Bratka i mówi, że on i Jaś przywieźli z gór pamiątki – przedmioty, które wydają charakterystyczne dźwięki. Wyjaśnia, że istotą zadania jest zapamiętanie ze słuchu (bez udziału wzroku) kolejnych dźwięków wydawanych przez przedmioty, takie jak dzwoneczek (janczar), piszcząca gumowa zabawka, grzechotka (lub
puszka z grochem), kołatka. Następnie prezentuje dzieciom odgłosy wydawane przez te przedmioty. Każde
dziecko po kolei się odwraca (ma oczy zawiązane chustką) i słuchem zapamiętuje trzy kolejne dźwięki. Następnie odtwarza zapamiętane dźwięki w tej samej kolejności.

3c. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość i pamięć wzrokową
Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2
farba do malowania
palcami lub cień do powiek

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci odnajdują wskazane elementy na obrazku.

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

Przewodnik
dla nauczyciela

■ Masażyk całej ręki. Dzieci wykonują ćwiczenia przygotowujące ruchy rąk do pisania według wskazówek
prowadzącego zajęcia.

rękawiczki

B

■ Zabawa „Zimowe rysunki”. Dzieci zakładają rękawiczki i podchodzą do tablicy lub drzwi. Stają w lekkim
rozkroku. Naciskając dość mocno palcami na powierzchnię, rysują oburącz zimowe rysunki (bałwana, choinkę). Następnie zdejmują rękawiczki i rysują te same rysunki, delikatnie przyciskając palce do powierzchni tablicy lub drzwi.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci rysują po śladzie wzór sanek i kolorują powstały obrazek.
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III. Praca właściwa. Opracowanie polisensoryczne litery
5. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchowego wyodrębniania głoski
miękka piłeczka,
kosz lub pojemnik

B

■ Zabawa „Wrzuć słowo do kosza”. Prowadzący zajęcia mówi do dziecka podzielone na głoski słowo zawierające głoskę [s]. Dziecko powtarza usłyszane słowo i wrzuca piłeczkę do kosza.
Zestaw wyrazów:
ser, sok, los, las, lis, pas, pasy, soki, sery, sanki, deser, lasek, laska, serce, serdak, miska, maska, sosna, kask, stok,
zaspa, oscypek, skarpety

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 4, 5

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci kolorują przedmioty, w których nazwach występuje głoska [s]. Zaznaczają niebieską kredką miejsca odpowiadające głosce [s] w schemacie okienkowym.

6. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania dźwięków mowy literą; litera drukowana
litery S, s drukowane

B

■ Prezentacja litery drukowanej wielkiej i małej (z dużego alfabetu).

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 6
lupa

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci za pomocą lupy wyszukują drukowane litery S, s. Kolorują tyle elementów, ile liter S, s jest w całym zadaniu.

7. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania dźwięków mowy literą; litera pisana
litery S, s pisane

B

■ Prezentacja litery pisanej wielkiej i małej.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 7

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują pisane litery S, s i otaczają je niebieską pętlą.

8. Rodzaj aktywności terapeutycznej: zapamiętywanie liter dotykiem
■ Zabawa „Poczuj literę na plecach”. Prowadzący zajęcia kreśli palcem litery S, s na plecach dziecka, mówiąc: Tak można poczuć wielką literę S, a tak – małą literę s.
■ Zabawa „Zostań literą S”. Dzieci maszerują swobodnie po sali. Na sygnał ssssss – wymawiany przez
prowadzącego zajęcia kładą się na podłodze w pozie przypominającej literę S.

metalowy wskaźnik
lub długopis

B

płytki sensoryczne

■ Zabawa „Poczuj zimną literę”. Prowadzący zajęcia kreśli metalowym wskaźnikiem lub długopisem litery
S, s na przedramieniu każdego dziecka. Używa metalowego przedmiotu, aby dzieci kojarzyły te litery z zimnem. Mówi: Tak można poczuć wielką literę S, a tak – małą literę s. Czujesz, że są zimne w dotyku?
■ Zabawa „Spacer rąk po chodniku”. Prowadzący zajęcia układa przed dziećmi na stole czerwone i niebieskie płytki sensoryczne. Dzieci na przemian kładą na płytkach całe dłonie, udając spacer rąk. Doznają w ten
sposób ciepła na czerwonych płytkach, a zimna – na niebieskich. Następnie z pomocą prowadzącego dzieci kreślą palcem na niebieskiej płytce kształt liter S, s. Wnioskują, że litery S, s są zimne.

9. Rodzaj aktywności terapeutycznej: zapamiętywanie liter zmysłem smaku i węchu
żółty ser

B

■ Smak i zapach litery. Prowadzący zajęcia częstuje dzieci żółtym serem. Mówi, że możemy sobie wyobrazić, że litery S, s smakują i pachną jak żółty ser.

litery S, s z alfabetu
sensorycznego

B

■ Prezentacja litery. Prowadzący zajęcia pokazuje dzieciom litery S, s na karcie z alfabetu sensorycznego.

10. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ruchowe zapamiętywanie liter
litery S, s z alfabetu
demonstracyjnego

B

■ Kreślenie litery. Prowadzący zajęcia precyzyjnie objaśnia dzieciom wygląd pisanych liter S, s. Pokazuje
miejsca wejścia do liter (miejsca, od których należy rozpocząć pisanie liter). Omawia, w jaki sposób się kreśli
te litery:
Literę s piszemy jednym ruchem. Najpierw kreślimy ukośną kreseczkę w prawo do góry, a potem półowalną linię
z góry na dół zagiętą w lewo.
Literę S piszemy jednym ruchem. Rozpoczynamy od góry. Najpierw kreślimy w lewo zagiętą w górnej części półowalną linię, potem kreślimy ją ukośnie na dół w prawo, na końcu zaginamy ją w lewo.
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niebieskie płytki sensoryczne, niebieski sznurek,
nakładka na palce Spaceruch lub woreczek z grochem, płytka oklejona
plasteliną oraz patyczek

B

■ Ruchowe zapamiętywanie litery.
• Dzieci kreślą litery S, s w powietrzu, wykonując obszerne ruchy rąk. Z lekkim naciskiem piszą palcem po niebieskiej płytce (zimnej).
• Dzieci układają litery S, s na podłodze z niebieskiego sznurka. Oznaczają nakładką na palce Spaceruch lub
woreczkiem z grochem miejsca wejścia do liter. Następnie przechodzą bez butów po ułożonym na podłodze sznurku w kierunku zgodnym z kreśleniem liter.
• Dzieci tworzą ślad liter S, s z kropek stawianych patykiem na płytce oklejonej plasteliną (z większym naciskiem).

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

■ Gimnastyka sprawnych rączek. Dzieci wykonują ćwiczenia według wskazówek prowadzącego zajęcia.

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci starannie piszą litery. Wybierają „Literową miss piękności”.

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

Przewodnik
dla nauczyciela

■ Gimnastyka oczu przed czytaniem. Dzieci wykonują ćwiczenia według wskazówek prowadzącego zajęcia.

suwak „Pingwinek
na ślizgawce”,
kartoniki z literami S, s

B

■ Czytanie z pingwinkiem. Prowadzący zajęcia rozdaje dzieciom suwaki. Mówi: Pingwinek zaprasza was do czytania. Przygotujcie kartoniki z literami oznaczającymi samogłoski i literę s. Na końcu ślizgawki postawcie literę s. Ślizgajcie się z literą o do litery s, wołając: oooos. Potem ślizgajcie się z literą s, aż do litery o. Zawołajcie: sssooo. Prowadzący
zajęcia ćwiczy z dziećmi czytanie litery s w połączeniu z innymi literami oznaczającymi samogłoski.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 13–16

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci czytają sylabami i całościowo. Piszą sylaby i wyrazy po śladzie oraz samodzielnie.
■ Zabawa „Wyskacz wyraz”. Prowadzący zajęcia układa na dywanie kilka (6–8) poznanych liter wyciętych
z wykładziny (lub gąbki, papieru). Dziecko z leżących liter układa w myślach wyraz. Następnie wypowiada
każdą głoskę, skacząc po kolejnych literach tego wyrazu. Pozostałe dzieci odgadują, jaki to wyraz, sprawdzając jednocześnie, czy nie został popełniony błąd.

litery przestrzenne

13. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia rozwijające myślenie matematyczne i wyobraźnię
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 17

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci tworzą zbiór o liczbie elementów o jeden więcej.

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

■ Zabawa relaksacyjna„Wesołe rysunki”. Dzieci ustawiają się w rzędzie. W tle słychać muzykę relaksacyjną.
Prowadzący poleca dzieciom wsłuchać się w melodię. Następnie dzieci na plecach koleżanek lub kolegów
delikatnie rysują paluszkami obrazki, powtarzając za prowadzącym słowa rymowank: Duże sanie, małe sanki.
Dwa wesołe bałwanki. Oko, oko, ucho, ucho, nos, buziaczek – oto Saba, piękny psiaczek.

V. Podsumowanie pracy. Ocena wysiłku
15. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia utrwalające treści, podsumowanie i nagroda

B

■ 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? Jak wam się podobały zadania? Które zadania sprawiły wam trudność, a które były łatwe do wykonania?

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 18

B

■ Samoocena. Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytania zawarte w zeszycie ćwiczeń
i dokonać samooceny.

Karta postępów 17

B

■ Karta postępów. Prowadzący zajęcia wypełnia wraz z dziećmi kartę postępów.

Karta pracy domowej 17

B

■ Praca domowa. Prowadzący zajęcia objaśnia, jak wykonać pracę domową.
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Scenariusz zajęć
Zapis
w dzienniku

Zapis w dzienniku Głoska [k] i litery K, k w opracowaniu wielozmysłowym, na podstawie bajki terapeutycznej O zaletach i wadach komputera

Cele
operacyjne

Dziecko:
• utrwala głoskę [k], litery K, k
• uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (złość, tęsknota, przyjaźń)
• osłuchuje się ze słownictwem zawierającym głoskę [k]
• wyodrębnia głoskę [k] w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów
• doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalną
• doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem
• doskonali umiejętność kształtnego pisania liter i wyrazów
• dopełnia elementy w zbiorze do 8

Środki
dydaktyczne

• klamerki z przyczepionymi za pomocą gumki króliczymi uszami z papieru dla prowadzącego i każdego
dziecka lub sama klamerka (po dwie)
• szarfy
• parawan (np. krzesełko przykryte chustką)
• instrumenty (np. bębenek, kołatka)
• metalowy wskaźnik lub długopis
• kokos (wiórki lub ciasteczko kokosowe)
• płytka oklejona plasteliną oraz patyczek do wykropkowania liter K, k
• litery przestrzenne (np. z wykładziny)

Do przygotowania
na zajęcia

Z wyposażenia
pracowni

• Ortograffiti z Bratkiem. Księga bajek terapeutycznych
• Ortograffiti z Bratkiem. Zeszyt ćwiczeń, kl. 1, cz. 2
• Ortograffiti z Bratkiem. Przewodnik dla nauczyciela
• płyta CD Słucham z Bratkiem
• pacynka Bratek
• nakładka na palce Spaceruch lub woreczek z grochem
• domek uczuć
• litery drukowane i pisane z alfabetu demonstracyjnego i sensorycznego
• folia i pisak
• lupa Bystre Oczko
• płytki sensoryczne
• kartoniki z literami
• suwak „Pingwinek na ślizgawce”
• karta postępów dziecka 18
• karta pracy domowej 18

Przebieg
zajęć

I. Czynności organizacyjno-mobilizujące
1. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność rozpoznawania
i wyrażania emocji oraz integrujące grupę
■ Zabawa „Rozmowy króliczków o komputerach”. Prowadzący zajęcia i dzieci siedzą na krzesełkach. Każdy
trzyma w ręku klamerkę. Prowadzący informuje dzieci, że trzymając klamerki, wejdą w role króliczków. Klamerki będą króliczkami gadułkami, które wiele wiedzą o komputerach. Terapeuta zaczyna rozmowę. Jednocześnie naciska klamerkę kciukiem i palcem wskazującym w rytm wymawianych sylab: Do cze-go słu-żą
kom-pu-te-ry? Dzieci kolejno odpowiadają na pytania w ten sam sposób – naciskając klamerkę kciukiem i palcem wskazującym w rytm wymawianych sylab: Kom-pu-te-ry słu-żą do za-ba-wy.
Prowadzący zadaje jeszcze kilka pytań dotyczących korzystania z komputerów, np. Dlaczego komputery są
pożyteczne? Ile czasu można spędzać przy komputerze?

klamerki z przyczepionymi za pomocą gumki króliczymi uszami z papieru

domek uczuć

18

B

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

2. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchania ze zrozumieniem
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 18

B

■ Prezentacja bajki terapeutycznej. Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci i zapowiada: Słuchając
uważnie bajki, poznacie nową przygodę Bratka.
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Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 18

B

■ Rozmowa na temat treści bajki. Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych
wysłuchaniem bajki. Dzieci odpowiadają na zagadnienia sprawdzające rozumienie tekstu:
1. O której porze roku wspomina Bratek? Co o tym świadczy?
2. Dlaczego Eryk był rozczarowany po powrocie do domu?
3. W jaki sposób uczczone zostały urodziny taty Eryka?
4. W czym komputer pomógł Erykowi?
5. Jak należy rozumieć to, co Bratek pomyślał o komputerach („Jakim wspaniałym wynalazkiem jest komputer” oraz „Czy Komputer naprawdę jest takim wspaniałym wynalazkiem?”)?
6. Co zaobserwował Bratek, będąc w domu Kajtka?
7. O czym dzieci powinny pamiętać, korzystając z komputera i internetu?
8. Które słowa rozpoczynające się na głoskę [k] udało się wam zapamiętać z bajki?
9. Opowiedz, co się dzieje na ilustracji.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci opowiadają o przeżyciach bohatera, nazywając uczucia przedstawione
na kolejnych obrazkach.

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

B

■ Zabawa „Króliczek nauczyciel”. Jedno dziecko kuca schowane za parawanem (krzesełkiem przykrytym
chustą) – jest w tej zabawie króliczkiem nauczycielem. Pozostałe dzieci kucają w okręgu zrobionym z szarf – są
małymi króliczkami uczniami. Na klaśnięcie prowadzącego dziecko zza parawanu wstaje, pokazuje wymyślony przez siebie ruch (np. lekki wyskok w górę z klaśnięciem w ręce) i znów się chowa za parawanem. Pozostałe dzieci naśladują ten ruch dopiero na ponowne klaśnięcie prowadzącego. Potem następuje
zmiana – dziecko, które najdokładniej wykona zadanie, zostaje nauczycielem.

3b. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość
i pamięć słuchową
■ Zabawa „Koty idą i biegną”. Prowadzący zajęcia w roli Bratka wdraża dzieci w sytuację zadaniową. Mówi,
że po pracy przy komputerze zaleca zabawy ruchowe z muzyką. Wyjaśnia, że istotą zadania jest chodzenie
lub bieganie drobnymi kroczkami w rytm dźwięków wydawanych przez takie instrumenty jak bębenek lub
kołatka. Następnie prezentuje dzieciom te dźwięki w odpowiednim rytmie. Każde dziecko po kolei najpierw
odtwarza rytm, klaszcząc w dłonie, a potem udaje kotka, który raz chodzi, raz biega.
Rytm można wystukać następująco: 4 ćwierćnuty i 8 ósemek z akcentem na 1. i 3. ćwierćnutę oraz 1. i 5.
ósemkę. Prowadzący zajęcia może przy tym mówić, akcentując wyróżnione sylaby.

pacynka Bratek,
instrument niemelodyczny – bębenek lub kołatka

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

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci rozwiązują labirynt, korzystając z informacji zawartych w bajce.

4. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące sferę manualną i grafomotoryczną
■ Masażyk całej ręki. Dzieci wykonują ćwiczenia przygotowujące ruchy rąk do pisania według wskazówek
prowadzącego zajęcia.

Przewodnik
dla nauczyciela
klamerki z przyczepionymi za pomocą gumki króliczymi uszami z papieru

B

■ Ćwiczenia manualne „Rozmowy króliczków”. Każde dziecko wchodzi w role dwóch króliczków. Klamerki, które trzyma w prawej i lewej ręce, to króliczki gadułki. Podczas swobodnej rozmowy króliczków o pogodzie wszystkie palce dziecka pracują na zmianę w obu rękach, czyli jednocześnie kciuki i palce wskazujące,
kciuki i palce środkowe, kciuki i palce serdeczne, kciuki i małe palce.
Wskazówki do ćwiczenia:
• W ćwiczeniu ważna jest aktywność palców, dlatego temat rozmowy nie może zbytnio obciążać dzieci myśleniem.
• Dzieci wykonują ćwiczenie powoli i dokładnie, pod kontrolą wzroku.
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Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci kolorują zakropkowane pola. Powstaje obrazek przedstawiający królika.

III. Praca właściwa. Opracowanie polisensoryczne litery
5. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchowego wyodrębniania głoski

B

■ Zabawa „Kraczące słowa”. Prowadzący zajęcia mówi do dziecka słowo wybrane z przygotowanego zestawu
dwusylabowych słów z głoską [k]. Wypowiada je, dzieląc na sylaby, np.: kra wypowiedziane głośniej, oraz druga
sylaba wypowiedziana ciszej (nieakcentowna). Dziecko dokonuje syntezy i mówi, jakie słowo usłyszało.
Przykładowy zestaw wyrazów:
kra-wiec, Kra-ków, kra-ta, krat-ka, kra-my, kra-mik, kra-ny, kra-ty, kra-wat, kra- by, kra-bik, kra-wędź, kra-kać,
kra-dnie, kras-nal, i-kra
■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci kolorują obrazki, w których nazwach występuje głoska [k]. Zaznaczają
niebieską kredką miejsce głoski [k] w schemacie okienkowym.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 4, 5

6. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania dźwięków mowy literą; litera drukowana
litery K, k drukowane

B

■ Prezentacja litery drukowanej wielkiej i małej (z dużego alfabetu).

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 6
lupa

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują za pomocą lupy drukowane litery K, k spośród innych liter.

7. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania dźwięków mowy literą; litera pisana
litery K, k pisane

B

■ Prezentacja litery pisanej wielkiej i małej.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 7

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują pisane litery K, k. Podkreślają je niebieską kredką.

8. Rodzaj aktywności terapeutycznej: zapamiętywanie liter dotykiem
■ Zabawa „Poczuj literę na plecach”. Prowadzący zajęcia kreśli palcem litery K, k na plecach dziecka, mówiąc: Tak można poczuć wielką literę K, a tak – małą literę k.
■ Zabawa „Zostań literą K”. Dzieci chodzą po sali na czworakach. Na klaśnięcie prowadzącego zajęcia kładą
się na podłodze w pozie przypominającej literę K.

metalowy wskaźnik
lub długopis

B

■ Zabawa „Poczuj zimną litery”. Prowadzący zajęcia kreśli metalowym wskaźnikiem lub długopisem litery
K, k na przedramieniu każdego dziecka. Używa metalowego przedmiotu, by dziecko kojarzyło te litery z zimnem. Mówi: Tak można poczuć wielką literę K, a tak – małą literę k. Czujesz, że są zimne w dotyku?
■ Zabawa „Spacer rąk po chodniku”. Prowadzący zajęcia układa przed dziećmi na stole czerwone i niebieskie płytki sensoryczne. Dzieci na przemian kładą na płytkach całe dłonie, udając spacer rąk. Doznają w ten
sposób ciepła na czerwonych płytkach, a zimna – na niebieskich.
Następnie z pomocą prowadzącego dzieci kreślą palcem na niebieskiej płytce litery K, k. Wnioskują, że litery
K, k są zimne.

płytki sensoryczne

9. Rodzaj aktywności terapeutycznej: zapamiętywanie liter zmysłem smaku i węchu
kokos (wiórki
lub ciasteczko kokosowe)

B

■ Smak i zapach litery. Prowadzący zajęcia częstuje dzieci kokosem. Mówi, że możemy sobie wyobrazić, że
litery K, k smakują i pachną jak kokos.

litery K, k z alfabetu
sensorycznego

B

■ Prezentacja litery. Prowadzący zajęcia pokazuje dzieciom litery K, k na karcie z alfabetu sensorycznego.

10. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ruchowe zapamiętywanie liter
litery K, k z alfabetu
demonstracyjnego

B

■ Kreślenie litery. Prowadzący zajęcia precyzyjnie objaśnia dzieciom wygląd pisanych liter K, k. Pokazuje
miejsca wejścia do liter (miejsca, od których należy rozpocząć pisanie liter). Omawia, w jaki sposób się kreśli
te litery:
Literę k piszemy dwoma ruchami. Najpierw kreślimy prostą kreskę z góry na dół. A następnie z innego miejsca kreślimy jednym ruchem ukośną kreseczkę w lewo do dołu i ukośną laseczkę zagiętą w prawo do góry.
Literę K piszemy dwoma ruchami. Kreślimy wężyk od lewej do prawej strony, a potem laskę z góry na dół zagiętą
w lewo. Następnie od innego miejsca kreślimy jednym ruchem z góry na dół ukośną laskę zagiętą u góry i zaraz potem kolejną laskę zagiętą u dołu w prawo.

104

w w w. o r t o g r a f f i t i . p l
klamerki, nakładka
na palce Spaceruch
lub woreczek z grochem,
płytka oklejona plasteliną,
patyczek, niebieska płytka
sensoryczna

B

■ Ruchowe zapamiętywanie liter.
• Dzieci kreślą litery K, k w powietrzu, wykonując obszerne ruchy rąk.
• Dzieci układają z klamerek litery K, k na podłodze. Oznaczają nakładką na palce Spaceruch lub woreczkiem
z grochem miejsca wejścia do liter. Następnie stopa za stopą przechodzą przy ułożonych na podłodze klamerkach w kierunku zgodnym z kreśleniem liter. Liczą, ile długości stóp mieści się w literach K, k.
• Dzieci tworzą ślady liter K, k z kropek odciskanych patykiem (z dużym naciskiem) na oklejonej plasteliną
płytce.
• Dzieci piszą palcem z lekkim naciskiem po niebieskiej płytce (zimnej).

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

■ Gimnastyka sprawnych rączek. Dzieci wykonują ćwiczenia według wskazówek prowadzącego zajęcia.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 8–12
folia i pisak
Przewodnik
dla nauczyciela

B

suwak „Pingwinek
na ślizgawce”, kartoniki
z literami K, k

B

■ Czytanie z pingwinkiem. Prowadzący zajęcia rozdaje dzieciom suwaki. Mówi: Pingwinek zaprasza was do czytania. Przygotujcie kartoniki z literami oznaczającymi samogłoski i literę k. Postawcie na końcu ślizgawki literę k. Ślizgajcie się z literą o do litery k, wołając: ooook. Prowadzący zajęcia ćwiczy z dziećmi czytanie litery k w połączeniu
z innymi literami oznaczającymi samogłoski.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 13–16

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci czytają sylabami i całościowo, piszą sylaby i wyrazy.

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci starannie piszą litery. Wybierają „Literową miss piękności”.

12. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność czytania i pisania
■ Gimnastyka oczu przed czytaniem. Dzieci wykonują ćwiczenia według wskazówek prowadzącego zajęcia.

litery przestrzenne

■ Zabawa „Wyskacz wyraz”. Prowadzący zajęcia układa na dywanie kilka (6–8) poznanych liter wyciętych
z wykładziny (lub gąbki, papieru). Każde dziecko skacze po literach, tworząc wyrazy. Wyrazy układa samo lub
odtwarza przeczytane w ćwiczeniach.

13. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia rozwijające myślenie matematyczne i wyobraźnię
Zeszyt ćwiczeń, ćw. 17

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci dorysowują brakującą liczbę elementów w zbiorze. Uzupełniają działania matematyczne.

IV. Relaksacja
14. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia relaksacyjne
■ Zabawa relaksacyjna „Leniwe kotki”. Prowadzący informuje dzieci, że w zabawie będą kotkami. Koty chodzą na czworakach powoli i leniwie w rytm kociej melodii. Kiedy muzyka cichnie, siadają na tylnych łapach
(siad klęczny), głośno ziewają i przeciągają się, podnosząc ręce do góry. Potem robią koci grzbiet.

Płyta CD
Słucham z Bratkiem

V. Podsumowanie pracy. Ocena wysiłku
15. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia utrwalające treści, podsumowanie i nagroda

B

■ 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? Jak wam się podobały zadania? Które zadania sprawiły wam trudność, a które były łatwe do wykonania?

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 18

B

■ Samoocena. Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytania zawarte w zeszycie ćwiczeń
i dokonać samooceny.

Karta postępów 18

B

■ Karta postępów. Prowadzący zajęcia wypełnia wraz z dziećmi kartę postępów.

Karta pracy domowej 18

B

■ Praca domowa. Prowadzący zajęcia objaśnia, jak wykonać pracę domową.
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Scenariusz zajęć
Zapis
w dzienniku

Głoska [j] i litery J, j w opracowaniu wielozmysłowym, na podstawie bajki terapeutycznej O tym, jak jabłka pomogły zrozumieć, że należy dostrzegać w innych nie tylko słabostki

Cele
operacyjne

Dziecko:
• utrwala głoskę [j], litery J, j
• uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (złość, zrozumienie, zachwyt)
• kształtuje w sobie postawę koleżeńskości
• osłuchuje się ze słownictwem zawierającym głoskę [j]
• wyodrębnia głoskę [j] w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów
• doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalną
• doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem
• doskonali umiejętność kształtnego pisania liter i wyrazów
• utrwala kierunki na płaszczyźnie kartki papieru
• przelicza elementy w zbiorze w zakresie 9

Środki
dydaktyczne

• kilka przedmiotów (np. linijka, ołówek, klej, paczka chusteczek higienicznych, paczka herbatników, książka,
lizak)
• papierowa kula
• klocki
• instrument do wybijania rytmu (np. grzechotka)
• jabłka
• worek z kilkoma przedmiotami (np. piłeczką sensoryczną, kulą z gazety, wałkiem plasteliny, jabłkiem)
• kosz (lub pudełko)
• metalowy wskaźnik lub długopis
• patyczki
• płytka oklejona plasteliną oraz patyczek do wykropkowania liter J, j
• litery przestrzenne (np. z wykładziny)

Do przygotowania
na zajęcia

• Ortograffiti z Bratkiem. Księga bajek terapeutycznych
• Ortograffiti z Bratkiem. Zeszyt ćwiczeń, kl. 1, cz. 2
• Ortograffiti z Bratkiem. Przewodnik dla nauczyciela
• płyta CD Słucham z Bratkiem
• pacynka Bratek
• nakładka na palce Spaceruch lub woreczek z grochem
• domek uczuć
• litery drukowane i pisane z alfabetu demonstracyjnego i sensorycznego
• folia i pisak
• lupa Bystre Oczko
• płytki sensoryczne
• kartoniki z literami
• suwak „Pingwinek na ślizgawce”
• karta postępów dziecka 19
• karta pracy domowej 19

Z wyposażenia
pracowni

Przebieg
zajęć

I. Czynności organizacyjno-mobilizujące
1. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność rozpoznawania i wyrażania emocji oraz integrujące grupę
■ Zabawa „Co to jest koleżeństwo?” Prowadzący i dzieci siedzą w kręgu twarzami do środka. W środku leżą przedmioty, np. ołówek, klej, linijka, paczka chusteczek higienicznych, paczka herbatników, książka, lizak.
Prowadzący zajęcia zadaje pytanie: Co to znaczy być dobrym kolegą, dobrą koleżanką? Dzieci odpowiadają. Następnie wskazują po jednym przedmiocie i wypowiadają swoje skojarzenie z koleżeństwem, np. Ołówek mogę pożyczyć Erykowi i to jest koleżeństwo. Ewa zapomniała drugiego śniadania, więc poczęstuję ją herbatnikami
i to jest koleżeństwo. Asia jest smutna, więc podaruję jej lizaka i to jest koleżeństwo.

kilka przedmiotów
(np. linijka, ołówek, klej,
paczka chusteczek higienicznych, paczka herbatników, książka, lizak)
domek uczuć

19

B

■ Domek uczuć. Dzieci siedzą w kręgu. Rozmawiają o swoim samopoczuciu. Następnie na domku uczuć
pokazują ilustracje, które najlepiej obrazują ich emocje.
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Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 19

2. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchania ze zrozumieniem

B

■ Prezentacja bajki terapeutycznej. Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci i zapowiada: Słuchając
uważnie bajki, poznacie nową przygodę Bratka.

Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 19

B

■ Rozmowa na temat treści bajki. Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych
wysłuchaniem bajki. Dzieci odpowiadają na zagadnienia sprawdzające rozumienie tekstu:
1. Która pora roku jest wspomniana w bajce?
2. Jak zachowywała się Oliwia w drodze do domu?
3. Co wywołało złość Oliwii?
4. Dlaczego nikt nie chciał się bawić z Oliwią?
5. O czym Bratek rozmawiał z Oliwią?
6. Co Bratek miał na myśli, mówiąc: Wszyscy mamy i wady, i zalety.
7. Co Oliwia zrozumiała z rozmowy z Bratkiem?
8. Które słowa rozpoczynające się na głoskę [j] udało wam się zapamiętać z bajki?
9. Opowiedz, co się dzieje na ilustracji.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci opowiadają o przeżyciach bohatera, nazywając uczucia przedstawione
na kolejnych obrazkach.

II. Wypracowanie gotowości do pracy
3a. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia ruchowo-zmysłowe
■ Zabawa „Ruch po torze”. Dzieci budują długi tor z klocków. Zaznaczają miejsce startu i mety. Każde dziecko
po kolei rzuca papierową kulę tak, aby się potoczyła i nie wyszła poza tor. Dziecko kontroluje wzrokiem ruch kuli.

papierowa kula, klocki

3b. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość
i pamięć słuchową
■ Zabawa „Tańczące jabłuszko”. Prowadzący zajęcia w roli Bratka tłumaczy, na czym polega zadanie. Dzieci
siedzą w kręgu. Jedno dziecko siedzi wewnątrz, jest artystą muzykiem. Jego zadaniem jest wystukanie dowolnego rytmu grzechotką. Prowadzący zajęcia wyjaśnia, że istotą zabawy jest podawanie sobie kolejno jabłka z ręki do ręki w trakcie słuchania „muzyki”. Dziecko, które będzie trzymać jabłko w momencie, gdy rytm
ucichnie, siada wewnątrz kręgu i zostaje muzykiem.

pacynka Bratek,
grzechotka, jabłko

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

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci odnajdują wskazane elementy na obrazku, następnie je kolorują.

4. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące sferę manualną i grafomotoryczną
■ Masażyk całej ręki. Dzieci wykonują ćwiczenia przygotowujące ruchy rąk do pisania według wskazówek
prowadzącego zajęcia.

Przewodnik
dla nauczyciela
worek z kilkoma przedmiotami: piłeczką sensoryczną,
kulą z gazety, wałkiem
plasteliny, jabłkiem

B

■ Ćwiczenia manualne. Dzieci wkładają do worka obie ręce i dotykają przez chwilę wybrany przez siebie
przedmiot (piłeczka sensoryczna, kula z gazety, wałek plasteliny lub jabłko). Nie kontrolują tej czynności wzrokiem. Muszą określić kształt, wielkość, fakturę oraz przeznaczenie dotykanego przedmiotu.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci dorysowują brakujące części obrazka, następnie je kolorują.

III. Praca właściwa. Opracowanie polisensoryczne litery
5. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchowego wyodrębniania głoski
kosz, papierowa kula,
dwa jabłka

B

■ Zabawa „Co się rymuje ze słowem „jabłuszka”? Prowadzący zajęcia wyjaśnia, na czym polega zadanie.
Trzyma w ręku dwa jabłka i mówi: Które słowo rymuje się ze słowem „jabłuszka”? Podaje dziecku dwa słowa
z przygotowanego zestawu (jedno do rymu, drugie nie). Dziecko odpowiada rymującym się słowem, następnie wrzuca do kosza papierową kulę.
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Zestaw wyrazów:
kaczuszka – kogut, gruszka – śliwka, butelka – puszka, pszczółka – muszka, paluszki – uszka, paczuszka – prezent, poduszka – kocyk, lizaki – serduszka, jemiołuszka – kukułka, dziewczynka – kłamczuszka, staruszka – staruszek, pietruszka – jajeczka

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 4, 5

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyodrębniają głoskę [j] w nazwach obrazków. Kolorują obrazki, w których nazwach występuje głoska [j]. Otaczają pętlą produkty potrzebne do zrobienia racuszków z jabłkami.
Nazywają obrazki, dzielą słowa na głoski. Zaznaczają niebieską kredką miejsce głoski [j] w schemacie okienkowym.

6. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania dźwięków mowy literą; litera drukowana
litery J, j drukowane

B

■ Prezentacja litery drukowanej wielkiej i małej (z dużego alfabetu).

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 6
lupa

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyodrębniają za pomocą lupy drukowane litery J, j spośród innych liter
i otaczają je niebieską pętlą.

7. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania dźwięków mowy literą; litera pisana
litery J, j pisane

B

■ Prezentacja litery pisanej wielkiej i małej.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 7

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują pisane litery J, j spośród innych liter.

8. Rodzaj aktywności terapeutycznej: zapamiętywanie liter dotykiem
■ Zabawa „Poczuj literę na plecach”. Prowadzący zajęcia kreśli palcem litery J, j na plecach dziecka, mówiąc:
Tak można poczuć wielką literę J, a tak – małą literę j.
■ Zabawa „Zostań literą J”. Dzieci turlają się po podłodze jak jajeczka. Na dźwięk okrzyku prowadzącego zajęcia: ajajaj, dzieci zastygają w pozie przypominającej literę J.

metalowy wskaźnik
lub długopis

B

płytki sensoryczne

■ Zabawa „Poczuj zimną literę”. Prowadzący zajęcia kreśli metalowym wskaźnikiem lub długopisem litery J,
j na przedramieniu każdego dziecka. Używa metalowego przedmiotu, aby dziecko kojarzyło te litery z zimnem. Mówi: Tak można poczuć wielką literę J, tak – małą literę j. Czujesz, że są zimne w dotyku?
■ Zabawa „Spacer rąk po chodniku”. Prowadzący zajęcia układa przed dziećmi na stole czerwone i niebieskie płytki sensoryczne. Dzieci na przemian kładą na płytkach całe dłonie, udając spacer rąk. Doznają w ten
sposób ciepła na czerwonych płytkach, a zimna – na niebieskich. Następnie z pomocą prowadzącego zajęcia
dzieci kreślą palcem na czerwonej płytce litery J, j. Wnioskują, że litery J, j są zimne.

9. Rodzaj aktywności terapeutycznej: zapamiętywanie liter zmysłem smaku i węchu
jabłka

B

■ Smak i zapach litery. Prowadzący zajęcia częstuje dzieci jabłkami. Mówi, że możemy sobie wyobrazić, że
litery J, j smakują i pachną jak jabłka.

litery J, j z alfabetu
sensorycznego

B

■ Prezentacja litery. Prowadzący zajęcia pokazuje dzieciom litery J, j na karcie z alfabetu sensorycznego.

10. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ruchowe zapamiętywanie liter
litery J, j z alfabetu
demonstracyjnego

B

■ Kreślenie litery. Prowadzący zajęcia precyzyjnie objaśnia dzieciom wygląd pisanych liter J, j. Pokazuje miejsca
wejścia do liter (miejsca, od których należy rozpocząć pisanie liter). Omawia, w jaki sposób się kreśli te litery:
Literę j piszemy dwoma ruchami. Najpierw piszemy ukośną kreseczkę w prawo do góry, a potem w dół kreślimy pętlę (kluczkę) zagiętą w lewą stronę. Następnie nad napisanym elementem stawiamy kropkę.
Literę J piszemy jednym ruchem. Zaczynamy od góry. Kreślimy wężyk w prawo, a następnie kreskę z góry na dół
oraz pętlę (kluczkę) zagiętą w lewą stronę.

patyczki, nakładka
na palce Spaceruch
lub woreczek z grochem,
płytka oklejona plasteliną,
niebieska płytka sensoryczna

B

■ Ruchowe zapamiętywanie litery.
• Dzieci kreślą litery J, j w powietrzu, wykonując obszerne ruchy rąk.
• Dzieci układają na podłodze litery J, j z patyczków. Oznaczają za pomocą nakładki na palce Spaceruch lub
woreczka z grochem miejsca wejścia do liter. Następnie idą na czworakach wzdłuż ułożonych z patyczków
kształtów liter w kierunku zgodnym z kreśleniem liter.
• Dzieci tworzą ślad liter J, j z kropek stawianych patykiem (z dużym naciskiem) na płytce oklejonej plasteliną.
• Dzieci piszą palcem (z lekkim naciskiem) po niebieskiej płytce sensorycznej.
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11. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność pisania liter bez liniatury i w liniaturze
Przewodnik
dla nauczyciela

■ Gimnastyka sprawnych rączek. Dzieci wykonują ćwiczenia według wskazówek prowadzącego zajęcia.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 8–12
folia i pisak
Przewodnik
dla nauczyciela

B

suwak „Pingwinek
na ślizgawce”,
kartoniki z literami J, j

B

■ Czytanie z pingwinkiem. Prowadzący zajęcia rozdaje dzieciom suwaki. Mówi: Pingwinek zaprasza was
do czytania. Przygotujcie kartoniki z literami oznaczającymi samogłoski i literę j. Ustawcie na końcu ślizgawki literę j. Ślizgajcie się z literą o do litery j, wołając ooooj. Prowadzący zajęcia ćwiczy z dziećmi czytanie litery j w połączeniu z innymi literami oznaczającymi samogłoski.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 13–16

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci czytają sylabami i całościowo. Piszą sylaby i wyrazy po śladzie oraz samodzielnie. Podpisują obrazki.

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci starannie piszą litery. Wybierają „Literową miss piękności”.

12. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność czytania i pisania
■ Gimnastyka oczu przed czytaniem. Dzieci wykonują ćwiczenia według wskazówek prowadzącego zajęcia.

litery przestrzenne

■ Zabawa „Wyskacz wyraz”. Prowadzący zajęcia układa na dywanie kilka (6–8) poznanych liter wyciętych
z wykładziny (lub gąbki, papieru). Dziecko układa w myślach słowo z leżących liter, następnie wypowiada je,
skacząc po odpowiednich literach. Pozostałe dzieci odgadują, jakie to słowo, sprawdzając jednocześnie, czy
nie został popełniony błąd.

13. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia rozwijające myślenie matematyczne i wyobraźnię
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 17

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci rysują drogę, kierując się szyfrem. Uzupełniają działania matematyczne.

IV. Relaksacja
14. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia relaksacyjne
■ Zabawa relaksacyjna„Zrywanie jabłek”. Prowadzący zajęcia zaprasza dzieci do zabawy. Poleca im stanąć
w lekkim rozkroku i zrywać jabłka z wysokiego drzewa (sięgając je raz jedną, raz drugą ręką) i od razu wkładać do koszyka. Po wykonaniu polecenia dzieci siadają na podłodze i udają, że jedzą zerwane owoce, wyobrażając sobie ich smak. Zabawa toczy się przy dźwiękach spokojnej muzyki. Ruch całego ciała powinien
być spokojny i powolny.

Płyta CD
Słucham z Bratkiem

V. Podsumowanie pracy. Ocena wysiłku
15. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia utrwalające treści, podsumowanie i nagroda

B

■ 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? Jak wam się podobały zadania? Które zadania sprawiły wam trudność, a które były łatwe do wykonania?

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 18

B

■ Samoocena. Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytania zawarte w zeszycie ćwiczeń
i dokonać samooceny.

Karta postępów 19

B

■ Karta postępów. Prowadzący zajęcia wypełnia wraz z dziećmi kartę postępów.

Karta pracy domowej 19

B

■ Praca domowa. Prowadzący zajęcia objaśnia, jak wykonać pracę domową.
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Scenariusz zajęć
Zapis
w dzienniku

20

Głoska [p] i litery P, p w opracowaniu wielozmysłowym, na podstawie bajki terapeutycznej O pewnym
„Parasolu Przyjaźni”

Cele
operacyjne

Dziecko:
• utrwala głoskę [p], litery P, p
• uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (tajemniczość, troska, duma)
• osłuchuje się ze słownictwem zawierającym głoskę [p]
• wyodrębnia głoskę [p] w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów
• doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalną
• doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem
• doskonali umiejętność kształtnego pisania liter w połączeniach
• utrwala kierunki w przestrzeni wyznaczone od osi własnego ciała

Środki
dydaktyczne

• parasol (może być wykonany z papieru)
• kilka różnokolorowych karteczek
• plastelina
• metalowy wskaźnik lub długopis
• piernik
• piórniki i pudełka
• niebieska tasiemka
• litery przestrzenne (np. z wykładziny)

Do przygotowania
na zajęcia

• Ortograffiti z Bratkiem. Księga bajek terapeutycznych
• Ortograffiti z Bratkiem. Zeszyt ćwiczeń, kl. 1, cz. 2
• Ortograffiti z Bratkiem. Przewodnik dla nauczyciela
• płyta CD Słucham z Bratkiem
• pacynka Bratek
• nakładka na palce Spaceruch lub woreczek z grochem
• domek uczuć
• litery drukowane i pisane z alfabetu demonstracyjnego i sensorycznego
• folia i pisak
• lupa Bystre Oczko
• płytki sensoryczne
• kartoniki z literami
• suwak „Pingwinek na ślizgawce”
• karta postępów dziecka 20
• karta pracy domowej 20

Z wyposażenia
pracowni

Przebieg
zajęć

I. Czynności organizacyjno-mobilizujące
1. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność rozpoznawania
i wyrażania emocji oraz integrujące grupę
■ Zabawa „Czy pamiętasz literki?”. Dzieci leżą swobodnie na podłodze i wyobrażają sobie treść zdań wypowiadanych przez prowadzącego zajęcia: Przypomnijcie sobie, jak pachniały, smakowały i jakie były w dotyku nasze literki? Litera a pięknie pachniała i smakowała arbuzem. W dotyku była ciepła jak czerwona płytka, której
dotykaliście. Prowadzący zajęcia przypomina w ten sposób dzieciom niektóre poznane dotąd litery. Po wizualizacji dzieci siadają w kręgu i każde z nich omawia głośno wybraną przez siebie literę.

domek uczuć

B

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

2. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchania ze zrozumieniem
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 20
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 20

B

■ Prezentacja bajki terapeutycznej. Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci i zapowiada: Słuchając
uważnie bajki, poznacie nową przygodę Bratka.

B

■ Rozmowa na temat treści bajki. Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych
wysłuchaniem bajki. Dzieci odpowiadają na zagadnienia sprawdzające rozumienie tekstu:
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1. Co pani powiedziała do dzieci tajemniczym głosem?
2. W jakim celu pani przyniosła parasol?
3. Jakie kolory podobały się dzieciom?
4. Jakie kolory lubisz i dlaczego?
5. Czym nowa uczennica zaskoczyła Bratka i dzieci?
6. W jaki sposób powstał „Parasol Przyjaźni”?
7. Jak myślisz, dlaczego pani poprosiła, aby Paulinka pomogła Bratkowi trzymać parasol?
8. Które słowa rozpoczynające się na głoskę [p] udało wam się zapamiętać z bajki?
9. Opowiedz, co się dzieje na ilustracji.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci opowiadają o przeżyciach bohatera, nazywając uczucia przedstawione
na kolejnych obrazkach.

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

B

■ Zabawa „Bezpieczny parasol”. Dzieci ustawiają się w kręgu. W środku leży otwarty parasol. Prowadzący
zajęcia w roli Bratka informuje dzieci, że parasol oznacza bezpieczne miejsce, do którego się wraca po wykonaniu zadania. Następnie wydaje polecenia:
• Pomachaj luźno lewą ręką, prawą ręką, obiema rękami, opuść ręce.
• Potrząśnij lewą nogą, prawą nogą, lekko podskocz na obydwu nogach, stań prosto.
• Spójrz przed siebie, za siebie, w lewą stronę, w prawą stronę, do góry, na dół.
• Zrób dwa kroki do przodu. Wróć na miejsce.
• Zrób cztery tip-topki do tyłu. Wróć na miejsce.
• Zrób dwa kroki w lewą stronę. Wróć na miejsce.
• Zrób trzy kroki w prawą stronę. Wróć na miejsce.

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

■ Zabawa „Wirujące kolory”. Dzieci losują karteczki z kolorami, którymi zostaną w zabawie. Przemieszczają
się po sali, wirując na palcach i wymawiając szeptem nazwę swojego koloru. Wcześniej jedno z dzieci zostaje wyznaczone na poszukiwacza koloru wskazanego przez prowadzącego zajęcia (jeden z wylosowanych
kolorów). Poszukiwacz ma zasłonięte oczy. Jego zadaniem jest odnaleźć dany kolor, posługując się wyłącznie słuchem. Gdy poszukiwacz wykona zadanie i odnajdzie dziecko, które było poszukiwanym kolorem, następuje zmiana ról.

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

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci odnajdują różnice między dwoma obrazkami.

4. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące sferę manualną i grafomotoryczną
Przewodnik
dla nauczyciela

■ Masażyk całej ręki. Dzieci wykonują ćwiczenia przygotowujące ruchy rąk do pisania według wskazówek
prowadzącego zajęcia.

plastelina

■ Ćwiczenia manualne. Każde dziecko otrzymuje od prowadzącego zajęcia kulkę z plasteliny. Zadaniem
dzieci jest wykonanie plastelinowych placuszków (spłaszczenie kulki palcami). Kolejno każdy palec ręki wraz
z kciukiem wykonuje placuszek, po czym znów formuje kulkę. Dzieci rozpoczynają zadanie od ręki dominującej. Potem następuje zmiana rąk.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci rysują wzdłuż konturów nałożonych na siebie rysunków.

III. Praca właściwa. Opracowanie polisensoryczne litery
5. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchowego wyodrębniania głoski

B

■ Zabawa „Wesołe rymowanki Bratka”. Prowadzący zajęcia wyjaśnia, na czym polega zadanie. Czyta wesołe rymowanki Bratka. Zaprasza dzieci do udziału w zabawie polegającej na uzupełnieniu brakującego rymu.
Dzieci chórem uzupełniają brakujące słowa.
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Zestaw rymowanek Bratka (do wyboru):
• Czarny kotek siadł na… [płotek].
• Obok żółtej gruszki leżą trzy… [pietruszki].
• Dla czarnego koteczka jest ta mała… [piłeczka].
• Z wielkiego łóżka spadła… [poduszka].
• Gdy zjadłem placuszki, oblizałem swe… [paluszki].
• Małe koty lubią… [psoty].
• Podczas deszczu mała Tola korzystała z… [parasola].
• Na nogach mam tenisówki i białe… [podkolanówki].
• Na urodzinach Dominiki jadłem z Torunia… [pierniki].
• Tomek hoduje kaczuszki, a Adam faliste… [papużki].
• Na głoskę [p] się zaczyna przeciwdeszczowa… [peleryna].
• Na surówkę kroisz pory i czerwone… [pomidory].
• Mama małej Olki rozłożyła kolorowe… [parasolki].
• Płynie statek z Ameryki z mnóstwem czerwonej… [papryki].

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 4, 5

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyodrębniają głoskę [p] w nazwach obrazków. Zaznaczają niebieską
kredką miejsce głoski [p] w schemacie okienkowym.

6. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania dźwięków mowy literą; litera drukowana
litery P, p drukowane

B

■ Prezentacja litery drukowanej wielkiej i małej (z dużego alfabetu).

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 6
lupa

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyodrębniają za pomocą lupy drukowane litery P, p spośród innych liter. Rysują tyle elementów, ile liter P, p znajdą w całym zadaniu.

7. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania dźwięków mowy literą; litera pisana
litery P, p pisane

B

■ Prezentacja litery pisanej wielkiej i małej.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 7

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują pisane litery P, p za pomocą lupy. Rysują tyle elementów, ile
liter P, p znajdą w całym zadaniu.

8. Rodzaj aktywności terapeutycznej: zapamiętywanie liter dotykiem
■ Zabawa „Poczuj literę na plecach”. Prowadzący zajęcia kreśli palcem na plecach dziecka litery P, p, mówiąc: Tak można poczuć wielką literę P, a tak – małą literę p.
■ Zabawa „Zostań literą P”. Dzieci udają parowóz. Biegną truchtem jedno za drugim, trzymając się za ręce.
Na słowo: puff wymawiane przez prowadzącego zajęcia, dzieci zastygają w pozie przypominającej literę P.

metalowy wskaźnik
lub długopis

B

■ Zabawa „Poczuj zimną literę”. Prowadzący zajęcia kreśli metalowym wskaźnikiem lub długopisem litery
P, p na przedramieniu każdego dziecka. Używa metalowego przedmiotu, by dziecko kojarzyło te litery z zimnem. Mówi: Tak można poczuć wielką literę P, a tak – małą literę p. Czujesz, że są zimne w dotyku?
■ Zabawa „Spacer rąk po chodniku”. Prowadzący zajęcia układa przed dziećmi na stole czerwone i niebieskie płytki sensoryczne. Dzieci na przemian kładą na płytkach całe dłonie, udając spacer rąk. Doznają w ten
sposób ciepła na czerwonych płytkach, a zimna – na niebieskich.
Następnie z pomocą prowadzącego zajęcia dzieci kreślą palcem na czerwonej płytce kształt liter P, p. Wnioskują, że litery P, p są zimne.

płytki sensoryczne

9. Rodzaj aktywności terapeutycznej: zapamiętywanie liter zmysłem smaku i węchu
piernik

B

■ Smak i zapach litery. Prowadzący zajęcia częstuje dzieci piernikiem. Mówi, że możemy sobie wyobrazić,
że litery P, p smakują i pachną jak piernik.

litery P, p z alfabetu
sensorycznego

B

■ Prezentacja litery. Prowadzący zajęcia pokazuje dzieciom litery P, p na karcie z alfabetu sensorycznego.

10. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ruchowe zapamiętywanie liter
litery P, p z alfabetu
demonstracyjnego

B

■ Kreślenie litery. Prowadzący zajęcia precyzyjnie objaśnia dzieciom wygląd pisanych liter P, p. Pokazuje
miejsca wejścia do liter (miejsca, od których należy rozpocząć pisanie liter). Omawia, w jaki sposób się kreśli
te litery:
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Literę p piszemy jednym ruchem. Kreślimy ukośną kreseczkę w prawo do góry, a potem prostą kreskę z góry na dół.
Następnie wracamy po śladzie do góry i piszemy laskę zagiętą w prawo.
Literę P piszemy dwoma ruchami. Zaczynamy od góry. Kreślimy laskę z góry na dół zagiętą w lewo. Następnie z prawej strony kreślimy z góry na dół do połowy laski półowalną linię nazywaną brzuszkiem.

piórniki i pudełka, nakładka na palce Spaceruch
lub woreczek z grochem,
niebieska tasiemka

B

■ Ruchowe zapamiętywanie litery.
• Dzieci kreślą literę P, p w powietrzu, wykonując obszerne ruchy rąk.
• Dzieci układają na podłodze litery P, p z piórników i pudełek. Oznaczają za pomocą nakładki na palce Spaceruch lub woreczka z grochem miejsca wejścia do liter. Następnie przechodzą wzdłuż ułożonego wzoru
zgodnie z kierunkiem kreślenia liter.
• Dzieci układają na stoliku litery P, p z niebieskiej tasiemki.

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

■ Gimnastyka sprawnych rączek. Dzieci wykonują ćwiczenia według wskazówek prowadzącego zajęcia.

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci starannie piszą litery. Wybierają „Literową miss piękności”.

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

Przewodnik
dla nauczyciela
suwak „Pingwinek
na ślizgawce”, kartoniki
z literami P, p

■ Gimnastyka oczu przed czytaniem. Dzieci wykonują ćwiczenia według wskazówek prowadzącego zajęcia.
■ Czytanie z pingwinkiem. Prowadzący zajęcia rozdaje dzieciom suwaki. Mówi: Pingwinek zaprasza was do czytania. Przygotujcie kartoniki z literami oznaczającymi samogłoski i literę p. Na końcu ślizgawki postawcie literę p. Ślizgajcie się z literą o do litery p, wołając: oooop. Prowadzący zajęcia ćwiczy z dziećmi czytanie litery p w połączeniu
z innymi literami oznaczającymi samogłoski.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 13–16

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci czytają sylabami i całościowo. Piszą sylaby i wyrazy po śladzie oraz samodzielnie. Dobierają odpowiedni tekst do ilustracji.

litery przestrzenne

B

■ Zabawa „Wyskacz wyraz”. Prowadzący zajęcia układa na dywanie kilka (ok. 10) poznanych liter wyciętych
uprzednio z wykładziny (lub gąbki, papieru). Dziecko, skacząc po literach, samodzielnie tworzy wyrazy.

13. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia rozwijające myślenie matematyczne i wyobraźnię
Zeszyt ćwiczeń, ćw. 17

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci rysują psa, kierując się szyfrem.

IV. Relaksacja
14. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia relaksacyjne
■ Zabawa relaksacyjna „Puk-puk – tak puka serce”. Dzieci leżą swobodnie na podłodze. Prowadzący spokojnym głosem wydaje polecenia: Oddychajcie swobodnie i posłuchajcie ciszy. Połóżcie lewą rękę na sercu i spróbujcie się wsłuchać w rytm bijącego serduszka. Czujecie jak puka?

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

B

■ 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? Jak wam się podobały zadania? Które zadania sprawiły wam trudność, a które były łatwe do wykonania?

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 18

B

■ Samoocena. Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytania zawarte w zeszycie ćwiczeń
i dokonać samooceny.

Karta postępów 20

B

■ Karta postępów. Prowadzący zajęcia wypełnia wraz z dziećmi kartę postępów.

Karta pracy domowej 20

B

■ Praca domowa. Prowadzący zajęcia objaśnia, jak wykonać pracę domową.
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Scenariusz zajęć
Zapis
w dzienniku

21

Głoska [d] i litery D, d w opracowaniu wielozmysłowym, na podstawie bajki terapeutycznej O tym, jak
wywołać radość

Cele
operacyjne

Dziecko
• utrwala głoskę [d], litery D, d
• uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (smutek, nadzieja, wzruszenie)
• uwrażliwia się na potrzeby drugiego człowieka
• doskonali planowanie ruchowe
• osłuchuje się ze słownictwem zawierającym głoskę [d]
• wyodrębnia głoskę [d] w nagłosie i śródgłosie wyrazów
• doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalną
• doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem
• doskonali umiejętność kształtnego pisania liter w połączeniach
• doskonali umiejętność dodawania liczb w zakresie 10

Środki
dydaktyczne

• małe plastikowe zamykane pojemniki i nasiona rożnych roślin (np. grochu, dyni, kawy, fasoli)
• plastyczny drucik
• metalowy wskaźnik lub długopis
• pestki dyni
• drewniane klocki
• płytka oklejona plasteliną i patyk
• litery przestrzenne (np. z wykładziny)

Do przygotowania
na zajęcia

• Ortograffiti z Bratkiem. Księga bajek terapeutycznych
• Ortograffiti z Bratkiem. Zeszyt ćwiczeń, kl. 1, cz. 2
• Ortograffiti z Bratkiem. Przewodnik dla nauczyciela
• płyta CD Słucham z Bratkiem
• pacynka Bratek
• nakładka na palce Spaceruch lub woreczek z grochem
• domek uczuć
• litery drukowane i pisane z alfabetu demonstracyjnego i sensorycznego
• folia i pisak
• lupa Bystre Oczko
• płytki sensoryczne
• kartoniki z literami
• suwak „Pingwinek na ślizgawce”
• karta postępów dziecka 21
• karta pracy domowej 21

Z wyposażenia
pracowni

Przebieg
zajęć

I. Czynności organizacyjno-mobilizujące
1. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność rozpoznawania i wyrażania emocji oraz integrujące grupę
■ Zabawa „Słuchaj mnie”. Dzieci dobierają się w pary. Jedno dziecko zamyka oczy, a drugie jest jego przewodnikiem. Przewodnik powoli prowadzi niewidzącego, wydając ciche komunikaty typu: Teraz idziemy prosto, w lewo, znów prosto, stój. Po chwili następuje zmiana ról w parze. Prowadzący zajęcia czuwa
nad bezpieczeństwem dzieci. (Dziecko lękowe czasami odmawia wykonania tego ćwiczenia, wówczas może pełnić rolę obserwatora.) Po ćwiczeniu dzieci siadają w kręgu i mówią o swoich odczuciach. Prowadzący
zmierza do konkluzji: Co czuje człowiek niewidomy? Co odczuwa przewodnik? Czy dostrzegamy wokół siebie ludzi potrzebujących pomocy? Jak można pomagać, będąc dzieckiem?
■ Domek uczuć. Dzieci siedzą w kręgu. Rozmawiają o swoim samopoczuciu. Następnie na domku uczuć
pokazują ilustracje, które najlepiej obrazują ich emocje.

domek uczuć

2. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchania ze zrozumieniem
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 21

B

■ Prezentacja bajki terapeutycznej. Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci i zapowiada: Słuchając
uważnie bajki, poznacie nową przygodę Bratka.
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Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 21

B

■ Rozmowa na temat treści bajki. Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych
wysłuchaniem bajki. Dzieci odpowiadają na zagadnienia sprawdzające rozumienie tekstu:
1. Która pora roku została opisana w bajce? Co na to wskazuje?
2. Dlaczego dorośli narzekają na długą zimę?
3. Jakie znasz pomysły na zimowe zabawy?
4. O czym należy pamiętać, bawiąc się zimą na śniegu i na lodzie?
5. Co miał na myśli Dominik, mówiąc, że nie wszystkie dzieci mogą do woli korzystać z zimowych zabaw?
6. Co zrobił Bratek, by sprawić radość siostrze Dominika?
7. Jak wyglądał bałwan, którego ulepili Bratek i Dominik?
8. Dlaczego dyniowy karmnik okazał się wspaniałym pomysłem?
9. Które słowa rozpoczynające się na głoskę [d] udało wam się zapamiętać z bajki?
10. Opowiedz, co się dzieje na ilustracji.

pacynka Bratek

B

■ Rada Bratka. Prowadzący zajęcia, wcielając się w rolę Bratka, daje dzieciom radę: Rozejrzyjcie się wokół.
Może jest w waszej szkole ktoś, komu warto sprawić radość? Możecie na przykład odwiedzić chorą koleżankę, podarować rysunek smutnemu koledze, podać rękę komuś, kto potrzebuje pomocy, zaprosić do swojego domu kogoś
nieśmiałego lub ulepić śniegowego bałwana, który wywoła uśmiech na czyjejś twarzy.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci opowiadają o przeżyciach bohatera, nazywając uczucia przedstawione
na kolejnych obrazkach.

II. Wypracowanie gotowości do pracy
3a. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia ruchowo-zmysłowe
■ Zabawa „Lepienie bałwanów – śniegowych panów”. Dzieci stoją parami naprzeciw siebie. Zadaniem każdej pary jest „ulepienie” dwóch bałwanów. Pierwsze dziecko z pary pokazuje ruchem lepienie największej kuli. Drugie dokładnie obserwuje wykonywane przez nie ruchy i w identyczny sposób próbuje ulepić fragment
swojego bałwana. Podobnie „lepią” kolejne elementy bałwanów, aż „ulepią” je w całości. Następuje zmiana ról.

3b. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość
i pamięć słuchową
małe plastikowe
zamykane pojemniki,
nasiona różnych roślin

B

■ Zagadki dźwiękowe „Grzechotki z pestkami”. Prowadzący zajęcia wdraża dzieci w sytuację zadaniową.
Mówi, że Bratek wymyślił domową zabawę na zimowe popołudnia. Wyjaśnia, że istotą zadania jest przygotowanie pięciu par grzechotek z plastikowych zamykanych pojemników. Grzechotki z każdej pary brzmią tak
samo (mają w środku te same nasiona). Po wykonaniu grzechotek prowadzący zajęcia zapoznaje dzieci
z brzmieniem każdej grzechotki. Po potasowaniu grzechotek zadaniem dzieci jest dobranie w pary identycznie brzmiących instrumentów.

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

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci oglądają, a następnie omawiają marzenia narysowane przez dziewczynkę. Potem zamykają ćwiczenia i wymieniają z pamięci wszystkie jej marzenia.

4. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące sferę manualną i grafomotoryczną
Przewodnik
dla nauczyciela

■ Masażyk całej ręki. Dzieci wykonują ćwiczenia przygotowujące ruchy rąk do pisania według wskazówek
prowadzącego zajęcia.

plastyczny drucik

■ Ćwiczenia manualne. Każde dziecko otrzymuje plastyczny drucik. Owija go wokół wskazującego palca
jednej, a potem drugiej ręki, tworząc spiralę. Przed nawinięciem drucika na następny palec sprężynkę należy wyprostować, angażując do tego obie dłonie.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci kolorują rysunek oznaczony symbolami.

III. Praca właściwa. Opracowanie polisensoryczne litery
5. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchowego wyodrębniania głoski
■ Zabawa „Kto ma rację?”. Prowadzący zajęcia czyta po dwa zdania. Prosi dzieci o wskazanie poprawnie zbudowanego. Mówi: Bratek i Dominik spierają się o to, jak należy właściwie powiedzieć zdanie. Posłuchaj, co mówią,
i wskaż, kto ma rację. Powtórz poprawne zdanie.
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Zestaw zdań do wyboru (autorów poprawnych wypowiedzi wyróżniono):
Bratek: Obok domu rośnie drzewo.
Dominik: Obok tomu rośnie drzewo.
Bratek: Na rzece bobry zbudowały damę.
Dominik: Na rzece bobry zbudowały tamę.
Bratek: Za królową szła dama dworu.
Dominik: Za królową szła tama dworu.
Bratek: Śnieg na dworze już taje.
Dominik: Śnieg na dworze już daje.
Bratek: Na górce stoi domek z klocków.
Dominik: Na górce stoi Tomek z klocków.
Bratek: Tymek ma sześć lat.
Dominik: Dymek ma sześć lat.
Bratek: Tomek ma psa.
Dominik: Domek ma psa.
Bratek: Lubię malinowe loty.
Dominik: Lubię malinowe lody.
Bratek: Na kopertach są napisane kody.
Dominik: Na kopertach są napisane koty.
Bratek: Tomek ma trzy malutkie koty.
Dominik: Tomek ma trzy malutkie kody.
Bratek: Jaś zakłada budy.
Dominik: Jaś zakłada buty.
Bratek: Piłkarze zdobyli medal.
Dominik: Piłkarze zdobyli metal.
Bratek: Dorotka gra na flecie, czytając nudy.
Dominik: Dorotka gra na flecie, czytając nuty.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 4, 5

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci kolorują elementy obrazka, w których nazwach występuje głoska [d].
Zaznaczają niebieską kredką miejsce głoski [d] w schemacie okienkowym.

6. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania dźwięków mowy literą; litera drukowana
litery D, d drukowane

B

■ Prezentacja litery drukowanej wielkiej i małej (z dużego alfabetu).

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 6
lupa

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyodrębniają drukowane litery D, d spośród innych liter.

7. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania dźwięków mowy literą; litera pisana
litery D, d pisane

B

■ Prezentacja litery pisanej wielkiej i małej.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 7

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują pisane litery D, d. Otaczają je niebieską pętlą.

8. Rodzaj aktywności terapeutycznej: zapamiętywanie liter dotykiem
■ Zabawa „Poczuj literę na plecach”. Prowadzący zajęcia kreśli palcem na plecach dziecka litery D, d, mówiąc: Tak można poczuć wielką literę D, a tak – małą literę d.
■ Zabawa „Zostań literą D”. Dzieci stają na palcach, udając wspinanie się po drabinie. Podczas powolnego
wchodzenia po kolejnych szczeblach wykonują naprzemienne ruchy rąk i nóg. Śpiewają jednocześnie gamę: do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Następnie schodzą i śpiewają: do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Potem w parach tworzą z własnych ciał kształt przypominający literę D.
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metalowy wskaźnik
lub długopis

B

■ Zabawa „Poczuj zimną literę”. Prowadzący zajęcia kreśli metalowym wskaźnikiem lub długopisem litery D, d
na przedramieniu każdego dziecka. Używa metalowego przedmiotu, aby dziecko kojarzyło te litery z zimnem.
Mówi: Tak można poczuć wielką literę D, tak – małą literę d. Czujesz, że są zimne w dotyku?
■ Zabawa „Spacer rąk po chodniku”. Prowadzący zajęcia układa przed dziećmi na stole czerwone i niebieskie płytki sensoryczne. Dzieci na przemian kładą na płytkach całe dłonie, udając spacer rąk. Doznają w ten
sposób ciepła na czerwonych płytkach, a zimna – na niebieskich. Następnie z pomocą prowadzącego dzieci kreślą palcem na niebieskiej płytce litery D, d. Wnioskują, że litery D, d są zimne.

płytki sensoryczne

9. Rodzaj aktywności terapeutycznej: zapamiętywanie liter zmysłem smaku i węchu
pestki dyni

B

■ Smak i zapach litery. Prowadzący zajęcia częstuje dzieci pestkami dyni. Mówi, że możemy sobie wyobrazić, że litery D, d smakują i pachną jak pestki dyni.

litery D, d z alfabetu
sensorycznego

B

■ Prezentacja litery. Prowadzący zajęcia pokazuje dzieciom litery D, d na karcie z alfabetu sensorycznego.

10. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ruchowe zapamiętywanie liter
litery D, d z alfabetu
demonstracyjnego

B

■ Kreślenie litery. Prowadzący zajęcia precyzyjnie objaśnia dzieciom wygląd pisanych liter D, d. Pokazuje
miejsca wejścia do liter (miejsca, od których należy rozpocząć pisanie liter). Omawia, w jaki sposób się kreśli
te litery:
Literę d piszemy jednym ruchem. Kreślimy owal, zaczynając w lewo do góry, potem kreślimy go w dół i znów do góry, aż go domkniemy. Nie przerywając pisania, kreślimy laskę do góry i wracamy po śladzie w dół. Na dole zaginamy ją w prawo.
Literę D piszemy jednym ruchem. Kreślimy linię z góry na dół zagiętą w lewo, w taki sposób, by powstała mała pętelka. Nie przerywając ruchu, piszemy do góry półowalną linię zagiętą u góry w lewo.

drewniane klocki, nakładka na palce Spaceruch
lub woreczek z grochem,
tacka oklejona plasteliną
i patyk, niebieska płytka
sensoryczna

B

■ Ruchowe zapamiętywanie litery.
• Dzieci kreślą litery D, d w powietrzu, wykonując obszerne ruchy rąk.
• Dzieci układają na podłodze litery D, d z drewnianych klocków. Oznaczają za pomocą nakładki na palce Spaceruch lub woreczka z grochem miejsca wejścia do liter. Następnie przechodzą na czworakach wzdłuż ułożonego z klocków wzoru.
• Dzieci tworzą ślad liter D, d z kropek odciskanych patykiem (z dość dużym naciskiem) na oklejonej plasteliną płytce.
• Dzieci piszą palcem po niebieskiej (zimnej) płytce sensorycznej (z lekkim naciskiem).

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

■ Gimnastyka sprawnych rączek. Dzieci wykonują ćwiczenia według wskazówek prowadzącego zajęcia.

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci starannie piszą litery. Wybierają „Literową miss piękności”.

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

Przewodnik
dla nauczyciela

■ Gimnastyka oczu przed czytaniem. Dzieci wykonują ćwiczenia według wskazówek prowadzącego zajęcia.

suwak „Pingwinek
na ślizgawce”,
kartoniki z literami D, d

■ Czytanie z pingwinkiem. Prowadzący zajęcia rozdaje dzieciom suwaki. Mówi: Pingwinek zaprasza was
do czytania. Przygotujcie kartoniki z literami oznaczającymi samogłoski i literę d. Postawcie na końcu ślizgawki literę d. Ślizgajcie się z literą o do litery d, wołając: ooood. Prowadzący zajęcia ćwiczy z dziećmi czytanie litery d
w połączeniu z literami oznaczającymi samogłoski.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 13–16

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci czytają sylabami i całościowo. Piszą sylaby i wyrazy po śladzie oraz samodzielnie.

litery przestrzenne

B

■ Zabawa „Wyskacz wyraz”. Prowadzący zajęcia układa na dywanie kilka (ok. 10) poznanych liter wyciętych
uprzednio z wykładziny (lub gąbki, papieru). Dziecko, skacząc po literach, samodzielnie tworzy wyrazy.

13. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia rozwijające myślenie matematyczne i wyobraźnię
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 17

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci kolorują pola obrazka, na których wyniki działań wynoszą 10.
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IV. Relaksacja
14. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia relaksacyjne
■ Zabawa relaksacyjna „Zima w muzyce”. Dzieci leżą swobodnie na dywanie i słuchają fragmentu utworu
Vivaldiego Cztery pory roku – Zima.

Płyta CD
Słucham z Bratkiem

V. Podsumowanie pracy. Ocena wysiłku
15. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia utrwalające treści, podsumowanie i nagroda

B

■ 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? Jak wam się podobały zadania? Które zadania sprawiły wam trudność, a które były łatwe do wykonania?

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 18

B

■ Samoocena. Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytania zawarte w zeszycie ćwiczeń
i dokonać samooceny.

Karta postępów 21

B

■ Karta postępów. Prowadzący zajęcia wypełnia wraz z dziećmi kartę postępów.

Karta pracy domowej 21

B

■ Praca domowa. Prowadzący zajęcia objaśnia, jak wykonać pracę domową.
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Scenariusz zajęć
Zapis
w dzienniku

Głoska [b] i litery B, b w opracowaniu wielozmysłowym, na podstawie bajki terapeutycznej O tym, że
zgoda buduje, a niezgoda rujnuje, czyli co pomaga się bawić razem

Cele
operacyjne

Dziecko:
• utrwala głoskę [b], litery B, b
• uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (rozdrażnienie, zaniepokojenie, nadzieja)
• osłuchuje się ze słownictwem zawierającym głoskę [b]
• wyodrębnia głoskę [b] w nagłosie i śródgłosie wyrazów
• doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalną
• doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem
• doskonali umiejętność kształtnego pisania liter w połączeniach
• doskonali umiejętność posługiwania się liczebnikami porządkowymi
• stymuluje czucie proprioceptywne

Środki
dydaktyczne

• plansza z zasadami funkcjonowania grupy
• opaska na oczy
• balon
• metalowy wskaźnik lub długopis
• płytka oklejona plasteliną i patyk
• litery przestrzenne (np. z wykładziny)
• niebieski sznurek
• banany
• plastelina
• obrazki przedstawiające zwierzęta

Do przygotowania
na zajęcia

Z wyposażenia
pracowni

• Ortograffiti z Bratkiem. Księga bajek terapeutycznych
• Ortograffiti z Bratkiem. Zeszyt ćwiczeń, kl. 1, cz. 2
• Ortograffiti z Bratkiem. Przewodnik dla nauczyciela
• płyta CD Słucham z Bratkiem
• pacynka Bratek
• nakładka na palce Spaceruch lub woreczek z grochem
• domek uczuć
• litery drukowane i pisane z alfabetu demonstracyjnego i sensorycznego
• folia i pisak
• lupa Bystre Oczko
• płytki sensoryczne
• kartoniki z literami
• suwak „Pingwinek na ślizgawce”
• karta postępów dziecka 22
• karta pracy domowej 22

Przebieg
zajęć

I. Czynności organizacyjno-mobilizujące
1. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność rozpoznawania i wyrażania emocji oraz integrujące grupę
■ Zabawa „Szanujemy wspólne zasady”. Prowadzący zajęcia i dzieci siedzą w kręgu twarzami do środka.
W środku koła leży plansza z zasadami zachowania obowiązującymi w grupie. Następuje przypomnienie zasad funkcjonowania grupy. Prowadzący prosi kolejne dzieci o zinterpretowanie podanych zasad. W podsumowaniu mówi: Przestrzeganie wspólnie ustalonych zasad zapewnia nam poczucie bezpieczeństwa. W Klubie
Przyjaciół Bratka każdy szanuje postawę fair play i potrafi się bawić, szanując innych.

plansza z zasadami
funkcjonowania grupy

domek uczuć

Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 22

22

B

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

2. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchania ze zrozumieniem

B

■ Prezentacja bajki terapeutycznej. Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci i zapowiada: Słuchając
uważnie bajki, poznacie nową przygodę Bratka.
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Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 22

B

■ Rozmowa na temat treści bajki. Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych
wysłuchaniem bajki. Dzieci odpowiadają na zagadnienia sprawdzające rozumienie tekstu:
1. O której porze roku mówił Bratek? Co zaobserwował za oknem?
2. Co robiły dzieci na boisku?
3. Dlaczego Grześ dokuczał dzieciom?
4. Czego nie potrafił Grześ?
5. O czym ważnym Bratek powiedział Grzesiowi?
6. W jaki sposób Bratek pomógł Grzesiowi?
7. Co zrobił Grześ, aby naprawić swoje przewinienia?
8. Które słowa rozpoczynające się na głoskę [b] udało wam się zapamiętać z bajki?
9. Opowiedz, co się dzieje na ilustracji.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci nazywają uczucia przedstawione na kolejnych obrazkach.

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

B

■ Zabawa „Tylko nie bum”. Dzieci stają w parach tyłem do siebie. Ściskają ciałami balonik. Obracają się wokół własnej osi w taki sposób, aby balon wciąż znajdował się między nimi i nie pękł (nie zrobił „bum”).
Uwaga: W ćwiczeniu ważne jest odpowiednie dozowanie siły nacisku.

3b. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość
i pamięć słuchową
■ Zabawa „Balon syczy”. Prowadzący zajęcia w roli Bratka wdraża dzieci w sytuację zadaniową. Dzieci wraz
z nim siadają w kręgu. Wybrane dziecko siada w środku. Ma oczy zasłonięte opaską. Inne dziecko chodzi wokół kręgu i naśladuje odgłos balonu, z którego uchodzi powietrze – wymawia długo głoskę [s]. Gdy dziecko
wypuści już całe powietrze, zatrzymuje się w miejscu. Wówczas dziecko siedzące w środku wskazuje ręką,
w którym miejscu balon się zatrzymał.
Uwaga: Wokalizację głoski [s] należy realizować w czasie jednego wydechu.

pacynka Bratek,
opaska na oczy

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

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci odnajdują na ilustracji wskazany element.

4. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące sferę manualną i grafomotoryczną
■ Masażyk całej ręki. Dzieci wykonują ćwiczenia przygotowujące ruchy rąk do pisania według wskazówek
prowadzącego zajęcia.

Przewodnik
dla nauczyciela
plastelina

B

■ Zabawa „Plastelinowy banan”. Dzieci wkładają wałeczek plasteliny do ręki dominującej. Próbują zmiękczyć masę. Przekładają ją do drugiej ręki i robią to samo. Następnie oburącz tworzą plastelinowego banana.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3 B ■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci rysują po śladzie.

III. Praca właściwa. Opracowanie polisensoryczne litery
5. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchowego wyodrębniania głoski
■ Zabawa „Co zmienił Bratek psotnik?”. Prowadzący układa w rzędzie obrazki (5–6), których nazwy dzieci
starają się zapamiętać w ułożonej kolejności. Następnie prowadzący wskazuje dwoje dzieci. Jedno z nich się
odwraca, a drugie w tym czasie psoci, czyli np. odwraca jeden z obrazków. Zadaniem pierwszego dziecka
jest wskazanie efektu psoty i powtórzenie sylabami nazw wszystkich obrazków łącznie ze zmienionym. Dzieci mogą również zmienić kolejność obrazków, zabrać jeden z nich lub dołożyć nowy.

obrazki przedstawiające
zwierzęta

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 4, 5

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci z pierwszych sylab słów układają nowe słowo. Kolorują właściwy obrazek. Zaznaczają niebieską kredką miejsce głoski [b] w schemacie okienkowym.

6. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania dźwięków mowy literą; litera drukowana
litery B, b drukowane

B

■ Prezentacja litery drukowanej wielkiej i małej (z dużego alfabetu).
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Zeszyt ćwiczeń, ćw. 6
lupa

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci za pomocą lupy wyodrębniają drukowane litery B, b spośród innych liter.

7. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania dźwięków mowy literą; litera pisana
litery B, b pisane

B

■ Prezentacja litery pisanej wielkiej i małej.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 7
lupa

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci za pomocą lupy wyszukują pisane litery B, b. Otaczają je niebieską pętlą.

8. Rodzaj aktywności terapeutycznej: zapamiętywanie liter dotykiem
■ Zabawa „Poczuj literę na plecach”. Prowadzący zajęcia kreśli palcem na plecach dziecka litery B, b. Mówi:
Tak można poczuć wielką literę B, a tak – małą literę b.

balony

■ Zabawa dramowa „Balonowa litera”. Dzieci bawią się w parach balonikiem. Odbijają go do siebie na zmianę raz prawą, raz lewą ręką, potem oburącz. Na klaśnięcie prowadzącego jedno dziecko z pary kładzie się
na podłodze na lewym boku, a drugie układa przy nim balon, tworząc w ten sposób kształt litery b złożony
z ciała dziecka i balonu.

metalowy wskaźnik
lub długopis

B

■ Zabawa „Poczuj zimną literę”. Prowadzący zajęcia kreśli metalowym wskaźnikiem lub długopisem litery
B, b na przedramieniu każdego dziecka. Używa metalowego przedmiotu, by dziecko kojarzyło te litery z zimnem. Mówi: Tak można poczuć wielką literę B, a tak – małą literę b. Czujesz, że są zimne w dotyku?
■ Zabawa „Spacer rąk po chodniku”. Prowadzący zajęcia układa przed dziećmi na stole czerwone i niebieskie płytki sensoryczne. Dzieci na przemian kładą na płytkach całe dłonie, udając spacer rąk. Doznają w ten
sposób ciepła na czerwonych płytkach, a zimna – na niebieskich. Następnie z pomocą prowadzącego dzieci kreślą palcem na niebieskej płytce litery B, b. Wnioskują, że litery B, b są zimne.

płytki sensoryczne

9. Rodzaj aktywności terapeutycznej: zapamiętywanie liter zmysłem smaku i węchu
banany

B

■ Smak i zapach litery. Prowadzący zajęcia częstuje dzieci bananami. Mówi, że możemy sobie wyobrazić, że
litery B, b smakują i pachną jak banan.

litery B, b z alfabetu
sensorycznego

B

■ Prezentacja litery. Prowadzący zajęcia pokazuje dzieciom litery B, b na karcie z alfabetu sensorycznego.

10. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ruchowe zapamiętywanie liter
litery B, b z alfabetu
demonstracyjnego

B

■ Kreślenie litery. Prowadzący zajęcia precyzyjnie objaśnia dzieciom wygląd pisanych liter B, b. Pokazuje
miejsca wejścia do liter (miejsca, od których należy rozpocząć pisanie liter). Omawia, w jaki sposób się kreśli
te litery:
Literę b piszemy jednym ruchem. Kreślimy laskę z góry na dół zagiętą w prawo. Następnie piszemy do góry linię,
lekko zaokrąglając ją w lewo, a zaraz potem kreślimy w prawo węzełek.
Literę B piszemy dwoma ruchami. Rozpoczynamy od góry. Kreślimy laskę z góry na dół zagiętą w lewo. Z innego
miejsca kreślimy z góry na dół dwie półowalne linie nazywane brzuszkami.

buty, nakładka na palce
Spaceruch lub woreczek
z grochem, płytka oklejona plasteliną, niebieska
płytka sensoryczna

B

■ Ruchowe zapamiętywanie litery.
• Dzieci kreślą litery B, b w powietrzu, wykonując obszerne ruchy rąk.
• Dzieci układają na podłodze litery B, b z własnych butów. Oznaczają za pomocą nakładki na palce Spaceruch lub woreczka z grochem miejsca wejścia do liter.
• Dzieci tworzą ślad liter B, b z kropek stawianych patykiem (z dość dużym naciskiem) na oklejonej plasteliną
płytce.
• Dzieci piszą palcem z lekkim naciskiem po niebieskiej (zimnej) płytce sensorycznej.

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

■ Gimnastyka sprawnych rączek. Dzieci wykonują ćwiczenia według wskazówek prowadzącego zajęcia.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 8–12
folia i pisak

B

Przewodnik
dla nauczyciela

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci starannie piszą litery. Wybierają „Literową miss piękności”.

12. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność czytania i pisania
■ Gimnastyka oczu przed czytaniem. Dzieci wykonują ćwiczenia według wskazówek prowadzącego zajęcia.
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■ Czytanie z pingwinkiem. Prowadzący zajęcia rozdaje dzieciom suwaki. Mówi: Pingwinek zaprasza was do czytania. Przygotujcie kartoniki z literami oznaczającymi samogłoski i literę b. Postawcie na końcu ślizgawki literę b. Ślizgajcie się z literą o do litery b, wołając: oooob. Prowadzący zajęcia ćwiczy z dziećmi czytanie litery b w połączeniu
z innymi literami oznaczającymi samogłoski.

suwak „Pingwinek
na ślizgawce”,
kartoniki z literami B, b
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 13–16

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci czytają sylabami i całościowo. Piszą sylaby i wyrazy po śladzie oraz samodzielnie.
■ Zabawa „Wyskacz wyraz”. Prowadzący zajęcia układa na dywanie kilka (ok. 10) poznanych liter wyciętych
z wykładziny (lub gąbki, papieru). Dziecko, skacząc po literach, samodzielnie tworzy wyrazy.

litery przestrzenne

13. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia rozwijające myślenie matematyczne i wyobraźnię
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 17

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci kolorują elementy na podstawie znajomości liczebników porządkowych.

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

B

■ Zabawa relaksacyjna„Jestem balonem”. Prowadzący zajęcia zaprasza dzieci do zabawy. W tle słychać muzykę relaksacyjną. Poleca im, aby przyjęły pozycję nadmuchanego balonu: nogi ustawione w lekkim rozkroku; wyprostowane i naprężone dłonie, napięte uniesione do góry; policzki nadymane powietrzem; brzuch
wypchnięty do przodu. Prowadzący wyjaśnia, że powoli będzie uchodziło z nich powietrze. Dzieci wykonują ruchy polegające na opadaniu i rozluźnianiu poszczególnych części ciała w kolejności: policzki (uchodzi
powietrze), palce rąk (opadają), dłonie (opadają), głowa (opada), brzuch (zgina się), nogi (zginają się). Na końcu (gdy uchodzi reszta powietrza) dzieci kładą się na dywanie. Zadanie można urozmaicić. Dzieci mogą zaimprowizować ruchem, że balony są ponownie pompowane. Wówczas powoli powracają do pozycji
wyjściowej, wykonując te same ruchy w odwrotnej kolejności.
Uwaga: Ćwiczenie należy wykonywać bardzo powoli.

V. Podsumowanie pracy. Ocena wysiłku
15. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia utrwalające treści, podsumowanie i nagroda

B

■ 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? Jak wam się podobały zadania? Które zadania sprawiły wam trudność, a które były łatwe do wykonania?

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 18

B

■ Samoocena. Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytania zawarte w zeszycie ćwiczeń
i dokonać samooceny.

Karta postępów 22

B

■ Karta postępów. Prowadzący zajęcia wypełnia wraz z dziećmi kartę postępów.

Karta pracy domowej 22

B

■ Praca domowa. Prowadzący zajęcia objaśnia, jak wykonać pracę domową.
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Scenariusz zajęć
Zapis
w dzienniku

23

Głoska [n] i litery N, n w opracowaniu wielozmysłowym, na podstawie bajki terapeutycznej O trudnym
pytaniu: „Kim będę, gdy dorosnę?”

Cele
operacyjne

Dziecko:
• utrwala głoskę [n], litery N, n
• uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (niechęć, wiara, duma)
• osłuchuje się ze słownictwem zawierającym głoskę [n]
• wyodrębnia głoskę [n] w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów
• doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalną
• doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem
• doskonali umiejętność kształtnego pisania liter w połączeniach
• utrwala liczebniki porządkowe
• uwrażliwia stymulację dotykowo-przedsionkowo-proprioceptywną
• kształtuje nawyk wykonywania ćwiczeń relaksacyjnych po wysiłku myślowym

Środki
dydaktyczne

• zdjęcia z czasopism, gazety z wiadomościami o mistrzach różnych dziedzin życia
• kocyki
• kartonowe tuby ze sznurkiem i ciężarkiem
• miękka piłeczka sensoryczna
• metalowy wskaźnik lub długopis
• nektarynki
• niebieska tasiemka
• litery przestrzenne (np. z wykładziny)

Do przygotowania
na zajęcia

• Ortograffiti z Bratkiem. Księga bajek terapeutycznych
• Ortograffiti z Bratkiem. Zeszyt ćwiczeń, kl. 1, cz. 2
• Ortograffiti z Bratkiem. Przewodnik dla nauczyciela
• płyta CD Słucham z Bratkiem
• pacynka Bratek
• nakładka na palce Spaceruch lub woreczek z grochem
• domek uczuć
• litery drukowane i pisane z alfabetu demonstracyjnego i sensorycznego
• folia i pisak
• lupa Bystre Oczko
• płytki sensoryczne
• kartoniki z literami
• suwak „Pingwinek na ślizgawce”
• karta postępów dziecka 23
• karta pracy domowej 23

Z wyposażenia
pracowni

Przebieg
zajęć

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

zdjęcia z czasopism, gazety z wiadomościami na temat mistrzów różnych
dziedzin życia

B

■ Zabawa „Oto mistrz”. Prowadzący zajęcia siedzi z dziećmi w kręgu. W środku leżą zdjęcia, obrazki z czasopism, gazety z wiadomościami przyniesione przez dzieci i prowadzącego, który wykorzystując zgromadzone
pomoce, prowadzi rozmowę o mistrzach wybranych dziedzin życia (np. Adam Małysz). W podsumowaniu prowadzący podkreśla, że swoją pracę należy traktować poważnie oraz że trzeba podchodzić do niej z szacunkiem i wykonywać ją po mistrzowsku, czyli najlepiej jak się potrafi. Wtedy ma się poczucie dobrze wypełnionego
obowiązku. Mistrzami są na przykład: pani bibliotekarka ze szkoły, pani woźna, szewc, którego wszyscy chwalą za dobrze wykonaną pracę oraz uczeń, który się stara jak najlepiej wywiązywać ze swoich zadań.

domek uczuć

B

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

2. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchania ze zrozumieniem
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 23

B

■ Prezentacja bajki terapeutycznej. Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci i zapowiada: Słuchając
uważnie bajki, poznacie nową przygodę Bratka.
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Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 23

B

■ Rozmowa na temat treści bajki. Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych
wysłuchaniem bajki. Dzieci odpowiadają na zagadnienia sprawdzające rozumienie tekstu:
1. O której porze roku wspomina Bratek? Co zauważył?
2. Co Bratek lubi robić nocą?
3. Z czym Jaś zwrócił się do Bratka?
4. Co zaobserwował Bratek podczas zabawy z Jasiem?
5. Co miało znaczyć stwierdzenie Bratka: Bądź po prostu mistrzem.
6. Co Jaś zrobił po mistrzowsku?
7. Które słowa rozpoczynające się na głoskę [n] udało wam się zapamiętać z bajki?
8. Opowiedz, co się dzieje na ilustracji.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci opowiadają o przeżyciach bohatera, nazywając uczucia przedstawione
na kolejnych obrazkach.

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

B

■ Zabawa „Zostań wspaniałym kucharzem”. Dzieci dobierają się w pary. Jedno dziecko jest kucharzem, drugie – naleśnikiem. „Naleśnik” kładzie się na kocu z rękoma ułożonymi wzdłuż ciała. „Kucharz” zawija naleśnik
zdecydowanym ruchem, ugniata przy tym ciasto (okolice rąk i pleców), mówiąc: Ugniatam ciasto naleśnikowe, aby było pyszne i zdrowe.

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

B

■ Zagadki dźwiękowe „Jakie to zwierzę domowe?”. Prowadzący zajęcia w roli Bratka wdraża dzieci w sytuację zadaniową. Mówi, że istotą zadania jest odgadnięcie za pomocą słuchu, które zwierzę domowe wydaje
dany dźwięk. Następnie odtwarza odgłosy z płyty CD. Dzieci odgadują nazwy zwierząt: wesoło szczekający
pies, miauczący kotek, skrzecząca papuga, śpiewający kanarek, fukająca świnka morska, rżący konik, królik
chrupiący marchewkę.

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

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci oglądają i omawiają kolejne obrazki. Jeżeli obrazek jest logiczny – kiwają głową na TAK, jeśli obrazek jest nielogiczny – kiwają głową na NIE.

4. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące sferę manualną i grafomotoryczną
■ Masażyk całej ręki. Dzieci wykonują ćwiczenia przygotowujące ruchy rąk do pisania według wskazówek
prowadzącego zajęcia.

Przewodnik
dla nauczyciela
kartonowe tuby
ze sznurkiem i ciężarkiem

B

■ Ćwiczenia manualne „Zostań mistrzem zręczności”. Dziecko trzyma przed sobą oburącz kartonową tubę (rurkę). Lekko obraca ją nadgarstkami, nawijając na nią sznurek z zaczepionym na końcu ciężarkiem.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci rysują po śladzie.

III. Praca właściwa. Opracowanie polisensoryczne litery
5. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchowego wyodrębniania głoski
■ Zabawa „Wesołe rymowanki Bratka”. Prowadzący zajęcia wyjaśnia, na czym polega zadanie. Czyta po trzy
wyrazy z przygotowanych zestawów. Prosi dzieci o wskazanie słowa, które rymuje się z pierwszym z przeczytanych słów. Dane dziecko wypowiada rymujące się słowo sylabami, ściskając jednocześnie piłeczkę sensoryczną tyle razy, ile sylab ma to słowo.
Zestawy wyrazów Bratka (do wyboru):
balon – salon – nurek
chomik – nektaryna – komik
wazony – balony – narcyzy
nuty – narty – buty
nudny – trudny – łatwy
nos – kos – bąk
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narty – kije – karty
noc – kij – koc
nora – lisy – kora
nurek – płetwy – murek
nakrętka – wędka – ryba
nutki – butki – szelki
nektarynka – mandarynka – cytryna
naleśniki – pierniki – leśniczy
nektarynki – choinki – łańcuchy
limony – melony – banany

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 4, 5

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci kolorują obrazki, w których nazwach występuje głoska [n]. Zaznaczają
niebieską kredką miejsce głoski [n] w schemacie okienkowym.

6. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania dźwięków mowy literą; litera drukowana
litery N, n drukowane

B

■ Prezentacja litery drukowanej wielkiej i małej (z dużego alfabetu).

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 6
lupa

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci za pomocą lupy wyodrębniają drukowane litery N, n spośród innych liter.

7. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania dźwięków mowy literą; litera pisana
litery N, n pisane

B

■ Prezentacja litery pisanej wielkiej i małej.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 7
lupa

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci za pomocą lupy wyszukują pisane litery N, n. Zaznaczają je niebieską
kredką.

8. Rodzaj aktywności terapeutycznej: zapamiętywanie liter dotykiem

B

■ Zabawa „Poczuj literę na plecach”. Prowadzący zajęcia kreśli palcem na plecach dziecka litery N, n. Mówi:
Tak można poczuć wielką literę N, a tak – małą literę n.
■ Zabawa dramowa „Zostań literą N”. Dzieci swobodnie chodzą po sali na czworakach – udają nornice.
Na słowa prowadzącego zajęcia: Budujemy korytarz w kształcie litery N, dzieci kładą się na podłodze w pozie
przypominającej literę N.

metalowy wskaźnik
lub długopis

B

■ Zabawa „Poczuj zimną literę”. Prowadzący zajęcia kreśli metalowym wskaźnikiem lub długopisem litery
N, n na przedramieniu każdego dziecka. Używa metalowego przedmiotu, aby dziecko kojarzyło te litery z zimnem. Mówi: Tak można poczuć wielką literę N, a tak – małą literę n. Czujesz, że są zimne w dotyku?
■ Zabawa „Spacer rąk po chodniku”. Prowadzący zajęcia układa przed dziećmi na stole czerwone i niebieskie płytki sensoryczne. Dzieci na przemian kładą na płytkach całe dłonie, udając spacer rąk. Doznają w ten
sposób ciepła na czerwonych płytkach, a zimna – na niebieskich.
Następnie z pomocą prowadzącego dzieci kreślą palcem na niebieskiej płytce litery N, n. Wnioskują, że litery N, n są zimne.

płytki sensoryczne

9. Rodzaj aktywności terapeutycznej: zapamiętywanie liter zmysłem smaku i węchu
nektarynki

B

■ Smak i zapach litery. Prowadzący zajęcia częstuje dzieci nektarynkami. Mówi, że mogą sobie wyobrazić,
że litery N, n smakują i pachną jak nektarynki.

litery N, n z alfabetu
sensorycznego

B

■ Prezentacja litery. Prowadzący zajęcia pokazuje dzieciom litery N, n na karcie z alfabetu sensorycznego.

10. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ruchowe zapamiętywanie liter
litery N, n z alfabetu
demonstracyjnego

B

■ Kreślenie litery. Prowadzący zajęcia precyzyjnie objaśnia dzieciom wygląd pisanych liter N, n. Pokazuje
miejsca wejścia do liter (miejsca, od których należy rozpocząć pisanie liter). Omawia, w jaki sposób się kreśli
te litery:
Literę n piszemy jednym ruchem. Kreślimy laskę w prawo do góry, a potem w dół. Wracamy po śladzie do góry i piszemy kolejną laskę najpierw do góry w prawo, potem w dół, a na koniec zaginamy ją w prawo.
Literę N piszemy jednym ruchem. Kreślimy od dołu od lewej strony zagięcie laski i kreskę z dołu do góry. Następnie
piszemy ukośną kreskę z góry na dół. Dalej do góry prostą laskę zagiętą w prawo.
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koce, nakładka na palce
Spaceruch lub woreczek
z grochem, niebieska tasiemka

B

■ Ruchowe zapamiętywanie litery.
• Dzieci kreślą litery N, n w powietrzu, wykonując obszerne ruchy rąk.
• Dzieci układają na podłodze litery N, n ze zwiniętych koców. Oznaczają za pomocą nakładki na palce Spaceruch lub woreczka z grochem miejsca wejścia do liter. Następnie przechodzą bez butów po ułożonych
na podłodze zwiniętych w rulon kocach w kierunku zgodnym z kreśleniem liter.
• Dzieci układają na stole litery N, n z niebieskiej tasiemki.

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

■ Gimnastyka sprawnych rączek. Dzieci wykonują ćwiczenia według wskazówek prowadzącego zajęcia.

B

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

Przewodnik
dla nauczyciela
suwak „Pingwinek
na ślizgawce”, kartoniki
z literami N, n

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 13–16

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci starannie piszą litery. Wybierają „Literową miss piękności”.

■ Gimnastyka oczu przed czytaniem. Dzieci wykonują ćwiczenia według wskazówek prowadzącego zajęcia.
■ Czytanie z pingwinkiem. Prowadzący zajęcia rozdaje dzieciom suwaki. Mówi: Pingwinek zaprasza was do czytania. Przygotujcie kartoniki z literami oznaczającymi samogłoski i literę n. Postawcie na końcu ślizgawki literę n. Ślizgajcie się z literą o do litery n, wołając: oooon. Prowadzący zajęcia ćwiczy z dziećmi czytanie litery n w połączeniu
z innymi literami oznaczającymi samogłoski.

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci czytają sylabami i całościowo. Piszą sylaby i wyrazy po śladzie oraz samodzielnie.
■ Zabawa „Wyskacz wyraz”. Prowadzący zajęcia układa na dywanie kilka (ok. 10) poznanych liter wyciętych
z wykładziny (lub gąbki, papieru). Dziecko samodzielnie tworzy wyrazy, skacząc po literach.

litery przestrzenne

13. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia rozwijające myślenie matematyczne i wyobraźnię
Zeszyt ćwiczeń, ćw. 17

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci kolorują obrazek wskazany przez liczbę.

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

B

■ Zabawa relaksacyjna „W domku jest ciepło i bezpiecznie”. Prowadzący zajęcia zaprasza dzieci do zabawy.
Dzieci kładą się wygodnie na kocach w pozycji embrionalnej (na plecach, rękoma otulają zgięte w kolanach
nogi) i przez chwilę delikatnie balansują w rytm muzyki relaksacyjnej. Następnie prostują ręce i nogi oraz zawijają się w koce. Prowadzący mówi do dzieci: W domku jest ciepło i bezpiecznie. Posłuchaj muzyki w ciszy.

V. Podsumowanie pracy. Ocena wysiłku
15. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia utrwalające treści, podsumowanie i nagroda

B

■ 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? Jak wam się podobały zadania? Które zadania sprawiły wam trudność, a które były łatwe do wykonania?

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 18

B

■ Samoocena. Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytania zawarte w zeszycie ćwiczeń
i dokonać samooceny.

Karta postępów 23

B

■ Karta postępów. Prowadzący zajęcia wypełnia wraz z dziećmi kartę postępów.

Karta pracy domowej 23

B

■ Praca domowa. Prowadzący zajęcia objaśnia, jak wykonać pracę domową.
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Scenariusz zajęć
Zapis
w dzienniku

24

Głoska [r] i litery R, r w opracowaniu wielozmysłowym, na podstawie bajki terapeutycznej O tym, jak
„żabcia” i „ropucha” pokazały, że przezwisko może sprawiać przykrość

Cele
operacyjne

Dziecko:
• utrwala głoskę [r], litery R, r
• uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (poczucie wyższości, zrozumienie, entuzjazm)
• uwrażliwia się na zachowania, które sprawiają innym przykrość
• doskonali umiejętność rekonstruowania wyrazów pozbawionych pierwszej głoski (ćwiczenia syntezy fonemowo-logotomowej)
• osłuchuje się ze słownictwem zawierającym głoskę [r]
• wyodrębnia głoskę [r] w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów
• doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalną
• doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem
• doskonali umiejętność kształtnego pisania liter w połączeniach
• doskonali umiejętność odejmowania w zakresie 10

Środki
dydaktyczne

• plastelina
• metalowy wskaźnik lub długopis
• różana herbata (lub coś innego o podobnym zapachu, np. róża, olejek różany, płatki różane)
• niebieski sznurek
• niebieska tasiemka
• litery przestrzenne (np. z wykładziny)

Do przygotowania
na zajęcia

Z wyposażenia
pracowni

• Ortograffiti z Bratkiem. Księga bajek terapeutycznych
• Ortograffiti z Bratkiem. Zeszyt ćwiczeń, kl. 1, cz. 2
• Ortograffiti z Bratkiem. Przewodnik dla nauczyciela
• płyta CD Słucham z Bratkiem
• pacynka Bratek
• nakładka na palce Spaceruch lub woreczek z grochem
• domek uczuć
• litery drukowane i pisane z alfabetu demonstracyjnego i sensorycznego
• folia i pisak
• lupa Bystre Oczko
• płytki sensoryczne
• kartoniki z literami
• suwak „Pingwinek na ślizgawce”
• karta postępów dziecka 24
• karta pracy domowej 24

Przebieg
zajęć

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

B

■ Zabawa „Rozmowa o przezwiskach”. Prowadzący zajęcia kieruje rozmową, zadając pytania: Jak się czują
dzieci, kiedy są przezywane? Co czujecie, gdy ktoś zwraca się do was, używając przezwiska? Jak reagujecie w sytuacji, gdy inni tak postępują?
■ Domek uczuć. Dzieci siedzą w kręgu. Rozmawiają o swoim samopoczuciu. Następnie na domku uczuć
pokazują ilustracje, które najlepiej obrazują ich emocje.

domek uczuć

2. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchania ze zrozumieniem
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 24
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 24

B

■ Prezentacja bajki terapeutycznej. Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci i zapowiada: Słuchając
uważnie bajki, poznacie nową przygodę Bratka.

B

■ Rozmowa na temat treści bajki. Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych
wysłuchaniem bajki. Dzieci odpowiadają na zagadnienia sprawdzające rozumienie tekstu:
1. W jakim celu dzieci wybrały się do parku?
2. Jakie oznaki wiosny dzieci zaobserwowały na wycieczce?
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3. W jaki sposób Róża wymyślała dzieciom przezwiska?
4. Dlaczego przezwiska nie podobały się dzieciom?
5. Co Bratek miał na myśli, mówiąc: Przezwiska wolno używać tylko pod warunkiem, że dana osoba wyrazi zgodę.
6. Co należy robić, gdy ktoś kogoś przezywa?
7. Co Bratek doradził Róży?
8. Które słowa rozpoczynające się na głoskę [r] udało wam się zapamiętać z bajki?
9. Opowiedz, co się dzieje na ilustracji.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci opowiadają o przeżyciach bohatera, nazywając uczucia przedstawione
na kolejnych obrazkach.

II. Wypracowanie gotowości do pracy
3a. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia ruchowo-zmysłowe
■ Zabawa „Taniec wiosennych kwiatów”. Dzieci tańczą w rytm muzyki. Poruszają się swobodnie po sali. Kiedy muzyka ucichnie, dzieci tworzą z własnych ciał rzeźby – wybrane wiosenne kwiaty. Prowadzący zajęcia
„ożywia” kolejne kwiaty, pytając za każdym razem: Jakim jesteś kwiatem? Czego potrzebujesz, aby rosnąć? Jak
byś się czuł, gdybym powiedział do Ciebie „Wiosenny brzydalu”? Pokaż, jak powoli wyrastasz z ziemi i stajesz się
pięknym wiosennym kwiatem.

Płyta CD
Słucham z Bratkiem

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

B

■ Zagadki dźwiękowe „Odgłosy lasu i łąki”. Prowadzący zajęcia w roli Bratka wdraża dzieci w sytuację zadaniową. Wyjaśnia, że istotą zadania jest odgadnięcie, jakie odgłosy Bratek usłyszał na spacerze. Następnie prezentuje dzieciom odgłosy z płyty CD. Dzieci odgadują zagadki dźwiękowe: żaby, świerszcze, pszczoły, komary,
bąk, dzikie kaczki, skowronek, kukułka, wiatr – szeleszczenie trawy i liści.

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

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci przyglądają się ilustracjom. Zapamiętują jak najwięcej elementów i próbują je wymienić z pamięci. Następnie odszukują te elementy na rysunku.

4. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące sferę manualną i grafomotoryczną
Przewodnik
dla nauczyciela
plastelina

■ Masażyk całej ręki. Dzieci wykonują ćwiczenia przygotowujące ruchy rąk do pisania według wskazówek
prowadzącego zajęcia.

B

■ Ćwiczenia manualne. Dzieci tworzą z plasteliny ślimaczka według słownej instrukcji prowadzącego zajęcia:
• Wałkuj obiema rękoma długi i cienki wałeczek.
• Owiń wałeczek wokół wskazującego palca lewej ręki tak, aby przypominał ślimaczka.
• Teraz powiedz do ślimaczka rymowankę: Ślimak, ślimak, pokaż rogi. Dam ci sera na pierogi.
• Uformuj malutkie rogi i przylep je ślimakowi. Spraw, aby wyglądał na wesołego.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3 B ■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci rysują po śladzie, mówiąc jednocześnie sylabami rymowankę: Ślimak,
ślimak, pokaż rogi. Dam Ci sera na pierogi. Jak nie sera to kapusty. Od kapusty będziesz tłusty.

III. Praca właściwa. Opracowanie polisensoryczne litery
5. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchowego wyodrębniania głoski

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 4, 5

B

■ Zabawa „Zepsuty robot”. Prowadzący zajęcia wyjaśnia, na czym polega zadanie. Zaprasza dzieci do udziału w zabawie polegającej na uzupełnianiu imion brakującą głoską. Mówi: Robot Jasia potrafi mówić imiona. Ale
trochę się popsuł i teraz nie wypowiada pierwszej głoski. Spróbuj odgadnąć, jakie imię chciał powiedzieć. Prowadzący wymawia kolejno niepełne imiona z przygotowanego zestawu, a dzieci podają ich pełne brzmienie.
Zestaw wyrazów do wyboru:
(A)gnieszka, (A)licja, (O)liwia, (R)enata, (R)obert, (A)neta, (M)ałgosia, (K)arolina, (M)agdalena, (Z)uzanna, (K)arol,
(D)ominik, (R)adek, (Sz)ymon, (A)melia, (R)yszard, (R)oman, (R)óża, (K)rysia, (M)arzena, (J)ulia, (J)aś, (I)za

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci kolorują te elementy obrazka, w których nazwach słyszą głoskę [r]. Zaznaczają niebieską kredką miejsce głoski [r] w schemacie okienkowym.
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6. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania dźwięków mowy literą; litera drukowana
litery R, r drukowane

B

■ Prezentacja litery drukowanej wielkiej i małej (z dużego alfabetu).

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 6
lupa

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyodrębniają za pomocą lupy drukowane litery R, r spośród innych liter.

7. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania dźwięków mowy literą; litera pisana
litery R, r pisane

B

■ Prezentacja litery pisanej wielkiej i małej.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 7

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują pisane litery R, r i zaznaczają je niebieską kredką.

8. Rodzaj aktywności terapeutycznej: zapamiętywanie liter dotykiem
■ Zabawa „Poczuj literę na plecach”. Prowadzący zajęcia kreśli palcem na plecach dziecka litery R, r, mówiąc: Tak można poczuć wielką literę R, a tak – małą literę r.
■ Zabawa „Zostań literą R”. Dzieci pełzają po sali, udając ślimaki. Na słowa prowadzącego zajęcia: ślimaczki-pełzaczki dzieci łączą się w pary, tworząc z własnych ciał kształt litery R.

metalowy wskaźnik
lub długopis

B

■ Zabawa „Poczuj zimną literę”. Prowadzący zajęcia kreśli metalowym wskaźnikiem lub długopisem litery
R, r na przedramieniu każdego dziecka. Używa metalowego przedmiotu, aby dziecko kojarzyło te litery z zimnem. Mówi: Tak można poczuć wielką literę R, a tak – małą literę r. Czujesz, że są zimne w dotyku?
■ Zabawa „Spacer rąk po chodniku”. Prowadzący zajęcia układa przed dziećmi na stole czerwone i niebieskie płytki sensoryczne. Dzieci na przemian kładą na płytkach całe dłonie, udając spacer rąk. Doznają w ten
sposób ciepła na czerwonych płytkach, a zimna na niebieskich. Następnie z pomocą prowadzącego dzieci
kreślą palcem na niebieskiej płytce kształt liter R, r. Wnioskują, że litery R, r są zimne.

płytki sensoryczne

9. Rodzaj aktywności terapeutycznej: zapamiętywanie liter zmysłem smaku i węchu

różana herbata (lub coś
innego o podobnym
zapachu, np. róża, olejek
różany, płatki różane)

B

■ Smak i zapach litery. Prowadzący zajęcia częstuje dzieci różaną herbatą (lub podaje im do powąchania różę albo olejek różany). Mówi, że możemy sobie wyobrazić, że litery R, r smakują i pachną jak różana herbata.

litery R, r z alfabetu
sensorycznego

B

■ Prezentacja litery. Prowadzący zajęcia pokazuje dzieciom litery R, r na karcie z alfabetu sensorycznego.

10. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ruchowe zapamiętywanie liter
litery R, r z alfabetu
demonstracyjnego

B

■ Kreślenie litery. Prowadzący zajęcia precyzyjnie objaśnia dzieciom wygląd pisanych liter R, r. Pokazuje
miejsca wejścia do liter (miejsca, od których należy rozpocząć pisanie liter). Omawia, w jaki sposób się kreśli
te litery:
Literę r piszemy jednym ruchem. Kreślimy laskę zagiętą w prawo do góry, potem prowadzimy ją w dół i wracamy
po śladzie do góry. Następnie kreślimy ukośną kreseczkę i węzełek.
Literę R piszemy dwoma ruchami. Kreślimy laskę z góry na dół zagiętą w lewo. Od innego miejsca z góry na dół kreślimy do połowy laski półowalną linię nazywaną brzuszkiem, a następnie – laskę zagiętą u dołu w prawo.

nakładka na palce
Spaceruch lub woreczek
z grochem, niebieski sznurek, niebieska tasiemka

B

■ Ruchowe zapamiętywanie litery.
• Dzieci kreślą litery R, r w powietrzu, wykonując obszerne ruchy rąk.
• Dzieci układają na podłodze litery R, r z niebieskiego sznurka. Oznaczają za pomocą nakładki na palce Spaceruch lub woreczka z grochem miejsca wejścia do liter. Następnie przechodzą bez butów po ułożonym
na podłodze sznurku w kierunku zgodnym z kreśleniem liter.
• Dzieci układają na stoliku litery R, r z niebieskiej tasiemki.

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

■ Gimnastyka sprawnych rączek. Dzieci wykonują ćwiczenia według wskazówek prowadzącego zajęcia.

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci starannie piszą litery. Wybierają „Literową miss piękności”.

129

w w w. o r t o g r a f f i t i . p l
12. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność czytania i pisania
Przewodnik
dla nauczyciela

■ Gimnastyka oczu przed czytaniem. Dzieci wykonują ćwiczenia według wskazówek prowadzącego zajęcia.
■ Czytanie z pingwinkiem. Prowadzący zajęcia rozdaje dzieciom suwaki. Mówi: Pingwinek zaprasza was do czytania. Przygotujcie kartoniki z literami oznaczającymi samogłoski i literę r. Postawcie na końcu ślizgawki literę r. Ślizgajcie się z literą o do litery r, wołając: oooor. Prowadzący zajęcia ćwiczy z dziećmi czytanie litery r w połączeniu
z innymi literami oznaczającymi samogłoski.

suwak „Pingwinek
na ślizgawce”,
kartoniki z literami R, r
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 13–16

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci czytają sylabami i całościowo. Piszą sylaby i wyrazy po śladzie oraz samodzielnie. Układają i zapisują zdanie z rozsypanki wyrazowej.

litery przestrzenne

B

■ Zabawa „Wyskacz wyraz”. Prowadzący zajęcia układa na dywanie kilka (ok. 10) poznanych liter wyciętych
z wykładziny (lub gąbki, papieru). Dziecko, skacząc po literach, samodzielnie tworzy wyrazy.

13. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia rozwijające myślenie matematyczne i wyobraźnię
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 17

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci kolorują pola obrazka, których wyniki wynoszą 1.

IV. Relaksacja
14. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia relaksacyjne
■ Zabawa relaksacyjna „Psujący się robot Bratka”. Prowadzący zajęcia zaprasza dzieci do zabawy. Dzieci
chodzą po sali w rytm muzyki w dowolnych kierunkach, naśladując ruchy sprawnego robota (usztywnione
nogi i ręce). Następnie naśladują ruchy psującego się robota (ruchy coraz wolniejsze i mniej pasujące do tempa), aż wreszcie – robota zatrzymującego się w ciekawej pozycji.

Płyta CD
Słucham z Bratkiem

V. Podsumowanie pracy. Ocena wysiłku
15. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia utrwalające treści, podsumowanie i nagroda

B

■ 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? Jak wam się podobały zadania? Które zadania sprawiły wam trudność, a które były łatwe do wykonania? Czy rada Bratka, aby nie przezywać, jest słuszna?

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 18

B

■ Samoocena. Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytania zawarte w zeszycie ćwiczeń
i dokonać samooceny.

Karta postępów 24

B

■ Karta postępów. Prowadzący zajęcia wypełnia wraz z dziećmi kartę postępów.

Karta pracy domowej 24

B

■ Praca domowa. Prowadzący zajęcia objaśnia, jak wykonać pracę domową.
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Scenariusz zajęć
Zapis
w dzienniku

25

Głoska [c] i litery C, c w opracowaniu wielozmysłowym na podstawie bajki terapeutycznej O tym jak cytrynowa mina Celinki zamieniła się w słodką jak cukierek

Cele
operacyjne

Dziecko:
• utrwala głoskę [c], litery C, c
• uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (samotność, radość, szczęście)
• osłuchuje się ze słownictwem zawierającym głoskę [c]
• wyodrębnia głoskę [c] w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów
• doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalną
• doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem
• doskonali umiejętność kształtnego pisania liter w połączeniach
• kształci umiejętność pisania wyrazów z pamięci
• doskonali umiejętność określania miejsca liczb na miarce centymetrowej

Środki
dydaktyczne

• dowolne przedmioty przeznaczone do rozpoznawania dotykiem (cukierek, ceratka, cytryna, miara krawiecka – centymetr, wełna, tkanina, butelka ze szkła, plastiku)
• bębenek
• sznurowadła
• zabawki lub obrazki (np. lalka, miś, pajac, cymbałki, zając)
• taca z cukierkami (lub rysunkami cukierków)
• metalowy wskaźnik lub długopis
• cytryna
• niebieski sznurek
• niebieska tasiemka
• litery przestrzenne (np. z wykładziny)

Do przygotowania
na zajęcia

• Ortograffiti z Bratkiem. Księga bajek terapeutycznych
• Ortograffiti z Bratkiem. Zeszyt ćwiczeń, kl. 1, cz. 2
• Ortograffiti z Bratkiem. Przewodnik dla nauczyciela
• płyta CD Słucham z Bratkiem
• pacynka Bratek
• nakładka na palce Spaceruch lub woreczek z grochem
• domek uczuć
• karta pracy – trampek
• litery drukowane i pisane z alfabetu demonstracyjnego i sensorycznego
• folia i pisak
• lupa Bystre Oczko
• płytki sensoryczne
• kartoniki z literami
• suwak „Pingwinek na ślizgawce”
• karta postępów dziecka 25
• karta pracy domowej 25

Z wyposażenia
pracowni

Przebieg
zajęć

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

domek uczuć

B

■ Zabawa „Słowa o różnej barwie”. Dzieci siedzą swobodnie na podłodze. Prowadzący zajęcia mówi: Dzisiaj
w „Klubie Przyjaciół Bratka” porozmawiamy o samotności, radości i szczęściu. Zapraszam do zabawy. Wypowiedz
swoje imię w nastroju smutnym, a potem – w radosnym. Dzieci kolejno wykonują polecenie, wykorzystując głos,
mimikę twarzy oraz plastykę całego ciała.
■ Domek uczuć. Dzieci siedzą w kręgu. Rozmawiają o swoim samopoczuciu. Następnie na domku uczuć
pokazują ilustracje, które najlepiej obrazują ich emocje.

2. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchania ze zrozumieniem
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 25

B

■ Prezentacja bajki terapeutycznej. Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci i zapowiada: Słuchając
uważnie bajki, poznacie nową przygodę Bratka.
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Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 25

B

■ Rozmowa na temat treści bajki. Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych
wysłuchaniem bajki. Dzieci odpowiadają na zagadnienia sprawdzające rozumienie tekstu:
1. Co zaniepokoiło Bratka w zachowaniu Celiny?
2. Dlaczego Celina rozdawała dzieciom swoje zabawki i nie szanowała swoich rzeczy?
3. Dlaczego Celina czuła się smutna i samotna?
4. Co było tematem rysunków Celiny i Bratka?
5. Jakie marzenie miała Celina?
6. Do czego służył Celinie centymetr?
7. Które słowa rozpoczynające się na głoskę [c] udało wam się zapamiętać z bajki?
8. Opowiedz, co się dzieje na ilustracji.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci opowiadają o przeżyciach bohatera, nazywając uczucia przedstawione
na kolejnych obrazkach.

II. Wypracowanie gotowości do pracy
3a. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia ruchowo-zmysłowe
■ Zabawa „Poczuj w dłoniach małe co nieco”. Między prowadzącym zajęcia a dzieckiem stoi przesłona, aby
dziecko nie pomagało sobie wzrokiem podczas wykonywania ćwiczenia.
Prowadzący wkłada dziecku do rąk kolejne przedmioty, np. cukierek, ceratkę, cytrynę, miarę krawiecką (centymetr), wełnę, tkaninę, butelkę ze szkła lub plastiku. Pyta, jaki to przedmiot, jaki jest w dotyku i jaką ma temperaturę.

dowolne przedmioty
przeznaczone do rozpoznawania dotykiem

3b. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość
i pamięć wzrokową
■ Zabawa „Słuchaj i licz”. Prowadzący zajęcia w roli Bratka opowiada, że wraz z Celiną wymyślili nową zabawę. Wdraża dzieci w sytuację zadaniową. Dzieci stoją w rozsypce tyłem do prowadzącego, który powoli wystukuje rytm na bębenku lub innym instrumencie (do 10 uderzeń). Dzieci liczą w myślach usłyszane dźwięki,
a następnie na sygnał Bratka: Dzieci, skaczcie! – podskakują tyle razy, ile było uderzeń w bębenek.

pacynka Bratek, bębenek

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

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują podane elementy na ilustracji.

4. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące sferę manualną i grafomotoryczną
■„Masażyk całej ręki”. Dzieci wykonują ćwiczenia przygotowujące ruchy rąk do pisania według wskazówek
prowadzącego zajęcia.

Przewodnik
dla nauczyciela
karta pracy, sznurowadła

B

■ Ćwiczenie manualne „Zasznuruj cytrynowy trampek”. Dzieci wykonują liczne ruchy nadgarstka i palców
podczas sznurowania kartonowego trampka.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci rysują po śladzie. Wypełniają kontury rysunku.

III. Praca właściwa. Opracowanie polisensoryczne litery
5. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchowego wyodrębniania głoski
zabawki lub obrazki
(np. lalka, miś, pajac,
cymbałki, zając), taca
z cukierkami
lub rysunkami cukierków
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 4, 5

■ Zabawa „ Cukierkowe zdania”. Prowadzący zajęcia wyjaśnia, na czym polega zadanie. Układa na dywanie
kilka zabawek (obrazków), mówiąc, że podobne zabawki miała Celina. Kładzie też tacę z cukierkami (mogą
być papierowe kształty). Dzieci układają i mówią zdanie na temat wybranej zabawki. Następnie układają w rzędzie tyle cukierków, ile było słów w wypowiedzianym zdaniu.

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci z pierwszych głosek słów układają nowe słowo. Zaznaczają niebieską
kredką miejsce głoski [c] w schemacie okienkowym.

6. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania dźwięków mowy literą; litera drukowana
litery C, c drukowane

B

■ Prezentacja litery drukowanej wielkiej i małej (z dużego alfabetu).
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Zeszyt ćwiczeń, ćw. 6
lupa

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyodrębniają drukowane litery C, c spośród innych liter.

7. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania dźwięków mowy literą; litera pisana
litery C, c pisane

B

■ Prezentacja litery pisanej wielkiej i małej.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 7

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują pisane litery C, c. Zaznaczają je cytrynowym kolorem.

8. Rodzaj aktywności terapeutycznej: zapamiętywanie liter dotykiem
■ Zabawa „Zostań literą C”. Dzieci „kicają” po sali jak zające. Na słowa prowadzącego zajęcia: Kic, kic dzieci
kładą się na podłodze, tworząc z własnego ciała kształt litery C.

B

■ Zabawa „Poczuj literę na plecach”. Prowadzący zajęcia kreśli palcem na plecach dziecka litery C, c, mówiąc: Tak można poczuć wielką literę C, a tak – małą literę c.

metalowy wskaźnik
lub długopis

■ Zabawa „Poczuj zimną literę”. Prowadzący zajęcia kreśli metalowym wskaźnikiem lub długopisem litery
C, c na przedramieniu każdego dziecka. Używa metalowego przedmiotu, aby dziecko kojarzyło te litery z zimnem. Mówi: Tak można poczuć wielką literę C, a tak – małą literę c. Czujesz, że są zimne w dotyku?

płytki sensoryczne

■ Zabawa „Spacer rąk po chodniku”. Prowadzący zajęcia kładzie przed dziećmi na stole czerwone i niebieskie płytki sensoryczne. Dzieci kładą na płytkach całe dłonie, udając spacer rąk. Doznają w ten sposób ciepła
na czerwonych płytkach, a zimno – na niebieskich.
Następnie z pomocą prowadzącego dzieci kreślą palcem na niebieskiej płytce litery C, c. Wnioskują, że litery
C, c są zimne.

9. Rodzaj aktywności terapeutycznej: zapamiętywanie liter zmysłem smaku i węchu
cytryna

B

■ Smak i zapach litery. Prowadzący zajęcia częstuje dzieci cytryną, mówiąc: Możemy sobie wyobrazić, że litery C, c smakują i pachną jak cytryna.

litery C, c z alfabetu
sensorycznego

B

■ Prezentacja litery. Prowadzący zajęcia pokazuje dzieciom litery C, c na karcie z alfabetu sensorycznego.

10. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ruchowe zapamiętywanie liter
litery C, c z alfabetu
demonstracyjnego

B

■ Kreślenie litery. Prowadzący zajęcia precyzyjnie objaśnia dzieciom wygląd pisanych liter C, c. Pokazuje
miejsca wejścia do liter (miejsca, od których należy rozpocząć pisanie liter). Omawia, w jaki sposób się kreśli
te litery:
Litery c, C piszemy jednym ruchem. Kreślimy owalną linię w lewo do góry, a potem w dół, zginając ją w prawo do
góry.

niebieski sznurek,
nakładka na palce
Spaceruch lub woreczek
z grochem, niebieska
tasiemka

B

■ Ruchowe zapamiętywanie litery.
• Dzieci kreślą litery C, c w powietrzu, wykonując obszerne ruchy rąk.
• Dzieci układają na podłodze litery C, c z niebieskiego sznurka. Oznaczają za pomocą nakładki na palce Spaceruch lub woreczka z grochem miejsca wejścia do liter. Następnie przechodzą bez butów po ułożonym
na podłodze sznurku w kierunku zgodnym z kreśleniem liter.
• Dzieci układają na stoliku litery C, c z niebieskiej tasiemki.

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

■ Gimnastyka sprawnych rączek. Dzieci wykonują ćwiczenia według wskazówek prowadzącego zajęcia.

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci starannie piszą litery. Wybierają „Literową miss piękności”.

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

Przewodnik
dla nauczyciela

■ Gimnastyka oczu przed czytaniem. Dzieci wykonują ćwiczenia według wskazówek prowadzącego zajęcia.

suwak „Pingwinek
na ślizgawce”, kartoniki
z literami C, c

■ Czytanie z pingwinkiem. Prowadzący zajęcia rozdaje dzieciom suwaki. Mówi: Pingwinek zaprasza was do
czytania. Przygotujcie kartoniki z literami oznaczającymi samogłoski i literę c. Postawcie na końcu ślizgawki literę c.
Ślizgajcie się z literą o do litery c, wołając: ooooc. Prowadzący zajęcia ćwiczy z dziećmi czytanie litery c w połączeniu z innymi literami oznaczającymi samogłoski.
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Zeszyt ćwiczeń
ćw. 13–16
litery przestrzenne

B
B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci czytają sylabami i całościowo. Piszą sylaby i wyrazy po śladzie oraz samodzielnie.
■ Zabawa „Wyskacz wyraz”. Prowadzący zajęcia układa na dywanie kilka (ok. 10) poznanych liter wyciętych
z wykładziny (lub gąbki, papieru). Dziecko, skacząc po literach, samodzielnie tworzy wyrazy.

13. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia rozwijające myślenie matematyczne i wyobraźnię
Zeszyt ćwiczeń, ćw. 17

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci piszą cyfry po śladzie. Kolorują co drugie pole na miarce centymetrowej.

IV. Relaksacja
14. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia relaksacyjne
■ Zabawa relaksacyjna „Malowanie w wyobraźni”. Prowadzący zajęcia zaprasza dzieci do zabawy. Poleca
położyłyć się wygodnie na podłodze, posłuchać muzyki i namalować w swojej wyobraźni dowolne obrazy.
Po zakończeniu zabawy, chętne dzieci mogą opowiedzieć, co malowały.

Płyta CD
Słucham z Bratkiem

V. Podsumowanie pracy. Ocena wysiłku
15. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia utrwalające treści, podsumowanie i nagroda

B

■ 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? Jak wam się podobały zadania? Które zadania sprawiły wam trudność, a które były łatwe do wykonania? Czy potrafisz pocieszyć kolegę lub koleżankę, gdy się smuci?

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 18

B

■ Samoocena. Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytania zawarte w zeszycie ćwiczeń
i dokonać samooceny.

Karta postępów 25

B

■ Karta postępów. Prowadzący zajęcia wypełnia wraz z dziećmi kartę postępów.

Karta pracy domowej 25

B

■ Praca domowa. Prowadzący zajęcia objaśnia, jak wykonać pracę domową.
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Scenariusz zajęć
Zapis
w dzienniku

Głoska [ł] i litery Ł, ł w opracowaniu wielozmysłowym, na podstawie bajki terapeutycznej O tym, że łatwo przyczepia się innym łatki, ale trudniej się je odczepia

Cele
operacyjne

Dziecko:
• utrwala głoskę [ł], litery Ł, ł
• uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (przerażenie, pogarda, odwaga)
• uwrażliwia się na zachowania, które sprawiają innym przykrość
• osłuchuje się ze słownictwem zawierającym głoskę [ł]
• wyodrębnia głoskę [ł] w nagłosie, śródgłosie, wygłosie wyrazów
• doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalną
• doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem
• doskonali umiejętność kształtnego pisania liter w połączeniach
• kształci umiejętność układania wyrazów z sylab i liter
• wykonuje obliczenia pieniężne
• doskonali umiejętność przekraczania linii środkowej ciała

Środki
dydaktyczne

• kawałki folii samoprzylepnej w kształcie łatek (lub paski szerokiej taśmy klejącej)
• kartki papieru formatu A5 (np. z zeszytu)
• kawałek folii samoprzylepnej w kształcie łatki z napisem BEKSA
• dwa kosze (lub pudełka)
• piłeczka
• opaska lub chusta na oczy
• plastelina
• metalowy wskaźnik lub długopis
• łakocie (różne do wyboru)
• niebieska tasiemka
• gazety
• litery przestrzenne (np. z wykładziny)

Do przygotowania
na zajęcia

Z wyposażenia
pracowni

• Ortograffiti z Bratkiem. Bajki terapeutyczne
• Ortograffiti z Bratkiem. Zeszyt ćwiczeń, kl. 1, cz. 2
• Ortograffiti z Bratkiem. Przewodnik dla nauczyciela
• płyta CD Słucham z Bratkiem
• pacynka Bratek
• płytki sensoryczne
• karty z alfabetu z literami Ł, ł
• nakładka na palce Spacerach lub woreczek z grochem
• litery Ł, ł drukowane i pisane z alfabetu demonstracyjnego
• folia i pisak
• lupa Bystre Oczko
• kartoniki z literami oznaczającymi samogłoski i spółgłoski
• suwak „Pingwinek na ślizgawce”
• karta postępów dziecka 26
• karta pracy domowej 26

Przebieg
zajęć
kawałki folii samoprzylepnej w kształcie łatek lub
paski szerokiej taśmy klejącej, kartki papieru formatu A5 dla każdego
dziecka, pacynka Bratek,
kawałek folii samoprzylepnej w kształcie łatki
z napisem BEKSA

26

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

B

■ Zabawa „Łatka”. Dzieci siedzą w kręgu na podłodze. Bratek zaprasza je do ćwiczenia. Kładzie przed nimi
kartki. Prosi, aby zrobiły w każdej niewielką dziurkę (np. palcem). Następnie daje dzieciom kawałki folii samoprzylepnej powycinane w kształcie łatek lub paski szerokiej taśmy klejącej i mówi: Zaklejcie dziurkę łatką. Komentuje tę czynność, wcielając się w rolę Bratka: Gdy chcemy coś naprawić, np. zamaskować dziurkę, by stała
się niewidoczna, używamy do tego łatki. W jakich sytuacjach można użyć łatki? Dzieci podają przykłady, typu:
Gdy się zrobi dziurka na kolanie w spodniach. Bratek je chwali. Następnie prezentuje inny przykład – przykleja
do swojej bluzeczki foliową łatkę z napisem BEKSA i mówi: Kiedyś przewróciłem się i upadłem na kolana. Czułem ogromny ból, a do moich oczu napłynęły łzy. Ale naprawdę zrobiło mi się przykro, gdy ktoś nazwał mnie beksą. To słowo było łatką. Bratek zachęca dzieci do wykonania nieskomplikowanego doświadczenia: A teraz
spróbujcie odkleić łatkę od kartki. Dzieci odklejają łatki i dostrzegają, że każda łatka odkleja się razem z papierem. Bratek komentuje: Widzicie, jak trudno odkleić łatkę? Pamiętajcie, że słowo, które jest łatką również odkleja
się bardzo trudno! Przekonacie się o tym, słuchając dzisiejszej bajki.
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■ Domek uczuć. Dzieci siedzą w kręgu. Rozmawiają o swoim samopoczuciu. Następnie pokazują na domku uczuć ilustracje, które najlepiej obrazują ich emocje.

domek uczuć

2. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchania ze zrozumieniem
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 26

B

■ Prezentacja bajki terapeutycznej. Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci i zapowiada: Słuchając
uważnie bajki, poznacie nową przygodę Bratka.

Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 26

B

■ Rozmowa na temat treści bajki. Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych
wysłuchaniem bajki.
Dzieci odpowiadają na zagadnienia sprawdzające rozumienie tekstu:
1. Czym różnił się od innych tydzień, o którym opowiadał Bratek?
2. Co zaniepokoiło Bratka?
3. Jak rozumiecie wyrażenie „przyczepić komuś łatkę”?
4. Czy łatwo jest przyczepiać komuś łatkę? I czy łatwo się ją odczepia?
5. Co przeżywa ktoś komu przyczepia się łatkę?
6. Co miała na myśli pani pedagog, mówiąc: Uwaga! Od dzisiaj w naszej szkole modna jest odwaga!?
7. W jaki sposób Bratek pomógł dzieciom?
8. Które słowa rozpoczynające się na głoskę [ł] udało wam się zapamiętać z bajki?
9. Opowiedz, co dzieje się na ilustracji.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci opowiadają o przeżyciach bohatera, nazywając uczucia przedstawione
na kolejnych obrazkach.

II. Wypracowanie gotowości do pracy
3a. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia ruchowo-zmysłowe
dwa kosze (lub pudełka)

B

■ Zabawa „Łaciaty rzut”. Dzieci stoją w rzędzie (jedno za drugim). Przed nimi ustawione są dwa kosze (lub
pudełka), jeden kosz z prawej strony, drugi – z lewej. Dzieci wypowiadają nazwy zwierząt w łatki. Jeżeli dane
dziecko odpowie prawidłowo, rzuca piłeczkę do kosza: lewą ręką – do kosza z prawej strony oraz prawą ręką – do kosza z lewej strony.

3b. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość
i pamięć słuchową
pacynka Bratek, opaska
lub chustka na oczy

■ Zabawa „Szukamy łaciatego szczeniaczka”. Prowadzący zajęcia w roli Bratka mówi, że wymyślił nową zabawę, następnie wdraża dzieci w sytuację zadaniową. Jedno dziecko wciela się w podwórkowego pieska – Łatka, któremu prowadzący zasłania oczy opaską. Zadaniem Łatka jest odszukanie szczeniaczka
za pomocą słuchu. Pozostałe dzieci naśladują odgłosy różnych zwierząt. Prowadzący zajęcia podpowiada im,
które zwierzątko mają naśladować (kotka, krówkę, szczeniaczka, kózkę, gąskę, kaczkę, prosiaczka itp.). Na umówiony sygnał dzieci chodzą po sali, wydając cicho (lub głośno) odpowiednie dźwięki. Gdy Łatek znajdzie
szczeniaczka, następuje zmiana ról.

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

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2 B ■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci znajdują na ilustracji wskazany element.
4. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące sferę manualną i grafomotoryczną
Przewodnik
dla nauczyciela
plastelina

■ Masażyk całej ręki. Dzieci wykonują ćwiczenia przygotowujące ruchy rąk do pisania według wskazówek
prowadzącego zajęcia.
■ Ćwiczenia manualne. Dzieci wykonują z plasteliny swój ulubiony przysmak.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3 B ■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci rysują po śladzie i kolorują obrazek.
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III. Praca właściwa. Opracowanie polisensoryczne litery
5. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchowego wyodrębniania głoski
łatka

B

■ Zabawa „Zastąp łatkę w imieniu głoską”. Prowadzący zajęcia wyjaśnia, na czym polega zadanie. Prosi dzieci o udział w zabawie polegającej na zastąpieniu łatki w imionach brakującą głoską. Mówi: Bratek wymyślił zagadki słowne z łatką. Będę mówić imię bez ostatniej głoski. Spróbuj ją odgadnąć. Która głoska jest w miejscu łatki?
Powiedz brakującą głoskę. Prowadzący zajęcia wypowiada imiona i zasłania łatką usta w momencie, kiedy ma
paść ostatnia głoska, której prowadzący nie wymawia.
Zestaw wyrazów do wyboru:
Renat(a), Agnieszk(a), Małgorzat(a), Anet(a), Żanet(a), Karolin(a), Rober(t), Pawe(ł), Micha(ł), Karo(l), Domini(k),
Rade(k), Szymo(n), Rome(k), Mare(k), Doria(n), Gracja(n), Tome(k), Wojte(k), Bogda(n), Ada(m)

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 4, 5

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyodrębniają głoskę [ł] w nazwach obrazków.

6. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania dźwięków mowy literą; litera drukowana
litery Ł, ł drukowane

B

■ Prezentacja litery drukowanej wielkiej i małej (z dużego alfabetu).

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 6
lupa

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyodrębniają za pomocą lupy drukowane litery Ł, ł spośród innych liter.

7. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania dźwięków mowy literą; litera pisana
litery Ł, ł pisane

B

■ Prezentacja litery pisanej wielkiej i małej.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 7

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują pisane litery Ł, ł. Kolorują tyle łatek, ile liter Ł, ł znajdą w zadaniu.

8. Rodzaj aktywności terapeutycznej: zapamiętywanie liter dotykiem
■ Zabawa „Poczuj literę na plecach”. Prowadzący zajęcia kreśli palcem na plecach dziecka litery Ł, ł, mówiąc:
Tak można poczuć wielką literę Ł, a tak – małą literę ł.
■ Zabawa „Zostań literą Ł”. Dzieci zdecydowanym krokiem maszerują po sali w rytm bębenka. Na słowa prowadzącego zajęcia: Łał, ale ładna litera Ł dzieci kładą się na podłodze w pozycjach, które utworzą wspólną literę Ł.

metalowy wskaźnik
lub długopis

B

■ Zabawa „Poczuj zimną literę”. Prowadzący zajęcia kreśli metalowym wskaźnikiem lub długopisem litery
Ł, ł na przedramieniu każdego dziecka. Używa metalowego przedmiotu, aby dziecko kojarzyło te litery z zimnem. Mówi: Tak można poczuć wielką literę Ł, a tak – małą literę ł. Czujesz, że są zimne w dotyku?
■ Zabawa „Spacer rąk po chodniku”. Prowadzący układa przed dziećmi na stole czerwone i niebieskie płytki sensoryczne. Dzieci na przemian kładą na kolejnych płytkach całe dłonie, udając spacer rąk. Doznają w ten
sposób uczucia ciepła na czerwonych płytkach, a zimna – na niebieskich. Następnie z pomocą prowadzącego dzieci kreślą palcem na niebieskiej płytce litery Ł, ł. Wnioskują, że litery Ł, ł są zimne.

płytki sensoryczne

9. Rodzaj aktywności terapeutycznej: zapamiętywanie liter zmysłem smaku i węchu
łakocie

B

■ Smak i zapach litery. Prowadzący zajęcia częstuje dzieci różnymi łakociami. Mówi: Możemy sobie wyobrazić, że litery Ł, ł smakują i pachną jak łakocie.

litery Ł, ł z alfabetu
sensorycznego

B

■ Prezentacja litery. Prowadzący zajęcia pokazuje dzieciom litery Ł, ł na karcie z alfabetu sensorycznego.

10. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ruchowe zapamiętywanie liter
litery Ł, ł z alfabetu
demonstracyjnego

B

■ Kreślenie litery. Prowadzący zajęcia precyzyjnie objaśnia dzieciom wygląd pisanych liter Ł, ł. Pokazuje miejsca
wejścia do liter (miejsca, od których należy rozpocząć pisanie liter). Omawia, w jaki sposób się kreśli te litery:
Literę ł piszemy dwoma ruchami. Pierwszy element to laska. Kreślimy ją z góry na dół, zaginając w prawo. Drugi
element litery to pozioma kreska. Kreślimy ją nad laską od lewej do prawej strony.
Literę Ł piszemy dwoma ruchami. Najpierw kreślimy laskę zagiętą w lewo do góry i dalej piszemy ją prosto w dół.
Nie przerywając pisania, kreślimy w lewo pętelkę, a potem w prawo – wężyk. Następnie od lewej do prawej strony
piszemy kreskę w połowie laski.
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gazety, nakładka
na palce Spaceruch
lub woreczek z grochem,
niebieska tasiemka

B

■ Ruchowe zapamiętywanie litery.
• Dzieci kreślą litery Ł, ł w powietrzu, wykonując obszerne ruchy rąk.
• Dzieci układają litery Ł, ł na podłodze z łatek wydartych z gazety. Oznaczają nakładką na palce Spaceruch
lub woreczkiem z grochem miejsca wejścia do liter. Następnie przechodzą bez butów po ułożonych na podłodze gazetowych łatkach w kierunku zgodnym z kreśleniem liter.
• Dzieci układają na stoliku litery Ł, ł z niebieskiej tasiemki.

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

■ Gimnastyka sprawnych rączek. Dzieci wykonują ćwiczenia według wskazówek prowadzącego zajęcia.

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci starannie piszą. Wybierają „Literową miss piękności”.

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

Przewodnik
dla nauczyciela

■ Gimnastyka oczu przed czytaniem. Dzieci wykonują ćwiczenia według wskazówek prowadzącego zajęcia.

suwak „Pingwinek
na ślizgawce”,
kartoniki z literami Ł, ł

■ Czytanie z pingwinkiem. Prowadzący zajęcia rozdaje dzieciom suwaki. Mówi: Pingwinek zaprasza was do czytania. Przygotujcie kartoniki z literami oznaczającymi samogłoski i literę ł. Postawcie na końcu ślizgawki literę ł. Ślizgajcie się z literą o do litery ł, wołając: ooooł. Prowadzący zajęcia ćwiczy z dziećmi czytanie litery ł w połączeniu
z innymi literami oznaczającymi samogłoski.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 13–16

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci czytają sylabami i całościowo. Piszą sylaby i wyrazy po śladzie oraz samodzielnie.

litery przestrzenne

B

■ Zabawa „Wyskacz wyraz”. Prowadzący zajęcia układa na dywanie kilka (ok. 10) poznanych liter wyciętych
z wykładziny (lub gąbki, papieru). Dziecko, skacząc po literach, samodzielnie tworzy wyrazy.

13. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia rozwijające myślenie matematyczne i wyobraźnię
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 17

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci dodają w zakresie 10.

IV. Relaksacja
14. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia relaksacyjne
■ Zabawa relaksacyjna„Łatkowe brzuszki”. Dzieci leżą swobodnie na plecach. Na brzuchach kładą gazetową łatkę. Słuchają muzyki relaksacyjnej. Delikatnie oddychają, angażując przeponę. Na koniec zabawy prowadzący zajęcia mówi: Widzę, że łatki się poruszały, to oznacza, że brzuszki dobrze pracowały.

Płyta CD
Słucham z Bratkiem

V. Podsumowanie pracy. Ocena wysiłku
15. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia utrwalające treści, podsumowanie i nagroda

B

■ 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 dzieci
do wypowiedzi na temat zajęć: Jakie macie odczucia? Jak wam się podobały zadania? Które zadania sprawiły
wam trudność, a które były łatwe do wykonania? Czy już wiecie, jak należy postąpić, gdy ktoś komuś sprawia
przykrość, przyklejając mu łatkę?

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 18

B

■ Samoocena. Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytanie zamieszczone w zeszycie
ćwiczeń i dokonać samooceny.

Karta postępów 26

B

■ Karta postępów. Prowadzący zajęcia wypełnia wraz z dziećmi kartę postępów.

Karta pracy domowej 26

B

■ Praca domowa. Prowadzący zajęcia objaśnia, jak wykonać pracę domową.
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Scenariusz zajęć
Zapis
w dzienniku

Głoska [g] i litery G, g w opracowaniu wielozmysłowym, na podstawie bajki terapeutycznej O tym, jak
gdybanie przyczyniło się do zrozumienia, że najcenniejsze są najprostsze umiejętności

Cele
operacyjne

Dziecko:
• utrwala głoskę [g], litery G, g
• uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (przemęczenie, zdumienie, przejęcie)
• kształtuje właściwą postawę wobec przyrody
• osłuchuje się ze słownictwem zawierającym głoskę [g]
• wyodrębnia głoskę [g] w nagłosie i śródgłosie wyrazów
• doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalnie
• doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem
• doskonali umiejętność kształtnego pisania liter w połączeniach
• doskonali umiejętność układania zdania z wyrazów oraz stawiania kropki na końcu zdania
• rozumie potrzebę wyciszenia organizmu po pracy
• naśladuje i organizuje ruch w określonej przestrzeni

Środki
dydaktyczne

• gazeta
• plastelina
• bębenek
• metalowy wskaźnik lub długopis
• zielony groszek
• guma do skakania
• niebieska tasiemka
• litery przestrzenne
• latarka lub wskaźnik laserowy

Do przygotowania
na zajęcia

• Ortograffiti z Bratkiem. Księga bajek terapeutycznych
• Ortograffiti z Bratkiem. Zeszyt ćwiczeń, kl. 1, cz. 2
• Ortograffiti z Bratkiem. Przewodnik dla nauczyciela
• płyta CD Słucham z Bratkiem
• pacynka Bratek
• nakładka na palce Spaceruch lub woreczek z grochem
• domek uczuć
• litery drukowane i pisane z alfabetu demonstracyjnego i sensorycznego
• folia i pisak
• lupa Bystre Oczko
• płytki sensoryczne
• kartoniki z literami
• suwak „Pingwinek na ślizgawce”
• karta postępów dziecka 27
• karta pracy domowej 27

Z wyposażenia
pracowni

Przebieg
zajęć

I. Czynności organizacyjno-mobilizujące
1. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność rozpoznawania i wyrażania emocji oraz integrujące grupę.
■ Zabawa „Szanujmy przyrodę”. Dzieci siedzą w kręgu i gniotą w dłoniach fragmenty gazety. Zadaniem
każdego dziecka jest dokończenie rozpoczętego przez prowadzącego zdania, np.: Gdyby każdy wyrzucał śmieci w parku, to… Gdyby nie było ptaków, to… Gdyby nie było roślin, to… Gdybym był czarodziejem, to podarowałbym przyrodzie… Prowadzący zajęcia prosi dzieci, aby wyrzuciły gazetę do kosza. W podsumowaniu mówi,
że wspaniale jest spacerować po pięknym i zadbanym parku, dlatego wszyscy muszą szanować przyrodę.

gazeta

domek uczuć

27

B

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

2. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchania ze zrozumieniem
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 27

B

■ Prezentacja bajki terapeutycznej. Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci i zapowiada: Posłuchajcie nowej przygody Bratka.
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Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 27

B

■ Rozmowa na temat treści bajki. Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych
wysłuchaniem bajki. Dzieci odpowiadają na zagadnienia sprawdzające rozumienie tekstu:
1. W jakim celu Bratek i Jaś wybrali się do parku?
2. Co zaobserwowali w parku?
3. Jak tego dnia czuł się Jaś?
4. Co miał na myśli Jaś, mówiąc, że życie pierwszaka jest ciężkie?
5. Dlaczego Jaś nie zachwycił się życiem gąsienicy?
6. Co miało znaczyć stwierdzenie Bratka: Jeśli będziesz sumienny i pracowity, to niedługo również zadziwisz innych swoją wiedzą i umiejętnościami.
7. O czym ważnym Jaś dowiedział się z rozmowy z Bratkiem?
8. Co zrozumiał Jaś, gdy usłyszał, o czym marzy Gracjan?
9. Które słowa rozpoczynające się na głoskę [g] udało wam się zapamiętać z bajki?
10. Opowiedz, co się dzieje na ilustracji.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci opowiadają o przeżyciach bohatera, nazywając uczucia przedstawione
na kolejnych obrazkach.

II. Wypracowanie gotowości do pracy
3a. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia ruchowo-zmysłowe
Płyta CD
Słucham z Bratkiem

B

■ Zabawa „Wiosenna szkółka tańca”. Dzieci wchodzą w rolę ptaków, np. kukułki, dzięcioła, bociana, szpaka,
skowronka, a prowadzący zajęcia wciela się w rolę sowy – mądrej głowy. Sowa zwraca się do dzieci (ptaków):
Jesteśmy w wiosennej szkółce tańca. Aby nauczyć się tańczyć, trzeba zrobić rozgrzewkę, dlatego powtarzajcie
za mną następujące ruchy: skrzydełka do góry, w dół, w prawą stronę, w lewą stronę, machanie skrzydełkami, zataczanie kółek wokół własnej osi. Teraz tańczymy w rytm muzyki według własnego pomysłu. Gdy klasnę w dłonie,
stajemy nieruchomo i kończymy wspólną lekcję tańca.

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

B

pacynka Bratek

■ Zagadki dźwiękowe „Który ptak wydaje takie odgłosy?”. Prowadzący zajęcia w roli Bratka wdraża dzieci
w sytuację zadaniową. Wyjaśnia, że istotą zadania jest odgadnięcie, które ptaki Bratek usłyszał w parku. Następnie prezentuje dzieciom odgłosy z płyty CD. Dzieci odgadują zagadki dźwiękowe (kukułka, gołąb, wrona, dzięcioł, bocian, szpak, skowronek, wróbel, sroka, sowa, jaskółka).

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

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci śledzą wzrokiem, a potem rysują ołówkiem drogę gąsienicy do liścia.

4. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące sferę manualną i grafomotoryczną
Przewodnik
dla nauczyciela

■ Masażyk całej ręki. Dzieci wykonują ćwiczenia przygotowujące ruchy rąk do pisania według wskazówek
prowadzącego zajęcia.

plastelina

■ Ćwiczenia manualne „Gniazdo dla gołębia”. Dzieci kładą w otwartej dłoni kawałek plasteliny. Palcami ręki dominującej wyklepują gniazdko dla gołębia.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci dorysowują brakujące części obrazka.

III. Praca właściwa. Opracowanie polisensoryczne litery
5. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchowego wyodrębniania głoski

B

■ Zabawa „Budujemy razem zdanie”. Prowadzący zajęcia wyjaśnia, na czym polega ćwiczenie. Prosi dzieci
o udział w zabawie Bratka polegającej na budowaniu zdania przez dokładanie kolejnych słów. Na początek
wybiera do zabawy dwoje dzieci. Wybrane dzieci stają obok siebie, a prowadzący przydziela im po kolei słowa. Mówi: Jesteście słowami jednego zdania.
dziecko 1 – gołąbek
dziecko 2 – leci
Powiedzcie po kolei wasze słowa. Jakie tworzycie zdanie?
Dzieci odpowiadają pojedynczo: Gołąbek leci.
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Następnie prowadzący zajęcia mówi kolejnemu dziecku słowo wysoko i wskazuje, w którym miejscu ma stanąć obok dzieci wcześniej wybranych do ćwiczenia. Tym razem troje dzieci mówi kolejne słowa zdania: Gołąbek leci wysoko.
Prowadzący przydziela słowa (mały, szary, bardzo) kolejnym dzieciom i pomaga im znaleźć właściwe miejsce
w zdaniu.
Na koniec dzieci chwytają się za ręce i wypowiadają zdanie, które w pełni uzupełnione brzmi: Mały, szary gołąbek leci bardzo wysoko.
Przykład innego zdania: Biały gołąb dziobie okrąglutki zielony groch.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 4, 5

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci dorysowują brakujące elementy obrazka. Wyodrębniają głoskę [g] w nazwach obrazków. Łączą obrazki, w których nazwach głoska [g] występuje na tej samej pozycji.

6. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania dźwięków mowy literą; litera drukowana
litery G, g drukowane

B

■ Prezentacja litery drukowanej wielkiej i małej (z dużego alfabetu).

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 6
lupa

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyodrębniają za pomocą lupy drukowane litery G, g spośród innych liter.

7. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania dźwięków mowy literą; litera pisana
litery G, g pisane

B

■ Prezentacja litery pisanej wielkiej i małej.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 7

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują pisane litery G, g. Otaczają je niebieską pętlą.

8. Rodzaj aktywności terapeutycznej: zapamiętywanie liter dotykiem
■ Zabawa „Zostań literą G”. Dzieci maszerują parami po sali w rytm bębenka. Na sygnał prowadzącego zajęcia: gadu-gadu – dzieci w atmosferze raźnej rozmowy kładą się na podłodze, tworząc z własnych ciał wspólną literę G.

bębenek

■ Zabawa „Poczuj literę na plecach”. Prowadzący zajęcia kreśli palcem na plecach dziecka litery G, g, mówiąc: Tak można poczuć wielką literę G, a tak – małą literę g.

metalowy wskaźnik
lub długopis

B

■ Zabawa „Poczuj zimną literę”. Prowadzący zajęcia kreśli metalowym wskaźnikiem lub długopisem litery
G, g na przedramieniu każdego dziecka. Używa metalowego przedmiotu, aby dziecko kojarzyło te litery z zimnem. Mówi: Tak można poczuć wielką literę G, a tak – małą literę g. Czujesz, że są zimne w dotyku?
■ Zabawa „Spacer rąk po chodniku”. Prowadzący zajęcia układa przed dziećmi na stole czerwone i niebieskie płytki sensoryczne. Dzieci na przemian kładą na płytkach całe dłonie, udając spacer rąk. Doznają w ten
sposób ciepła na czerwonych płytkach, a zimna – na niebieskich.
Następnie z pomocą prowadzącego dzieci kreślą palcem na niebieskiej płytce litery G, g. Wnioskują, że litery G, g są zimne.

płytki sensoryczne

9. Rodzaj aktywności terapeutycznej: zapamiętywanie liter zmysłem smaku i węchu
zielony groszek

B

■ Smak i zapach litery. Prowadzący zajęcia częstuje dzieci groszkiem. Mówi: Możemy sobie wyobrazić, że litery G, g smakują i pachną jak groszek.

litery G, g z alfabetu
sensorycznego

B

■ Prezentacja litery. Prowadzący zajęcia pokazuje dzieciom litery G, g na karcie z alfabetu sensorycznego.

10. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ruchowe zapamiętywanie liter
litery G, g z alfabetu
demonstracyjnego

B

guma do skakania,
nakładka na palce Spaceruch lub woreczek z grochem, niebieska tasiemka

B

■ Kreślenie litery. Prowadzący zajęcia precyzyjnie objaśnia dzieciom wygląd pisanych liter G, g. Pokazuje
miejsca wejścia do liter (miejsca, od których należy rozpocząć pisanie liter). Omawia, w jaki sposób się kreśli
te litery:
Literę g piszemy jednym ruchem. Kreślimy owal w lewo do góry, a potem w dół i znów do góry, by zamknąć owal.
Nie przerywając pisania, wracamy po śladzie, kreśląc w dół linię i pętlę (kluczkę) zagiętą w lewą stronę.
Literę G piszemy jednym ruchem. Kreślimy linię owalną w lewo do góry, a potem w dół i znów w prawo do góry.
Następnie, nie przerywając pisania, wracamy po śladzie i kreślimy linię w dół oraz pętlę (kluczkę) zagiętą w lewą
stronę.
■ Ruchowe zapamiętywanie litery.
• Dzieci kreślą litery G, g w powietrzu, wykonując obszerne ruchy rąk.
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• Dzieci układają litery G, g na podłodze z gumy do skakania. Oznaczają nakładką na palce Spaceruch lub woreczkiem z grochem miejsca wejścia do liter. Następnie przechodzą bez butów po ułożonej na podłodze
gumie w kierunku zgodnym z kreśleniem liter.
• Dzieci układają na stoliku litery G, g z niebieskiej tasiemki.

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

■ Gimnastyka sprawnych rączek. Dzieci wykonują ćwiczenia według wskazówek prowadzącego zajęcia.

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci starannie piszą litery. Wybierają „Literową miss piękności”.

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

Przewodnik
dla nauczyciela
suwak „Pingwinek
na ślizgawce”, kartoniki
z literami G, g

■ Gimnastyka oczu przed czytaniem. Dzieci wykonują ćwiczenia według wskazówek prowadzącego zajęcia.
■ Czytanie z pingwinkiem. Prowadzący zajęcia rozdaje dzieciom suwaki. Mówi: Pingwinek zaprasza was
do czytania. Przygotujcie kartoniki z literami oznaczającymi samogłoski i literę g. Postawcie na końcu ślizgawki
kartonik z literą g. Ślizgajcie się z literą o do litery g, wołając: oooog. Prowadzący zajęcia ćwiczy z dziećmi czytanie litery g w połączeniu z innymi literami oznaczającymi samogłoski.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 13–16

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci czytają sylabami i całościowo. Piszą sylaby i wyrazy po śladzie oraz samodzielnie.

litery przestrzenne

B

■ Zabawa „Wyskacz wyraz”. Prowadzący zajęcia układa na podłodze kilka (ok. 10) poznanych liter wyciętych
z wykładziny (lub gąbki, papieru). Dziecko samodzielnie tworzy wyrazy, skacząc po literach.

13. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia rozwijające myślenie matematyczne i wyobraźnię
Zeszyt ćwiczeń, ćw. 17

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci rysują drogę, kierując się szyfrem.

IV. Relaksacja
14. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia relaksacyjne
Płyta CD
Słucham z Bratkiem
latarka lub wskaźnik
laserowy

B

■ Zabawa relaksacyjna „Gdyby teatr był na suficie”. Dzieci leżą na plecach. W zabawie sufit jest sceną, a światła latarek to aktorzy. Prowadzący zajęcia zaprasza dzieci do teatru. Demonstruje, jak pięknie można się odprężyć
podczas zabawy światłem i muzyką. Poleca dzieciom, aby kolejno poruszały latarką lub laserowym wskaźnikiem
w rytm muzyki relaksacyjnej i obserwowały ruch światła.

V. Podsumowanie pracy. Ocena wysiłku
15. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia utrwalające treści, podsumowanie i nagroda

B

■ 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? Jak wam się podobały zadania? Które zadania sprawiły wam trudność, a które były łatwe do wykonania? Jaką prostą umiejętnością możecie się pochwalić przed rówieśnikami
i Bratkiem?

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 18

B

■ Samoocena. Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytanie zamieszczone w zeszycie
ćwiczeń i dokonać samooceny.

Karta postępów 27

B

■ Karta postępów. Prowadzący zajęcia wypełnia wraz z dziećmi kartę postępów.

Karta pracy domowej 27

B

■ Praca domowa. Prowadzący zajęcia objaśnia, jak wykonać pracę domową.
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Scenariusz zajęć
Zapis
w dzienniku

Głoska [w] i litery W, w w opracowaniu wielozmysłowym, na podstawie bajki terapeutycznej O tym, jak
na wycieczce w parku zrozumieliśmy pewne przysłowie

Cele
operacyjne

Dziecko:
• utrwala głoskę [w], litery W, w
• uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (strach, zadowolenie, szczęście)
• osłuchuje się ze słownictwem zawierającym głoskę [w]
• wyodrębnia głoskę [w] w nagłosie i śródgłosie wyrazów
• doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalnie
• doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem
• doskonali umiejętność kształtnego pisania liter w połączeniach
• wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby, także wspak
• usprawnia narządy mowy

Środki
dydaktyczne

• pudełko z siedmioma niewielkimi ilustracjami (przedstawiającymi wiosenne kwiaty, ptaki, wiewiórkę, drzewa i krzewy, ławkę, zadbany trawnik, staw z rybami)
• arkusz dużego papieru
• szarfa
• długi sznur
• kawałki papieru (kółka, kwadraty, paski)
• obrazki z ptakami – po dwa jednakowe w zestawie (lub ich nazwy)
• pinezki i patyczki
• metalowy wskaźnik lub długopis
• winogrona
• niebieski sznurek
• niebieska tasiemka
• litery przestrzenne (np. z wykładziny)

Do przygotowania
na zajęcia

• Ortograffiti z Bratkiem. Księga bajek terapeutycznych
• Ortograffiti z Bratkiem. Zeszyt ćwiczeń, kl. 1, cz. 2
• Ortograffiti z Bratkiem. Przewodnik dla nauczyciela
• płyta CD Słucham z Bratkiem
• pacynka Bratek
• karta pracy – wiatraczek
• nakładka na palce Spaceruch lub woreczek z grochem
• domek uczuć
• litery drukowane i pisane z alfabetu demonstracyjnego i sensorycznego
• folia i pisak
• lupa Bystre Oczko
• płytki sensoryczne
• kartoniki z literami
• suwak „Pingwinek na ślizgawce”
• karta postępów dziecka 28
• karta pracy domowej 28

Z wyposażenia
pracowni

Przebieg
zajęć

I. Czynności organizacyjno-mobilizujące
1. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność rozpoznawania i wyrażania emocji oraz integrujące grupę
■ Zabawa „Park wiosną”. Prowadzący zajęcia siedzi wraz z dziećmi w kręgu na podłodze. W środku stoi pudełko, w którym znajduje się siedem niewielkich zwiniętych w rulon ilustracji, przedstawiających wiosenne
kwiaty, ptaki, wiewiórkę, drzewa i krzewy, ławkę, zadbany trawnik, staw z rybami. Dzieci kolejno wyjmują z pudełka po jednym obrazku. Rozwijają rulon, omawiają treść ilustracji i przyklejają obrazki do dużego arkusza
papieru, tworząc mapę myśli zatytułowaną PARK. Prowadzący wchodzi w rolę Bratka i rozmawia z dziećmi
na temat znaczenia parku: możliwości wspólnych zabaw z rówieśnikami, przebywania z rodziną, relaksowania się po pracy.

pudełko z siedmioma
niewielkimi ilustracjami
(przedstawiającymi
wiosenne ptaki, kwiaty,
wiewiórkę, drzewa
i krzewy, ławkę, zadbany
trawnik, staw z rybami),
arkusz dużego papieru
domek uczuć

28

B

■ Domek uczuć. Dzieci siedzą w kręgu. Rozmawiają o swoim samopoczuciu. Następnie na domku uczuć
pokazują ilustracje, które najlepiej obrazują ich emocje.
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2. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchania ze zrozumieniem
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 28

B

■ Prezentacja bajki terapeutycznej. Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci i zapowiada: Posłuchajcie nowej przygody Bratka.

Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 28

B

■ Rozmowa na temat treści bajki. Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych
wysłuchaniem bajki. Dzieci odpowiadają na zagadnienia sprawdzające rozumienie tekstu:
1. Gdzie dzieci wybrały się na wycieczkę?
2. Co ciekawego o parku mówił pan Waldemar?
3. Co zachwyciło Żanetkę?
4. Którą porę roku obserwowały dzieci? Co na to wskazuje?
5. Jak należy rozumieć przysłowie: Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata?
6. Co się wydarzyło w parku?
7. Jak należy rozumieć przysłowie Strach ma wielkie oczy?
8. Które słowa rozpoczynające się na głoskę [w] udało wam się zapamiętać z bajki?
9. Opowiedz, co się dzieje na ilustracji.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci opowiadają o przeżyciach bohatera, nazywając uczucia przedstawione
na kolejnych obrazkach.

II. Wypracowanie gotowości do pracy
3a. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia ruchowo-zmysłowe
szarfa, długi sznur,
kawałki papieru
(kółka, kwadraty, paski)

B

■ Zabawa „Ptaszki budują gniazda”. Prowadzący zajęcia układa ze sznurka drogę do oznaczonego szarfą
gniazdka. Po wyznaczonej przez niego drodze dzieci będą stąpać bez obuwia, udając ptaszki. Prowadzący
wyjaśnia, że zadaniem ptaszków jest przenoszenie w dziobku różnych kawałeczków papieru po to, by zbudować gniazdo. Dzieci układają usta w dziobki (wargi zaokrąglone i wysunięte do przodu), trzymają w nich
kawałki papieru (kółka, kwadraty, paski) i przenoszą je w ten sposób do gniazdka tak długo, aż gniazdko będzie całkowicie wyściełane.

3b. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość
i pamięć słuchową
■ Zabawa dźwiękowa „Mowa ptaków”. Prowadzący zajęcia w roli Bratka pokazuje dzieciom, jak można naśladować mowę (odgłosy) ptaków (np. kukułki ku-ku, gołębia gruuu-gruuu, wrony kra-kra, wróbla ćwir-ćwir,
sowy hu-huuu, dzikiej kaczki kwa-kwa, bociana kle-kle, mewy łaaa-łaaa, sikorki fi-fi-fit, zięby wi-wi-wi wiwiwiiiit).
Dzieci naśladują te ptaki, ćwicząc odgłosy, następnie losują obrazki z ptaszkiem (lub nazwą ptaka), ale nie
pokazują sobie nawzajem wylosowanych ptaków. Zadaniem dzieci będzie chodzenie po sali i naśladowanie
odgłosów ptaków, tak długo, aż odszukają swojego partnera – ptaszka do pary. Gdy dwa ptaszki odnajdą się
po odgłosie, biorą się pod rękę i chodzą parami.

pacynka Bratek,
pary obrazków z ptakami
(lub ich nazwy)

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

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2 B ■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci szukają różnic między obrazkami.
4. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące sferę manualną i grafomotoryczną
Przewodnik
dla nauczyciela

■ Masażyk całej ręki. Dzieci wykonują ćwiczenia przygotowujące ruchy rąk do pisania według wskazówek
prowadzącego zajęcia.

nakładka na palce
Spaceruch

■ Zabawa „Spacer po parku”. Dzieci zakładają nakładkę Spaceruch na palce dominującej ręki (wskazujący
i środkowy). Udają spacer po parku. Prostują przy tym i zginają palce (napinają je i uwalniają napięcie).

karta pracy,
pinezki i patyczki

B

■ Ćwiczenia manualne „Wiatraczki”. Dzieci wycinają z karty pracy wiatraczek. Składają go i mocują pinezką
do patyczka. Następnie dmuchają na niego na zmianę – raz długim dmuchnięciem, raz kilkoma krótkimi
dmuchnięciami.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3 B ■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci rysują po śladzie. Zakreskowują odpowiedni kontur.
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III. Praca właściwa. Opracowanie polisensoryczne litery
5. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchowego wyodrębniania głoski

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 4, 5

B

■ Zabawa „Ptasie słówka”. Prowadzący zajęcia wyjaśnia, na czym polega zadanie. Prosi dzieci o udział w zabawie polegającej na układaniu słów na podane sylaby. Na początek przypomina sylaby – w tym ćwiczeniu
odgłosy ptaków. Mówi: Oto odgłosy ptaków. Które słowa mogą się rozpoczynać takimi sylabami? Następnie prowadzący mówi dzieciom sylaby (cząstki), a dzieci podają słowa:
kwa… – kwadrat, kwaśny
hu… – humor, hulajnoga
kle… – kleksy, klepsydra
gru… – grudzień, gruby
kra… – krawat, kramy
ku… – kubeł, kukiełka
fi… – fikołek, filet
wi… – winogrona, widelec

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyodrębniają głoskę [w] w nazwach obrazków. Łączą w pary rymujące
się nazwy.

6. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania dźwięków mowy literą; litera drukowana
litery W, w drukowane

B

■ Prezentacja litery drukowanej wielkiej i małej (z dużego alfabetu).

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 6
lupa

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują za pomocą lupy drukowane litery W, w.

7. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania dźwięków mowy literą; litera pisana
litery W, w pisane

B

■ Prezentacja litery pisanej wielkiej i małej.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 7

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują pisane litery W, w. Otaczają je niebieską kredką.

8. Rodzaj aktywności terapeutycznej: zapamiętywanie liter dotykiem
■ Zabawa „Zostań literą W”. Dzieci maszerują parami. Na zawołanie prowadzącego: Wieje wiatr – dzieci ostrożnie przewracają się na podłogę, tworząc z własnych ciał wspólną literę W.
■ Zabawa „Poczuj literę na plecach”. Prowadzący zajęcia kreśli palcem na plecach dziecka litery W, w. Mówi: Tak można poczuć wielką literę W, a tak – małą literę w.

metalowy wskaźnik
lub długopis

B

■ Zabawa „Poczuj zimną literę”. Prowadzący zajęcia kreśli metalowym wskaźnikiem lub długopisem litery
W, w na przedramieniu każdego dziecka. Używa metalowego przedmiotu, aby dziecko kojarzyło te litery
z zimnem. Mówi: Tak można poczuć wielką literę W, a tak – małą literę w. Czujesz, że są zimne w dotyku?

płytki sensoryczne

B

■ Zabawa „Spacer rąk po chodniku”. Prowadzący zajęcia układa przed dziećmi na stole czerwone i niebieskie płytki sensoryczne. Dzieci na przemian kładą na płytkach całe dłonie, udając spacer rąk. Doznają w ten
sposób ciepła na czerwonych płytkach, a zimna – na niebieskich. Następnie z pomocą prowadzącego dzieci kreślą palcem na niebieskiej płytce litery W, w. Wnioskują, że litery W, w są zimne.

9. Rodzaj aktywności terapeutycznej: zapamiętywanie liter zmysłem smaku i węchu
winogrona

B

■ Smak i zapach litery. Prowadzący zajęcia częstuje dzieci winogronami, mówiąc: Możemy sobie wyobrazić,
że litery W, w smakują i pachną jak winogrona.

litery W, w z alfabetu
sensorycznego

B

■ Prezentacja litery. Prowadzący zajęcia pokazuje dzieciom litery W, w na karcie z alfabetu sensorycznego.

10. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ruchowe zapamiętywanie liter
litery W, w z alfabetu
demonstracyjnego

B

■ Kreślenie litery. Prowadzący zajęcia pokazuje dzieciom pisane litery W, w. Pokazuje także miejsca wejścia
do liter (miejsca, od których należy rozpocząć pisanie liter). Omawia, w jaki sposób się kreśli te litery:
Literę w piszemy jednym ruchem. Kreślimy ukośną kreseczkę do góry w prawo, a następnie piszemy laskę w dół zgiętą w prawo. Potem kreślimy linię do góry i nie przerywając pisania, wracamy po śladzie, kreśląc laskę w dół, którą
zaginamy w prawo. Znów kreślimy linię do góry. Na koniec piszemy węzełek w prawo.
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Literę W piszemy od góry jednym płynnym ruchem. Kreślimy zagięcie laski od lewej strony, a następnie piszemy ją
ukośnie w dół. Potem kreślimy ukośną kreskę w górę oraz znów ukośną kreskę w dół i kolejną ukośną kreskę w górę. Na koniec piszemy węzełek w prawą stronę.

niebieski sznurek, nakładka na palce Spaceruch
lub woreczek z grochem,
niebieska tasiemka

B

■ Ruchowe zapamiętywanie litery.
• Dzieci kreślą litery W, w w powietrzu, wykonując obszerne ruchy rąk.
• Dzieci układają na podłodze litery W, w z niebieskiego sznurka. Oznaczają za pomocą nakładki na palce Spaceruch lub woreczka z grochem miejsca wejścia do liter. Następnie przechodzą bez butów po ułożonym
na podłodze sznurku w kierunku zgodnym z kreśleniem liter.
• Dzieci układają na stoliku litery W, w z niebieskiej tasiemki.

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

■ Gimnastyka sprawnych rączek. Dzieci wykonują ćwiczenia według wskazówek prowadzącego zajęcia.

B

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

Przewodnik
dla nauczyciela

■ Gimnastyka oczu przed czytaniem. Dzieci wykonują ćwiczenia według wskazówek prowadzącego zajęcia.
■ Czytanie z pingwinkiem. Prowadzący zajęcia rozdaje dzieciom suwaki. Mówi: Pingwinek zaprasza was do czytania. Przygotujcie kartoniki z literami oznaczającymi samogłoski i literę w. Postawcie na końcu ślizgawki literę w.
Ślizgajcie się z literą o do litery w, wołając: oooow. Prowadzący zajęcia ćwiczy z dziećmi czytanie litery w w połączeniu z innymi literami oznaczającymi samogłoski.

suwak „Pingwinek
na ślizgawce”,
kartoniki z literami W, w
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 13–16

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci starannie piszą litery. Wybierają „Literową miss piękności”.

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci czytają sylabami i całościowo. Piszą sylaby i wyrazy po śladzie oraz samodzielnie.
■ Zabawa „Wyskacz wyraz”. Prowadzący zajęcia układa na podłodze kilka (ok. 10) poznanych liter wyciętych
z wykładziny (lub gąbki, papieru). Dziecko, skacząc po literach, samodzielnie tworzy wyrazy.

litery przestrzenne

13. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia rozwijające myślenie matematyczne i wyobraźnię
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 17

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci łączą kropki przy liczbach od 1do 10 i od 10 do 1.

IV. Relaksacja
14. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia relaksacyjne
■ Zabawa relaksacyjna „Co robi wiatr w parku?”. Dzieci leżą swobodnie na podłodze i przez około pół minuty słuchają muzyki relaksacyjnej z szelestem wiatru w tle. Następnie prowadzący zajęcia poleca dzieciom
wizualizować przytoczone obrazy:
• Czy wiecie, co wiatr robi w parku?
• Wiatr lekko unosi zapachy kwiatów – tulipanów, narcyzów, żonkili i bratków. Czujecie, jak pachną?
• Wiatr lekko wygina gałązki drzew i krzewów. Widzicie, jak się poruszają?
• Wiatr podrywa jaskółki do lotu.
Dzieci powoli wstają i fruwają jak jaskółki w rytm muzyki.

Płyta CD
Słucham z Bratkiem

V. Podsumowanie pracy. Ocena wysiłku
15. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia utrwalające treści, podsumowanie i nagroda

B

■ 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? Jak wam się podobały zadania? Które zadania sprawiły wam trudność, a które były łatwe do wykonania?

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 18

B

■ Samoocena. Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytanie zamieszczone w zeszycie
ćwiczeń i dokonać samooceny.

Karta postępów 28

B

■ Karta postępów 28. Prowadzący zajęcia wypełnia wraz z dziećmi kartę postępów.

Karta pracy domowej 28

B

■ Praca domowa. Prowadzący zajęcia objaśnia, jak wykonać pracę domową.
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Scenariusz zajęć
Zapis
w dzienniku

29

Głoska [ch], litery H, h, dwuznaki Ch, ch w opracowaniu wielozmysłowym, na podstawie bajki terapeutycznej O tym, jak chomik pomógł zapamiętać pisownię trudnych wyrazów

Cele
operacyjne

Dziecko:
• utrwala głoskę [ch], litery H, h, dwuznaki Ch, ch
• uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (strach, zaciekawienie, pewność siebie)
• osłuchuje się ze słownictwem zawierającym głoskę [ch]
• wyodrębnia głoskę [ch] w nagłosie, śródgłosie, wygłosie wyrazów
• doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalnie
• doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem
• doskonali umiejętność kształtnego pisania liter w połączeniach
• utrwala poprawny zapis ortograficzny wyrazów zawierających h i ch
• kształtuje wrażliwość i świadomość ortograficzną
• stabilizuje napięcie mięśniowe
• utrwala pojęcie „para”
• kształtuje świadomość przestrzeni

Środki
dydaktyczne

• obrazki ze zwierzętami (lub ich nazwy)
• piłki sensoryczne
• chusta
• metalowy wskaźnik lub długopis
• herbatniki i chleb
• niebieski sznurek
• niebieska tasiemka
• litery przestrzenne (np. z wykładziny)

Do przygotowania
na zajęcia

• Ortograffiti z Bratkiem. Księga bajek terapeutycznych
• Ortograffiti z Bratkiem. Zeszyt ćwiczeń, kl. 1, cz. 2
• Ortograffiti z Bratkiem. Przewodnik dla nauczyciela
• płyta CD Słucham z Bratkiem
• pacynka Bratek
• nakładka na palce Spaceruch lub woreczek z grochem
• domek uczuć
• litery i dwuznaki drukowane i pisane z alfabetu demonstracyjnego i sensorycznego
• folia i pisak
• lupa Bystre Oczko
• płytki sensoryczne
• kartoniki z literami i dwuznakami
• suwak „Pingwinek na ślizgawce”
• karta postępów dziecka 29
• karta pracy domowej 29

Z wyposażenia
pracowni

Przebieg
zajęć

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

B

domek uczuć

■ Zabawa „Zrób to samo, co ja”. Prowadzący zajęcia zaprasza dzieci do zabawy. Wyjaśnia, że zawsze po pracy jest czas na odpoczynek. Dzieci stoją w parach twarzami do siebie. Jedno dziecko z pary pokazuje kolejno czynności związane z pracą, np. zamiatanie, wbijanie gwoździa, pranie, zmywanie naczyń, pisanie. Drugie
dziecko po kolei powtarza każdą czynność. Następuje zmiana ról w parach. Dziecko, które powtarzało – pokazuje, a dziecko, które pokazywało – powtarza. Jednak tym razem pierwsze dziecko z pary pokazuje kolejno czynności związane z odpoczynkiem, np. leżenie, gra w piłkę, opalanie, pływanie, czytanie książki.
W podsumowaniu prowadzący zajęcia podkreśla, że choć sporo czasu poświęcamy na pracę, koniecznie trzeba pamiętać o odpoczynku, np. w maju można się wybrać na majówkę.
■ Domek uczuć. Dzieci siedzą w kręgu. Rozmawiają o swoim samopoczuciu. Następnie pokazują na domku uczuć ilustracje, które najlepiej obrazują ich emocje.
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2. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchania ze zrozumieniem
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 29

B

■ Prezentacja bajki terapeutycznej. Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci i zapowiada: Słuchając
uważnie bajki, poznacie nową przygodę Bratka.

Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 29

B

■ Rozmowa na temat treści bajki. Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych
wysłuchaniem bajki. Dzieci odpowiadają na zagadnienia sprawdzające rozumienie tekstu:
1. Dokąd się wybrały dzieci z klasy Jasia wraz z Bratkiem?
2. Co dzieci robiły na majówce?
3. Czym zachwycała się Milena?
4. Dlaczego Renata narobiła hałasu?
5. Co potrafił chomik Oli?
6. Na czym polegała zabawa dzieci przy jedzeniu kanapek?
7. Które słowa rozpoczynające się na głoskę [ch] udało wam się zapamiętać z bajki?
8. Opowiedz, co się dzieje na ilustracji.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci opowiadają o przeżyciach bohatera, nazywając uczucia przedstawione
na kolejnych obrazkach.

II. Wypracowanie gotowości do pracy
3a. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia ruchowo-zmysłowe
■ Zabawa „Majówkowe siłowanie, dociskanie i przepychanie”. Dzieci chodzą swobodnie po sali. Stykają
się plecami, nogami, ramionami, kolanami, piąstkami z napotkanymi przechodniami. Mocno się od siebie
odpychają.
■ Zabawa „Walka kogutów”. Dzieci w pozycji przysiadu z rękami zgiętymi w łokciach odpychają się skierowanymi do siebie dłońmi.
Uwaga: Dla bezpieczeństwa ćwiczenie warto wykonywać w dużym pomieszczeniu.

3b. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość
i pamięć słuchową
obrazki ze zwierzętami
(lub ich nazwy),
pacynka Bratek

B

■ Zabawa słuchowo-artykulacyjna „Rozmowy zwierząt na łące”. Prowadzący zajęcia w roli Bratka demonstruje dzieciom, jak można naśladować odgłosy zwierząt np. bąka zzzzz, konika polnego cyk-cyk, komara
ssssss, żaby re-re-re-re, myszki pi-pi-pi. Dzieci naśladują te odgłosy, a następnie prowadzący zajęcia przydziela
każdemu dziecku obrazek ze zwierzęciem (lub nazwą zwierzęcia). Zadaniem dzieci będzie chodzenie po sali
i prowadzenie rozmowy na temat zabaw na łące w językach zwierząt, które zostały im przydzielone.
Należy zwrócić uwagę na układ artykulatorów przy wymowie głosek syczących: [s], [c], [z] – czubek języka
opiera się o dolne siekacze, układ warg jest płaski.

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

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują konkretną biedronkę.

4. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące sferę manualną i grafomotoryczną
Przewodnik
dla nauczyciela

■ Masażyk całej ręki. Dzieci wykonują ćwiczenia przygotowujące ruchy rąk do pisania według wskazówek
prowadzącego zajęcia.

piłki sensoryczne

■ Ćwiczenia manualne. Dzieci zgniatają piłki sensoryczne: raz lewą, raz prawą ręką, potem oburącz. Następnie podrzucają piłki do góry i śledzą ich ruch.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci dokańczają rysunki zwierząt w kratkowanych polach, kolorują rysunki.
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III. Praca właściwa. Opracowanie polisensoryczne litery.
5. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchowego wyodrębniania głoski.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 4, 5

B

■ Zabawa „Gimnastyka uszu”. Prowadzący zajęcia prosi dzieci o udział w zabawie polegającej na układaniu
słowa z usłyszanych głosek. Mówi dziecku kolejne głoski danego słowa. Dziecko najpierw łączy głoskę z głoską, a potem – kolejną głoskę z cząstką słowa, aż powstanie ono w całości.
Przykład: prowadzący [m], [u] – dziecko: mu, prowadzący [ch] – dziecko: much, prowadzący: [a] – dziecko:
mucha.
Po wykonaniu ćwiczenia prowadzący pyta dzieci: W których nazwach owadów, występuje głoska [ch]?
Zestaw wyrazów (do wyboru) w zapisie fonemowym:
[o-s-a], [ż-u-k], [ć-m-a], [b-ą-k-i], [p-a-j-ą-k], [k-o-m-a-r], [m-o-t-y-l-e-k], [ch-r-a-b-ą-sz-cz], [p-sz-cz-o-ł-a], [m-u-sz-k-a], [k-o-ń-i-k], [p-ch-e-ł-k-a], [w-a-sz-k-a], [m-r-u-f-k-a], [ch-sz-ą-sz-cz]

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyodrębniają głoskę [ch] w nazwach obrazków. Zaznaczają niebieską
kredką miejsce głoski [ch] w schemacie okienkowym. Łączą w pary rymujące się nazwy.

6. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania dźwięków mowy literą; litera drukowana
litery H, h i dwuznaki
Ch, ch drukowane

B

■ Prezentacja litery drukowanej wielkiej i małej (z dużego alfabetu).

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 6

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują za pomocą lupy litery H, h i dwuznaki Ch, ch drukowane spośród innych liter.

7. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania dźwięków mowy literą; litera pisana
litery H, h i dwuznaki
Ch, ch pisane

B

■ Prezentacja litery pisanej wielkiej i małej.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 7

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują pisane litery H, h i dwuznaki Ch, ch. Otaczają je niebieską pętlą.
Prowadzący zajęcia zwraca dzieciom uwagę na to, że pomimo różnych zapisów głoska [ch] jest tylko jedna.

8. Rodzaj aktywności terapeutycznej: zapamiętywanie liter dotykiem
■ Zabawa „Zostań literą H lub dwuznakiem Ch”. Prowadzący wchodzi w rolę Bratka i uczy dzieci rymowanki. Dzieci improwizują ruchem jej treść.
Samo „H” się zabawiało:
na huśtawce się huśtało,
herbatniki dwa wcinało,
harmonijką w trawie grało!
Dzieci kładą się nieruchomo, tworząc literę H.
„Ch” w parze chodziło,
z nudów się chmurzyło,
pod chusteczką się skryło
i chomika przestraszyło!
Dzieci kładą się nieruchomo, tworząc z własnych ciał wspólny dwuznak Ch. Prowadzący zajęcia przykrywa
dzieci chustą.

pacynka Bratek, chusta

metalowy wskaźnik
lub długopis

płytki sensoryczne

B

■ Zabawa „Poczuj literę na plecach”. Prowadzący zajęcia kreśli palcem po lewej stronie pleców dziecka litery H, h, a po prawej stronie – dwuznaki Ch, ch. Mówi przy tym: Tak można poczuć wielką literę H, a tak – małą literę h. Tak można poczuć wielki dwuznak Ch, a tak – mały dwuznak ch.

B

■ Zabawa „Poczuj zimną literę”. Prowadzący zajęcia kreśli metalowym wskaźnikiem lub długopisem litery
H, h i dwuznaki Ch, ch na przedramieniu każdego dziecka. Używa metalowego przedmiotu, aby dziecko kojarzyło te litery i dwuznaki z zimnem. Mówi: Tak można poczuć wielką literę H, a tak – małą literę h [kreśli na lewym przedramieniu]. Tak można poczuć wielki dwuznak Ch, a tak – mały dwuznak ch [kreśli na prawym
przedramieniu]. Czujesz, że są zimne w dotyku?
■ Zabawa „Spacer rąk po chodniku”. Prowadzący zajęcia układa przed dziećmi na stole czerwone i niebieskie płytki sensoryczne. Dzieci na przemian kładą na płytkach całe dłonie, udając spacer rąk. Doznają w ten
sposób ciepła na czerwonych płytkach, a zimna – na niebieskich. Następnie z pomocą prowadzącego dzieci kreślą palcem na niebieskiej płytce litery H, h i dwuznaki Ch, ch. Wnioskują, że litery H, h i dwuznaki Ch, ch
są zimne.
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9. Rodzaj aktywności terapeutycznej: zapamiętywanie liter zmysłem smaku i węchu
herbatniki i chleb

B

litery H, h oraz dwuznaki
Ch, ch z alfabetu
sensorycznego

■ Smak i zapach litery. Prowadzący zajęcia częstuje dzieci herbatnikami. Mówi, że możemy sobie wyobrazić, że litery H, h smakują i pachną jak herbatniki. Następnie częstuje dzieci chlebem i mówi, że możemy sobie wyobrazić, że dwuznaki Ch, ch smakują i pachną jak chleb.

B

■ Prezentacja litery. Prowadzący zajęcia pokazuje dzieciom litery H, h oraz dwuznaki Ch, ch na kartach z alfabetu sensorycznego.

10. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ruchowe zapamiętywanie liter
litery H, h oraz dwuznaki
Ch, ch z alfabetu
demonstracyjnego

B

■ Kreślenie litery. Prowadzący zajęcia pokazuje dzieciom pisane litery H, h oraz dwuznaki Ch, ch. Pokazuje
miejsca wejścia do liter (miejsca, od których należy rozpocząć pisanie liter). Omawia, w jaki sposób się kreśli
te litery:
Literę h piszemy jednym ruchem. Kreślimy kreskę z góry na dół, a następnie wracamy po śladzie do połowy i piszemy krótką laskę zagiętą najpierw u góry, a potem na dole w prawo.
Literę H piszemy jednym ruchem. Zaczynamy od góry, kreśląc wężyk w prawo, następnie piszemy w dół laskę z pętlą zagiętą w lewą stronę do góry. Dalej kreślimy ukośną kreskę do góry oraz kolejną pętlę zagiętą w lewo do góry.
Na koniec piszemy z góry na dół laskę zagiętą w prawo.
Dwuznaki Ch, ch piszemy jednym ruchem. Najpierw kreślimy owalną linię w lewo do góry, potem – w dół, zginając ją w prawo do góry. Dalej kreślimy kreskę z góry na dół, a następnie wracamy po śladzie do połowy i piszemy
krótką laskę zagiętą najpierw u góry, a potem na dole w prawo.

niebieski sznurek, nakładka na palce Spaceruch
lub woreczek z grochem,
niebieska tasiemka,

B

■ Ruchowe zapamiętywanie litery.
• Dzieci kreślą litery H, h oraz dwuznaki Ch, ch w powietrzu, wykonując obszerne ruchy rąk.
• Dzieci układają z niebieskiego sznurka litery H, h oraz dwuznaki Ch, ch na podłodze. Oznaczają nakładką
na palce Spaceruch lub woreczkiem z grochem miejsca wejścia do liter. Następnie przechodzą bez butów
po ułożonym na podłodze sznurku w kierunku zgodnym z kreśleniem liter i powtarzają za prowadzącym
rymowanki.
Przy H, h:
Samo H się zabawiało:
na huśtawce się huśtało,
herbatniki dwa wcinało,
harmonijką w trawie grało!
Przy Ch, ch:
Ch w parze chodziło,
z nudów się chmurzyło,
pod chusteczką się skryło
i chomika przestraszyło!
• Dzieci układają na stoliku litery H, h oraz dwuznaki Ch, ch z niebieskiej tasiemki.

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

■ Gimnastyka sprawnych rączek. Dzieci wykonują ćwiczenia według wskazówek prowadzącego zajęcia.

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci starannie piszą litery. Wybierają „Literową miss piękności”.

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

Przewodnik
dla nauczyciela

■ Gimnastyka oczu przed czytaniem. Dzieci wykonują ćwiczenia według wskazówek prowadzącego zajęcia.

suwak „Pingwinek
na ślizgawce”, kartoniki
z literami H, h oraz dwuznakami Ch, ch

■ Czytanie z pingwinkiem. Prowadzący zajęcia rozdaje dzieciom suwaki. Mówi: Pingwinek zaprasza was
do czytania. Przygotujcie kartoniki z literami oznaczającymi samogłoski i litery H, h oraz dwuznaki Ch, ch. Postawcie
na końcu ślizgawki literę h. Ślizgajcie się z literą o do litery h, wołając: ooooh. Prowadzący zajęcia ćwiczy z dziećmi czytanie litery h i dwuznaku ch w połączeniu z innymi literami oznaczającymi samogłoski.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 13–16

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci czytają sylabami i całościowo, piszą sylaby i wyrazy po śladzie oraz samodzielnie.

litery przestrzenne

B

■ Zabawa „Wyskacz wyraz”. Prowadzący zajęcia układa na dywanie kilka (ok. 10) poznanych liter wyciętych
z wykładziny (lub gąbki, papieru). Dziecko, skacząc po literach, samodzielnie tworzy wyrazy.
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13. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia rozwijające myślenie matematyczne i wyobraźnię
Zeszyt ćwiczeń, ćw. 17

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci łączą w pary figury o tym samym kształcie.

IV. Relaksacja
14. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia relaksacyjne
■ Zabawa relaksacyjna „Śmiech majowy zawsze jest zdrowy”. Dzieci chodzą swobodnie po sali. Gdy prowadzący zajęcia mówi: Hej, każde dziecko staje i trzymając się za brzuszek, śmieje się głośno: hahahahaha.

V. Podsumowanie pracy. Ocena wysiłku
15. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia utrwalające treści, podsumowanie i nagroda

B

■ 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 dzieci
do wypowiedzi na temat zajęć. Zadaje pytanie: Jakie macie odczucia? Jak wam się podobały zadania? Które zadania sprawiły wam trudność, a które były łatwe do wykonania?

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 18

B

■ Samoocena. Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytanie zamieszczone w zeszycie
ćwiczeń i dokonać samooceny.

Karta postępów 29

B

■ Karta postępów. Prowadzący zajęcia wypełnia wraz z dziećmi kartę postępów.

Karta pracy domowej 29

B

■ Praca domowa. Prowadzący zajęcia objaśnia, jak wykonać pracę domową.
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Scenariusz zajęć
Zapis
w dzienniku

Głoska [f] i litery F, f w opracowaniu wielozmysłowym, na podstawie bajki terapeutycznej O dziecięcych
pomysłach na obudzenie zmysłów

Cele
operacyjne

Dziecko:
• utrwala głoskę [f], litery F, f
• uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (podekscytowanie, radość, fascynacja)
• osłuchuje się ze słownictwem zawierającym głoskę [f]
• wyodrębnia głoskę [f] w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów
• doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalnie
• doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem
• doskonali umiejętność kształtnego pisania liter w połączeniach
• utrwala znajomość liczebników porządkowych

Środki
dydaktyczne

• kartka papieru (do zwinięcia w rulon)
• metalowy wskaźnik lub długopis
• fasola
• niebieska tasiemka
• litery przestrzenne (np. z wykładziny)

Do przygotowania
na zajęcia

Z wyposażenia
pracowni

• Ortograffiti z Bratkiem. Księga bajek terapeutycznych
• Ortograffiti z Bratkiem. Zeszyt ćwiczeń, kl. 1, cz. 2
• Ortograffiti z Bratkiem. Przewodnik dla nauczyciela
• płyta CD Słucham z Bratkiem
• pacynka Bratek
• nakładka na palce Spaceruch lub woreczek z grochem
• domek uczuć
• litery drukowane i pisane z alfabetu demonstracyjnego i sensorycznego
• folia i pisak
• lupa Bystre Oczko
• płytki sensoryczne
• płytki sensoryczne „jeżyki”
• kartoniki z literami
• suwak „Pingwinek na ślizgawce”
• karta postępów dziecka 30
• karta pracy domowej 30

Przebieg
zajęć

I. Czynności organizacyjno-mobilizujące
1. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność rozpoznawania i wyrażania emocji oraz integrujące grupę
■ Zabawa „Rozmowa o zmysłach”. Prowadzący zajęcia wciela się w rolę Bratka i mówi: Tu mam nos do wąchania, uszy do słuchania, oczy do obserwowania… Zupełnie tak, jak wy. Dzieci wypowiadają się na temat tego, który zmysł jest najważniejszy. W podsumowaniu prowadzący zajęcia stwierdza, że każdy zmysł jest ważny,
bo informuje nas o wielu istotnych rzeczach.

pacynka Bratek

domek uczuć

30

B

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

2. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchania ze zrozumieniem
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 30
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 30

B

■ Prezentacja bajki terapeutycznej. Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci i zapowiada: Słuchając
uważnie bajki, poznacie nową przygodę Bratka.

B

■ Rozmowa na temat treści bajki. Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych
wysłuchaniem bajki. Dzieci odpowiadają na zagadnienia sprawdzające rozumienie tekstu:
1. Którymi zmysłami można odbierać wiosnę?
2. Co zaprezentowały dzieci na„Festiwalu fantazji”?
3. W jaki sposób dzieci podziękowały Bratkowi za jego przyjaźń?
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4. W jaki sposób Bratek przygotował wystawę fotografii?
5. Które słowa rozpoczynające się na głoskę [f] udało wam się zapamiętać z bajki?
6. Opowiedz, co się dzieje na ilustracji.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci opowiadają, jakie emocje przeżywają bohaterowie przedstawieni na ilustracjach.

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

B

■ Zabawa „Fasola na czubku języka”. Prowadzący proponuje zabawę usprawniającą język. Wdraża dzieci
w sytuację zadaniową. Każde dziecko otrzymuje ziarenko fasoli, które kładzie na czubku wystawionego języka. Następnie porusza językiem pięć razy w lewą i pięć razy w prawą stronę.

3b. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące wrażliwość, spostrzegawczość
i pamięć słuchową
■ Zabawa słuchowo-artykulacyjna„Poszukiwacz fasoli”. Dzieci siedzą w rzędzie. Prowadzący wchodzi w rolę Bratka i wskazuje dziecko, które siada tyłem do grupy z zasłoniętymi oczami. Spośród dzieci siedzących
w rzędzie jedno (również wyznaczone przez prowadzącego zajęcia) wymawia słowo fasola. Dziecko, które
ma zasłonięte oczy, musi odgadnąć imię osoby, która to słowo wymawia.
Trudniejszy wariant ćwiczenia polega na tym, że dane dziecko wypowiada słowo fasola w nietypowy sposób (np. zmienionym głosem, śpiewnie itp.).

pacynka Bratek

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

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2 B ■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci odpowiadają, który obrazek został wycięty z dużego rysunku i łączą go
linią.

4. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące sferę manualną i grafomotoryczną
Przewodnik
dla nauczyciela

■ Masażyk całej ręki. Dzieci wykonują ćwiczenia przygotowujące ruchy rąk do pisania według wskazówek
prowadzącego zajęcia.

kartka papieru

■ Ćwiczenia manualne. Dzieci zwijają papier w rulon. Następnie patrzą na Bratka przez powstałą w ten sposób lunetę. Podczas ćwiczenia pracują nadgarstki i palce.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3 B ■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci rysują, nie odrywając ręki od kartki. Kolorują obrazek.

III. Praca właściwa. Opracowanie polisensoryczne litery
5. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchowego wyodrębniania głoski
płytki sensoryczne „jeżyki”

B

■ Zabawa „Słowa na trawce”. Prowadzący zajęcia rozkłada płytki „jeżyki” w rzędzie. Głośno je przelicza z pomocą dzieci: pierwsza płytka, druga, trzecia, czwarta… Prosi dzieci o udział w zabawie polegającej na dzieleniu słowa na głoski z jednoczesnym chodzeniem po wiosennej trawce (płytkach „jeżykach”). Prowadzący
mówi dziecku słowo, a dziecko wymawia kolejne głoski tego słowa, wchodząc za każdym razem na płytkę
jedną nogą. Gdy wypowiada głoskę [f], staje na płytce obunóż i dodatkowo wykonuje ruch (klaszcze w dłonie, podskakuje itp.). Na przykład prowadzący zajęcia mówi: kufer, a dziecko głoskuje: k-u-f-[podskok]-e-r.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 4, 5

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyodrębniają głoskę [f] w nazwach obrazków. Zaznaczają niebieską
kredką miejsce głoski [f] w schemacie okienkowym. Łączą w pary rymujące się nazwy.

6. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania dźwięków mowy literą; litera drukowana
litery F, f drukowane

B

■ Prezentacja litery drukowanej wielkiej i małej (z dużego alfabetu).

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 6
lupa

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyodrębniają za pomocą lupy drukowane litery F, f spośród innych liter.
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7. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania dźwięków mowy literą; litera pisana
litery F, f pisane

B

■ Prezentacja litery pisanej wielkiej i małej.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 7

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują pisane litery F, f.

8. Rodzaj aktywności terapeutycznej: zapamiętywanie liter dotykiem
■ Zabawa „Zostań literą F”. Dzieci maszerują radośnie w parach. Na zawołanie Bratka: Robię fotografię każde
dziecko pozuje do zdjęcia – staje nieruchomo, tworząc literę F.

pacynka Bratek

■ Zabawa „Poczuj literę na plecach”. Prowadzący zajęcia kreśli palcem litery F, f na plecach dziecka, mówiąc: Tak można poczuć wielką literę F, a tak – małą literę f.

metalowy wskaźnik
lub długopis

B

■ Zabawa „Poczuj zimną literę”. Prowadzący zajęcia kreśli metalowym wskaźnikiem lub długopisem litery
F, f na przedramieniu każdego dziecka. Używa metalowego przedmiotu, aby dziecko kojarzyło te litery z zimnem. Mówi: Tak można poczuć wielką literę F, a tak – małą literę f. Czujesz, że są zimne w dotyku?

płytki sensoryczne

B

■ Zabawa „Spacer rąk po chodniku”. Prowadzący zajęcia układa przed dziećmi na stole czerwone i niebieskie płytki sensoryczne. Dzieci na przemian kładą na płytkach całe dłonie, udając spacer rąk. Doznają w ten
sposób ciepła na czerwonych płytkach, a zimna – na niebieskich. Następnie z pomocą prowadzącego dzieci kreślą palcem litery F, f na niebieskiej płytce. Wnioskują, że litery F, f są zimne.

9. Rodzaj aktywności terapeutycznej: zapamiętywanie liter zmysłem smaku i węchu
fasola

B

■ Smak i zapach litery. Prowadzący zajęcia częstuje dzieci fasolą. Mówi: Możemy sobie wyobrazić, że litery F, f
smakują i pachną jak fasola.

litery F, f z alfabetu
sensorycznego

B

■ Prezentacja litery. Prowadzący zajęcia pokazuje dzieciom litery F, f na kartach z alfabetu sensorycznego.

10. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ruchowe zapamiętywanie liter
litery F, f z alfabetu
demonstracyjnego

B

■ Kreślenie litery. Prowadzący zajęcia pokazuje dzieciom pisane litery F, f. Pokazuje też miejsca wejścia do liter (miejsca, od których należy rozpocząć pisanie liter). Omawia, w jaki sposób się kreśli te litery:
Literę f piszemy dwoma ruchami. Kreślimy kluczkę do góry w prawo, a potem zakręcamy ją w lewo i kreślimy w dół
długą kreskę. Drugi element litery to łuczek, który piszemy pod kluczką od lewej do prawej strony.
Literę F piszemy trzema ruchami. Kreślimy laskę w dół zagiętą w lewo, a nad nią następny element nazywany daszkiem. Jest to laska, którą kreślimy od zagięcia w lewo do góry i prosto w prawą stronę. W połowie pionowej laski
kreślimy kreseczkę od lewej do prawej strony.

fasola, nakładka na palce
Spaceruch lub woreczek
z grochem, niebieska
tasiemka

B

■ Ruchowe zapamiętywanie litery.
• Dzieci kreślą litery F, f w powietrzu, wykonując obszerne ruchy rąk.
• Dzieci układają z fasoli litery F, f na podłodze. Oznaczają nakładką na palce Spaceruch lub woreczkiem z grochem miejsca wejścia do liter. Następnie przechodzą bez butów po ułożonej na podłodze fasoli w kierunku zgodnym z kreśleniem liter.
• Dzieci układają na stoliku litery F, f z niebieskiej tasiemki.

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

■ Gimnastyka sprawnych rączek. Dzieci wykonują ćwiczenia według wskazówek prowadzącego zajęcia.

Zeszyt ćwiczeń B ■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci starannie piszą litery. Wybierają „Literową miss piękności”.
ćw. 8–12
folia i pisak
12. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność czytania i pisania
Przewodnik
dla nauczyciela

■ Gimnastyka oczu przed czytaniem. Dzieci wykonują ćwiczenia według wskazówek prowadzącego zajęcia.

suwak „Pingwinek
na ślizgawce”,
kartoniki z literami F, f

■ Czytanie z pingwinkiem. Prowadzący zajęcia rozdaje dzieciom suwaki. Mówi: Pingwinek zaprasza was
do czytania. Przygotujcie kartoniki z literami oznaczającymi samogłoski i litery F, f. Postawcie na końcu ślizgawki
literę f. Ślizgajcie się z literą o do litery f, wołając: oooof. Prowadzący zajęcia ćwiczy z dziećmi czytanie litery f
w połączeniu z innymi literami oznaczającymi samogłoski.
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Zeszyt ćwiczeń
ćw. 13–16

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci czytają sylabami i całościowo. Piszą sylaby i wyrazy po śladzie oraz samodzielnie.

litery przestrzenne

B

■ Zabawa „Wyskacz wyraz”. Prowadzący zajęcia układa na podłodze kilka (ok. 10) poznanych liter wyciętych
z wykładziny (lub gąbki, papieru). Dziecko, skacząc po literach, samodzielnie tworzy wyrazy.

13. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia rozwijające myślenie matematyczne i wyobraźnię
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 17

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci liczą od 1 do 10 i od 10 do 1.

IV. Relaksacja
14. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia relaksacyjne
■ Zabawa relaksacyjna„Posłuchaj dźwięków przyrody”. Prowadzący zajęcia zaprasza dzieci do zabawy. Poleca im położyć się wygodnie na brzuchu, zgiąć nogi w kolanach i machać delikatnie nogami podczas słuchania nagrania ptasich śpiewów.

Płyta CD
Słucham z Bratkiem

V. Podsumowanie pracy. Ocena wysiłku
15. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia utrwalające treści, podsumowanie i nagroda

B

■ 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? Jak wam się podobały zadania? Które zadania sprawiły wam trudność, a które były łatwe do wykonania?

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 18

B

■ Samoocena. Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytania zawarte w zeszycie ćwiczeń
i dokonać samooceny.

Karta postępów 30

B

■ Karta postępów. Prowadzący zajęcia wypełnia wraz z dziećmi kartę postępów.

Karta pracy domowej 30

B

■ Praca domowa. Prowadzący zajęcia objaśnia, jak wykonać pracę domową.

155

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

Scenariusz zajęć
Zapis
w dzienniku

Głoska [z] i litery Z, z w opracowaniu wielozmysłowym, na podstawie bajki terapeutycznej O tym, że
wszystkie uczucia są ważne

Cele
operacyjne

Dziecko:
• utrwala głoskę [z], litery Z, z
• uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (smutek, ulga, zadowolenie)
• osłuchuje się ze słownictwem zawierającym głoskę [z]
• wyodrębnia głoskę [z] w nagłosie i śródgłosie wyrazów
• doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalnie
• doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem
• doskonali umiejętność kształtnego pisania liter w połączeniach
• doskonali umiejętność odczytywania godzin na zegarze
• wykorzystuje w praktyce znajomość liczebników porządkowych

Środki
dydaktyczne

• sznurek
• dwa obrazki przedstawiające różne miny (smutną i zadowoloną)
• worek z różnymi przedmiotami
• plastyczne druciki
• dzwoneczek (lub inny instrument)
• metalowy wskaźnik lub długopis
• baton lub bułka z nasionami zbożowymi
• drobne zabawki z pracowni
• niebieska tasiemka
• litery przestrzenne (np. z wykładziny)

Do przygotowania
na zajęcia

Z wyposażenia
pracowni

• Ortograffiti z Bratkiem. Księga bajek terapeutycznych
• Ortograffiti z Bratkiem. Zeszyt ćwiczeń, kl. 1, cz. 2
• Ortograffiti z Bratkiem. Przewodnik dla nauczyciela
• płyta CD Słucham z Bratkiem
• pacynka Bratek
• nakładka na palce Spaceruch lub woreczek z grochem
• domek uczuć
• litery drukowane i pisane z alfabetu demonstracyjnego i sensorycznego
• folia i pisak
• lupa Bystre Oczko
• płytki sensoryczne
• płytki „jeżyki”
• kartoniki z literami
• suwak „Pingwinek na ślizgawce”
• karta postępów dziecka 31
• karta pracy domowej 31

Przebieg
zajęć

I. Czynności organizacyjno-mobilizujące
1. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność rozpoznawania i wyrażania emocji oraz integrujące grupę
■ Zabawa „Jak się wtedy czuję?”. Salę należy podzielić sznurkiem na dwie części. Dzieci gromadzą się w szeregu pośrodku. Obie części sali oznaczone są obrazkami przedstawiającymi miny: smutną i zadowoloną. Prowadzący zajęcia rozpoczyna zdanie, a dzieci podejmują decyzję, na którą stronę sali przejść. Na przykład: Gdy
ktoś mnie przezywa, to jest mi… Dzieci przechodzą na stronę oznaczoną smutną miną.

sznurek, dwa obrazki
przedstawiające
różne miny (smutną
i zadowoloną)
domek uczuć

31

B

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

2. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchania ze zrozumieniem
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 31

B

■ Prezentacja bajki terapeutycznej. Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci i zapowiada: Słuchając
uważnie bajki, poznacie nową przygodę Bratka.
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Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 31

B

■ 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 zareagowała Zosia, gdy Bratek zauważył jej płacz?
2. Co się wydarzyło na szkolnym korytarzu?
3. Co dzieci robiły z domkiem uczuć?
4. Co miała na myśli pani, mówiąc Płacz również jest bardzo ważny?
5. Kogo pani zaprosiła na zajęcia?
6. Co uświadomił dzieciom pan zegarmistrz?
7. Co przyniosło ulgę Zosi?
8. Co zadowoliło Zosię?
9. Które słowa rozpoczynające się na głoskę [z] udało wam się zapamiętać z bajki?
10. Opowiedz, co się dzieje na ilustracji.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci opowiadają, jakie emocje przeżywają bohaterowie przedstawieni na kolejnych ilustracjach.

II. Wypracowanie gotowości do pracy
3a. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia ruchowo-zmysłowe
■ Zabawa „Tor przeszkód”. Na podłodze ułożone są cztery płytki „jeżyki” do czterech zadań, które będą kolejno wykonywać dzieci. Są to następujące zadania:
1. Dziecko wchodzi na pierwszą płytkę. Podskakuje pięć razy na lewej i tyle samo – na prawej nodze. Schodzi z płytki.
2. Na drugiej płytce dziecko wykonuje obunóż trzy przysiady z rękoma wyprostowanymi przed siebie.
3. Na trzeciej płytce dziecko staje na palcach i liczy do 10.
Między trzecią a czwartą płytką znajduje się mostek (sznurek ułożony na podłodze). Dziecko przechodzi przez
mostek tip-topkami i mierzy, ile długości stóp mieści się na mostku.
4. Na czwartej płytce leży worek, do którego dziecko wkłada rękę i wybiera dotykiem przedmiot. Podaje jego nazwę, a następnie wyjmuje ten przedmiot i kładzie na podłodze.
Na koniec prowadzący zajęcia gratuluje dziecku. Kolejne dzieci pokonują ten sam tor przeszkód.

cztery płytki „jeżyki”,
sznurek, worek z różnymi
przedmiotami

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

B

■ Zabawa słuchowo-ruchowa „Dzieci-zegary”. Prowadzący wchodzi w rolę Bratka i wykonuje ruch „nakręcania” dzieci tak, jakby były zegarami. Dzieci maszerują po sali w rytm cykania dużego zegara (tik-tak). Gdy
zegar wybija godzinę (bim-bam), dzieci naśladują ruch wahadła, stając w szerokim rozkroku i wychylając się
na boki. Gdy słychać dźwięk małego zegarka (cyk, cyk, cyk), dzieci chodzą na paluszkach drobnymi kroczkami. Gdy zadźwięczy dzwonek budzika (drrr…), dzieci obracają się wokół własnej osi.

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

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci odnajdują dwa identyczne zegarki.

4. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące sferę manualną i grafomotoryczną
Przewodnik
dla nauczyciela

■ Masażyk całej ręki. Dzieci wykonują ćwiczenia przygotowujące ruchy rąk do pisania według wskazówek
prowadzącego zajęcia.

plastyczne druciki

■ Ćwiczenia manualne. Dzieci formują zabawne kształty z plastycznych drucików. Następnie odgadują, co
stworzyli koledzy.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci kończą rysunki zwierząt w kratkowanych polach i kolorują je.

III. Praca właściwa. Opracowanie polisensoryczne litery
5. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchowego wyodrębniania głoski
dzwoneczek
(lub inny instrument)

■ Zabawa „Szukaj słowa z zzz…”. Prowadzący zajęcia prosi dzieci o udział w zabawie. Mówi dziecku słowo,
dzieląc je na głoski, ale z pewnym utrudnieniem – po każdej głosce dzwoni dzwoneczkiem. Dziecko wymawia słowo złożone z tych głosek. Dodatkowo, jeśli słowo zawiera głoskę [z], woła głośno: zzz…!
Na przykład prowadzący mówi: z - [dzwoneczek] a -[dzwoneczek] b -[dzwoneczek] a -[dzwoneczek] w -[dzwoneczek] a -[dzwoneczek], a dziecko: zabawa – zzz…!
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Zeszyt ćwiczeń
ćw. 4, 5

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyodrębniają głoskę [z] w nazwach obrazków. Zaznaczają niebieską
kredką miejsce głoski [z] w schemacie okienkowym.

6. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania dźwięków mowy literą; litera drukowana
litery Z, z drukowane

B

■ Prezentacja litery drukowanej wielkiej i małej (z dużego alfabetu).

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 6
lupa

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyodrębniają za pomocą lupy drukowane litery Z, z spośród innych liter.

7. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania dźwięków mowy literą; litera pisana
litery Z, z pisane

B

■ Prezentacja litery pisanej wielkiej i małej.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 7

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują pisane litery Z, z. Otaczają je złotą pętlą.

8. Rodzaj aktywności terapeutycznej: zapamiętywanie liter dotykiem
■ Zabawa „Zostań literą Z”. Dzieci biegają parami leciutko na palcach w rytmie ósemek, mówiąc: zyk, zyk…
Na zawołanie prowadzącego: Zegarki dobrej marki jedno dziecko w parze zostaje rzeźbiarzem, a drugie – materiałem (gliną), z którego rzeźbiarz tworzy najnowocześniejszy zegar w kształcie litery Z.
■ Zabawa „Poczuj literę na plecach”. Prowadzący zajęcia kreśli palcem na plecach dziecka litery Z, z, mówiąc: Tak można poczuć wielką literę Z, a tak – małą literę z.

metalowy wskaźnik
lub długopis

B

■ Zabawa „Poczuj zimną literę”. Prowadzący zajęcia kreśli metalowym wskaźnikiem lub długopisem litery
Z, z na przedramieniu każdego dziecka. Używa metalowego przedmiotu, by dziecko kojarzyło te litery z zimnem. Mówi: Tak można poczuć wielką literę Z, a tak – małą literę z. Czujesz, że są zimne w dotyku?

płytki sensoryczne

B

■ Zabawa „Spacer rąk po chodniku”. Prowadzący zajęcia układa przed dziećmi na stole czerwone i niebieskie płytki sensoryczne. Dzieci na przemian kładą na płytkach całe dłonie, udając spacer rąk. Doznają w ten
sposób ciepła na czerwonych płytkach, a zimna – na niebieskich.
Następnie z pomocą prowadzącego dzieci kreślą palcem na niebieskiej płytce litery Z, z. Wnioskują, że litery
Z, z są zimne.

9. Rodzaj aktywności terapeutycznej: zapamiętywanie liter zmysłem smaku i węchu
baton lub bułka
z nasionami zbożowymi

B

■ Smak i zapach liter. Prowadzący zajęcia częstuje dzieci zbożem (np. w batoniku lub bułce). Mówi: Możemy sobie wyobrazić, że litery Z, z smakują i pachną jak zboże.

litery Z, z z alfabetu
sensorycznego

B

■ Prezentacja litery. Prowadzący zajęcia pokazuje dzieciom litery Z, z na kartach z alfabetu sensorycznego.

10. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ruchowe zapamiętywanie liter
litery Z, z z alfabetu
demonstracyjnego

B

■ Kreślenie litery. Prowadzący zajęcia pokazuje dzieciom pisane litery Z, z. Pokazuje też miejsca wejścia do liter (miejsca, od których należy rozpocząć pisanie liter). Omawia, w jaki sposób się kreśli te litery:
Litery Z, z piszemy jednym ruchem. Kreślimy wężyk od lewej do prawej strony, a następnie ukośną kreskę w lewo
do dołu oraz kolejny wężyk od lewej do prawej strony.

drobne zabawki
z pracowni, nakładka
na palce Spaceruch
lub woreczek z grochem,
niebieska tasiemka

B

■ Ruchowe zapamiętywanie litery.
• Dzieci kreślą litery Z, z w powietrzu, wykonując obszerne ruchy rąk.
• Dzieci układają litery Z, z na podłodze z dowolnych zabawek. Oznaczają nakładką na palce Spaceruch lub
woreczkiem z grochem miejsca wejścia do liter. Następnie przechodzą bez butów wzdłuż ułożonego z zabawek kształtu w kierunku zgodnym z kreśleniem liter.
• Dzieci układają na stoliku litery Z, z z niebieskiej tasiemki.

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

■ Gimnastyka sprawnych rączek. Dzieci wykonują ćwiczenia według wskazówek prowadzącego zajęcia.

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci starannie piszą litery. Wybierają „Literową miss piękności”.
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12. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność czytania i pisania
Przewodnik
dla nauczyciela

■ Gimnastyka oczu przed czytaniem. Dzieci wykonują ćwiczenia według wskazówek prowadzącego zajęcia.
■ Czytanie z pingwinkiem. Prowadzący zajęcia rozdaje dzieciom suwaki. Mówi: Pingwinek zaprasza was
do czytania. Przygotujcie kartoniki z literami oznaczającymi samogłoski i litery Z, z. Postawcie na końcu ślizgawki
literę z. Ślizgajcie się z literą o do litery z, wołając: ooooz. Prowadzący zajęcia ćwiczy z dziećmi czytanie litery z w połączeniu z innymi literami oznaczającymi samogłoski.

suwak „Pingwinek
na ślizgawce”, kartoniki
z literami Z, z
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 13–16

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci czytają sylabami i całościowo. Piszą sylaby i wyrazy po śladzie oraz samodzielnie.

litery przestrzenne

B

■ Zabawa „Wyskacz wyraz”. Prowadzący zajęcia układa na dywanie kilka (6–8) poznanych liter wyciętych
z wykładziny (lub gąbki, papieru). Dziecko skacze po literach, tworząc wyrazy. Wyrazy dziecko układa samo
lub odtwarza przeczytane w ćwiczeniach.

13. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia rozwijające myślenie matematyczne i wyobraźnię
Zeszyt ćwiczeń, ćw. 17

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci łączą zegary, na których jest ta sama godzina.

IV. Relaksacja
14. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia relaksacyjne
■ Zabawa relaksacyjna „Kołyszące się zegary”. Prowadzący zajęcia zaprasza dzieci do zabawy. Poleca im
położyć się na plecach, przyciągnąć kolana do piersi, objąć kolana rękoma i lekko się kołysać w rytm delikatnej muzyki (może to być pozytywka).

Płyta CD
Słucham z Bratkiem

V. Podsumowanie pracy. Ocena wysiłku
15. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia utrwalające treści, podsumowanie i nagroda

B

■ 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? Jak wam się podobały zadania? Które zadania sprawiły wam trudność, a które były łatwe do wykonania?

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 18

B

■ Samoocena. Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytanie zamieszczone w zeszycie
ćwiczeń i dokonać samooceny.

Karta postępów 31

B

■ Karta postępów. Prowadzący zajęcia wypełnia wraz z dziećmi kartę postępów.

Karta pracy domowej 31

B

■ Karta pracy domowej. Prowadzący zajęcia objaśnia, jak wykonać zadanie domowe.
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Scenariusz zajęć
Zapis
w dzienniku

Głoska [ż] i litery Ż, ż oraz dwuznaki Rz, rz w opracowaniu wielozmysłowym, na podstawie bajki terapeutycznej O tym, że powiedzenie prawdy bywa bardzo trudne, ale świadczy o odwadze

Cele
operacyjne

Dziecko:
• utrwala głoskę [ż], litery Ż, ż oraz dwuznaki Rz, rz
• uświadamia sobie i nazywa uczucia bohaterów bajki (przygnębienie, niepewność, odwaga)
• osłuchuje się ze słownictwem zawierającym głoskę [ż]
• wyodrębnia głoskę [ż] w nagłosie i śródgłosie wyrazów
• doskonali umiejętność czytania metodą sylabową i globalnie
• doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem
• doskonali umiejętność kształtnego pisania liter w połączeniach
• utrwala poprawny zapis ortograficzny wyrazów zawierających ż i rz
• kształtuje wrażliwość i świadomość ortograficzną
• doskonali umiejętność posługiwania się linijką
• pozytywnie ocenia swoją pracę w Klubie Przyjaciół Bratka

Środki
dydaktyczne

• papierowe kapelusiki na palec
• metalowy wskaźnik lub długopis
• żelki żelatynowe
• rzodkiewka
• niebieska tasiemka
• niebieski sznurek
• litery przestrzenne (np. z wykładziny)
• linijki

Do przygotowania
na zajęcia

• Ortograffiti z Bratkiem. Księga bajek terapeutycznych
• Ortograffiti z Bratkiem. Zeszyt ćwiczeń, kl. 1, cz. 2
• Ortograffiti z Bratkiem. Przewodnik dla nauczyciela
• płyta CD Słucham z Bratkiem
• pacynka Bratek
• nakładka na palce Spaceruch lub woreczek z grochem
• domek uczuć
• litery drukowane i pisane z alfabetu demonstracyjnego i sensorycznego
• folia i pisak
• lupa Bystre Oczko
• płytki sensoryczne
• kartoniki z literami
• suwak „Pingwinek na ślizgawce”
• karta pracy – dyplom
• karta postępów dziecka 32
• karta pracy domowej 32

Z wyposażenia
pracowni

Przebieg
zajęć

domek uczuć

32

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

B

■ Zabawa „Wspominki”. Dzieci siedzą w kręgu na podłodze. Prowadzący zajęcia przypomina im ważne zagadnienia poruszane w Klubie Przyjaciół Bratka:
• zasady, których przestrzeganie zapewniało poczucie bezpieczeństwa,
• sposoby na ciekawe poznawanie liter,
• poznawane uczucia,
• czytanie z pingwinkiem,
• pisanie, rysowanie, zabawy ruchowe,
• to, że wszystkich czekają wakacje.
Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat bezpiecznego spędzania wakacji oraz o tym, co znaczy słowo „odwaga”.

B

■ Domek uczuć. Dzieci siedzą w kręgu. Rozmawiają o swoim samopoczuciu. Następnie na domku uczuć
pokazują ilustracje, które najlepiej obrazują ich emocje.
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2. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchania ze zrozumieniem
Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 32

B

■ Prezentacja bajki terapeutycznej. Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci i zapowiada: Słuchając
uważnie bajki, poznacie nową przygodę Bratka.

Księga bajek
terapeutycznych
– bajka 32

B

■ Rozmowa na temat treści bajki. Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych
wysłuchaniem bajki. Dzieci odpowiadają na zagadnienia sprawdzające rozumienie tekstu:
1. O jakich wakacyjnych przygodach marzył Bratek?
2. Dlaczego Milena opowiedziała dzieciom o zmyślonych planach wakacyjnych?
3. Co Bratek powiedział Milenie o wyjeździe do babci i dziadka?
4. Czego obawiała się Milena?
5. O czym ważnym Milena dowiedziała się podczas rozmowy z Bratkiem?
6. Co miało znaczyć stwierdzenie Bratka Mówiąc prawdę, udowodnisz, że jesteś odważna?
7. Co ważnego zrozumiał Bratek dzięki rozmowie z Mileną?
8. Które słowa rozpoczynające się na głoskę [ż] udało wam się zapamiętać z bajki?
9. Opowiedz, co się dzieje na ilustracji.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci opowiadają o uczuciach, które przeżywają bohaterowie przedstawieni
na kolejnych ilustracjach.

II. Wypracowanie gotowości do pracy
3a. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia ruchowo-zmysłowe
■ Zabawa „Tak chodzą zwierzęta”. Prowadzący zajęcia w roli Bratka zdradza dzieciom, że Milena uwielbia
się bawić w naśladowanie chodu zwierząt. Zaprasza dzieci do takiej zabawy. Dzieci precyzyjnie naśladują
sposób poruszania się poszczególnych zwierząt (ślimaka, węża, kaczki, kota, psa, kangura, żaby, zająca, krowy, konia) w rozmaitych pozycjach (pełzania, czworakowania, podskakiwania, biegania, chodzenia).
Po przejściu drogi określonej przez prowadzącego, dzieci próbują z grubsza oszacować przemierzoną odległość.

pacynka Bratek

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

B

■ Zagadki dźwiękowe „Odgłosy zwierząt z wiejskiej zagrody”. Prowadzący zajęcia wdraża dzieci w sytuację zadaniową. Wyjaśnia, że istotą zadania jest odgadnięcie, które zwierzęta Bratek słyszał w zagrodzie dziadków Milenki. Następnie prezentuje dzieciom odgłosy z płyty CD. Dzieci odgadują zagadki dźwiękowe (kogut,
kura, gęś, kaczka, świnia/prosię, krowa, koń, koza, owca).

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

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2 B ■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci szukają właściwej drogi w labiryncie.
4. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące sferę manualną i grafomotoryczną
Przewodnik
dla nauczyciela

■ Masażyk całej ręki. Dzieci wykonują ćwiczenia przygotowujące ruchy rąk do pisania według wskazówek
prowadzącego zajęcia.

papierowe kapelusiki
na palec

■ Ćwiczenia manualne. Dzieci zakładają na wskazujący palec dominującej ręki papierowy kapturek/kapelusik. Palec naśladuje żółwika, który rozmawia z Bratkiem o ciekawym spędzaniu wakacji na wsi.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3 B ■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci łączą punkty od 1 do 12, tworząc rysunek żółwia.

III. Praca właściwa. Opracowanie polisensoryczne litery
5. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchowego wyodrębniania głoski

B

■ Zabawa „Jedno zwierzę z dwóch”. Prowadzący zajęcia prosi dzieci o udział w zabawie. Mówi dziecku dwie
nazwy zwierząt, z których tylko jedna zawiera głoskę [ż]. Dziecko wybiera słowo z głoską [ż] i wymawia je,
dzieląc na głoski. Na przykład prowadzący zajęcia mówi: żyrafa – kogut, a dziecko odpowiada: ż-y-r-a-f-a.
Zestaw wyrazów do ćwiczenia:
koza – żaba, kaczka – węże, krowa – żmija, indyk – żuk, orzeł – świnia, bażant – kangur, lew – nosorożec, węgorze – pies, żubr – koń, bocian – żuraw, jeże – lisy
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Zeszyt ćwiczeń
ćw. 4, 5

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyodrębniają głoskę [ż] w nazwach obrazków.

6. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania dźwięków mowy literą; litera drukowana
pacynka Bratek,
litery Ż, ż i dwuznaki
Rz, rz drukowane

B

■ Prezentacja litery drukowanej wielkiej i małej (z dużego alfabetu). Prowadzący wchodzi w rolę Bratka
i wyjaśnia dzieciom problem ortografii w języku polskim. Pyta: Czy pamiętacie, które głoski można oznaczyć
więcej niż jedną literą? Dzieci odpowiadają: [ch], [u]. Prowadzący zajęcia objaśnia, że podobnie jest w przypadku głoski [ż]. Pokazuje litery Ż, ż oraz Rz, rz. Mówi: Zanim zapiszesz w wyrazie którąś z tych liter, zastanów
się, czy pamiętasz pisownię wyrazu. Jeśli nie, zapytaj dorosłego lub zajrzyj do słownika ortograficznego. Taka zasada obowiązuje w Klubie Przyjaciół Bratka. Gdy ją złamiesz, możesz wpaść w kłopoty.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 6
lupa

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyodrębniają za pomocą lupy drukowane litery Ż, ż i dwuznaki Rz, rz spośród innych liter. Otaczają ją niebieską pętlą.

7. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność zastępowania dźwięków mowy literą; litera pisana
litery Ż, ż i dwuznaki
Rz, rz pisane

B

■ Prezentacja litery pisanej wielkiej i małej.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 7

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wyszukują pisane litery Ż, ż i dwuznaki Rz, rz. Otaczają je niebieską pętlą.
Prowadzący zajęcia zwraca uwagę na to, że pomimo różnych zapisów głoska [ż] jest tylko jedna.

8. Rodzaj aktywności terapeutycznej: zapamiętywanie liter dotykiem
■ Zabawa „Zostań literą Ż lub Rz”. Dzieci chodzą po sali parami. Na klaśnięcie prowadzącego udają chód
modelek lub modeli na wybiegu. Na dwa klaśnięcia – tworzą z własnych ciał rzeźby: niektóre pary tworzą Ż,
a inne – Rz.
■ Zabawa „Poczuj literę na plecach”. Prowadzący zajęcia kreśli palcem litery Ż, ż po lewej stronie pleców
dziecka, a po prawej – dwuznaki Rz, rz, mówiąc: Tak można poczuć wielką literę Ż, a tak – małą literę ż. Tak można poczuć wielki dwuznak Rz, a tak – mały dwuznak rz.

metalowy wskaźnik
lub długopis

B

■ Zabawa „Poczuj zimną literę”. Prowadzący zajęcia kreśli metalowym wskaźnikiem lub długopisem litery
Ż, ż i dwuznaki Rz, rz na przedramieniu każdego dziecka. Używa metalowego przedmiotu, aby dziecko kojarzyło te litery z zimnem. Mówi: Tak można poczuć wielką literę Ż, a tak – małą literę ż [kreśli na lewym przedramieniu]. Tak można poczuć wielki dwuznak Rz, a tak – mały dwuznak rz [kreśli na prawym przedramieniu].
Czujesz, że są zimne w dotyku?

płytki sensoryczne

B

■ Zabawa „Spacer rąk po chodniku”. Prowadzący zajęcia układa przed dziećmi na stole czerwone i niebieskie płytki sensoryczne. Dzieci na przemian kładą na płytkach całe dłonie, udając spacer rąk. Doznają w ten
sposób ciepła na czerwonych płytkach, a zimna – na niebieskich. Następnie z pomocą prowadzącego dzieci kreślą palcem na niebieskiej płytce litery Ż, ż i dwuznaki Rz, rz. Wnioskują, że są zimne.

9. Rodzaj aktywności terapeutycznej: zapamiętywanie liter zmysłem smaku i węchu
żelki, rzodkiewka

B

■ Smak i zapach liter. Prowadzący zajęcia częstuje dzieci żelkami. Mówi: Możemy sobie wyobrazić, że litery Ż,
ż smakują i pachną jak żelki. Następnie częstuje dzieci rzodkiewką i mówi: Możemy sobie wyobrazić, że dwuznaki Rz, rz smakują i pachną jak rzodkiewki.

litery Ż, ż i dwuznaki
Rz, rz z alfabetu
sensorycznego

B

■ Prezentacja litery. Prowadzący zajęcia pokazuje dzieciom litery Ż, ż oraz dwuznaki Rz, rz na kartach z alfabetu sensorycznego.

10. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ruchowe zapamiętywanie liter
litery Ż, ż i dwuznaki
Rz, rz z alfabetu
demonstracyjnego

B

■ Kreślenie litery. Prowadzący zajęcia pokazuje dzieciom pisane litery Ż, ż oraz dwuznaki Rz, rz. Pokazuje także miejsca wejścia do liter (miejsca, od których należy rozpocząć pisanie liter). Omawia, w jaki sposób się kreśli te litery:
Litery Ż, ż piszemy dwoma ruchami. Kreślimy wężyk w kierunku od lewej do prawej strony, a następnie ukośną kreskę w lewo do dołu oraz kolejny wężyk od lewej do prawej strony. Następnie nad nakreśloną literą stawiamy kropkę.
Dwuznak rz piszemy jednym ruchem. Najpierw piszemy literę r. Kreślimy laskę zagiętą w prawo do góry, a potem w dół
i wracamy po śladzie do góry. Następnie kreślimy ukośną kreseczkę i węzełek. Nie przerywając ruchu, kreślimy wężyk
od lewej do prawej strony, a następnie ukośną kreskę w lewo do dołu oraz kolejny wężyk od strony lewej do prawej.
Dwuzank Rz piszemy dwoma ruchami. Najpierw piszemy literę R. Kreślimy laskę z góry na dół zagiętą w lewo. Od innego miejsca kreślimy z góry na dół do połowy laski półowalną linię nazywaną brzuszkiem. Następnie piszemy laskę zagiętą u dołu w prawo. Nie przerywając ruchu, kreślimy wężyk w kierunku od lewej do prawej strony, a potem
ukośną kreskę w lewo do dołu oraz kolejny wężyk od strony lewej do prawej.
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niebieski sznurek, nakładka na palce Spaceruch
lub woreczek z grochem
niebieska tasiemka

B

■ Ruchowe zapamiętywanie litery.
• Dzieci kreślą litery Ż, ż oraz dwuznaki Rz, rz w powietrzu, wykonując obszerne ruchy rąk.
• Dzieci układają litery z niebieskiego sznurka Ż, ż oraz dwuznaki Rz, rz na podłodze. Oznaczają nakładką
na palce Spaceruch lub woreczkiem z grochem miejsca wejścia do liter. Następnie przechodzą bez butów
po ułożonym na podłodze sznurku w kierunku zgodnym z kreśleniem liter.
• Dzieci układają na stoliku litery Ż, ż oraz dwuznaki Rz, rz z niebieskiej tasiemki.

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

■ Gimnastyka sprawnych rączek. Dzieci wykonują ćwiczenia według wskazówek prowadzącego zajęcia.

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci starannie piszą litery. Wybierają „Literową miss piękności”.

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

Przewodnik
dla nauczyciela

■ Gimnastyka oczu przed czytaniem. Dzieci wykonują ćwiczenia według wskazówek prowadzącego zajęcia.
■ Czytanie z pingwinkiem. Prowadzący zajęcia rozdaje dzieciom suwaki. Mówi: Pingwinek zaprasza was
do czytania. Przygotujcie kartoniki z literami oznaczającymi samogłoski i litery Ż, ż oraz dwuznaki Rz, rz. Postawcie
na końcu ślizgawki kartonik z literą ż. Ślizgajcie się z literą o do litery ż, wołając: ooooż. Prowadzący zajęcia ćwiczy z dziećmi czytanie litery ż oraz dwuznaku rz w połączeniu z innymi literami oznaczającymi samogłoski.

suwak „Pingwinek
na ślizgawce”,
kartoniki z literami Ż, ż
oraz dwuznakami Rz, rz
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 13–16

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci czytają sylabami i całościowo. Piszą sylaby i wyrazy po śladzie oraz samodzielnie.

litery przestrzenne

B

■ Zabawa „Wyskacz wyraz”. Prowadzący zajęcia układa na dywanie kilka (ok. 10) poznanych liter wyciętych
z wykładziny (lub gąbki, papieru). Dziecko, skacząc po literach, samodzielnie tworzy wyrazy.

13. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia rozwijające myślenie matematyczne i wyobraźnię
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 17
linijki

B

■ Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci mierzą linijką długości odcinków.

IV. Relaksacja
14. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia relaksacyjne
■ Zabawa relaksacyjna „Morskie opowieści”. Dzieci leżą swobodnie na podłodze, udając leżenie na nadmorskiej plaży. Prowadzący zajęcia poleca im, wsłuchać się w szum morza.

Płyta CD
Słucham z Bratkiem

V. Podsumowanie pracy. Ocena wysiłku
15. Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia utrwalające treści, podsumowanie i nagroda

B

■ Rozmowa w kręgu „Jak minęły mi zajęcia w Klubie Przyjaciół Bratka?”. Prowadzący zajęcia podsumowuje roczną pracę dzieci. Podkreśla ich aktywność, zaangażowanie, samodzielność, dobre wyniki i miłą atmosferę. Zachęca do wypowiedzi na temat zajęć: Jakie macie odczucia? Jak wam się podobały zadania? Które zajęcia
były najciekawsze?

Zeszyt ćwiczeń

B

■ Rozmowa na temat wakacji. Dzieci poznają propozycje zajęć i zabaw na udane wakacje.

Zeszyt ćwiczeń
ćw. 18

B

■ Samoocena. Prowadzący zajęcia pomaga dzieciom odpowiedzieć na pytanie zamieszczone w zeszycie
ćwiczeń i dokonać samooceny.

karta pracy

B

■ Dyplom. Dzieci otrzymują od prowadzącego zajęcia gratulacje i dyplomy za całoroczną pracę.

Karta postępów 32

B

■ Karta postępów. Prowadzący zajęcia wypełnia wraz z dziećmi kartę postępów.

Karta pracy domowej 32

B

■ Karta pracy domowej. Prowadzący zajęcia objaśnia, jak wykonać zadanie domowe.
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