
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne kl. I – III 

Opracowanie na podstawie: H. Świąder, B. Garbacka, L. Łabuda „Skuteczne czytanie poprzez pisanie. 

Ćwiczenia w czytaniu dla uczniów szkoły podstawowej klas I-III i IV-VI. 

1. Przeczytaj wyrazy sylabami (dwa zdania podzielone na sylaby) oraz całościowo (zdanie nie 

podzielone na sylaby). Czytaj najpierw z pomocą rodzica, a potem staraj się czytać 

samodzielnie.  

Uczenie się na pamięć krótkich zdań nie przeszkadza w opanowaniu techniki. W celu lepszego 

skupienia uwagi uczeń powinien trzymać palec pod czytaną sylabą, a osoba ucząca długopis 

nad sylabą. Należy nauczyć dziecko przesuwania palca przy przechodzeniu do następnych 

sylab. 

2. Pobaw się z rodzicem tak, że tato albo mama pokazuje dowolną sylabę, a Ty ją odczytujesz. 

Jest to zabawa sprawdzająca, czy dziecko kojarzy obrazy graficzne sylab. 

3. Odwzoruj te same zdania, ćwicząc jednocześnie poprawną pisownię. Możesz założyć 

dodatkowy zeszyt, aby w nim zapisywać zdania. W ten sposób utrwalasz czytanie poprzez 

pisanie. 

4. Przeczytaj jedno zdanie, albo wyraz, postaraj się go zapamiętać. Zasłoń to zdanie, albo wyraz 

i napisz go samodzielnie w zeszycie. Po odsłonięciu sprawdź, czy dobrze napisałeś i popraw 

ewentualne błędy bez pomocy osoby dorosłej.  

Można ćwiczyć jedno zdanie dziennie. 

Zdania na dzień 26. 05. 2020 

WYRAZY  SKŁADAJĄCE  SIĘ  Z  DWÓCH  I  WIĘCEJ  SYLAB  OTWARTYCH I  ZAMKNIĘTYCH,  WYRAZY  

JEDNOSYLABOWE 

1. Ju-rek na mo-to-lot-ni la-ta. 

Dla Jur-ka to dob-ra za-ba-wa. 

„Nie la-taj”, wo-ła ma-ma, 

„bo tu-taj mok-ra mu-ra-wa!”. 

Ju-rek la-tał wy-so-ko i dos-tał ste-rem w o-ko. 

 

Jurek na motolotni lata. 

Dla Jurka to dobra zabawa. 

„Nie lataj”, woła mama, 

„bo tutaj mokra murawa!”. 

Jurek latał wysoko i dostał sterem w oko. 



 

2.  Bał-wan ma gu-zi-ki i be-ret z pom-po-nem. 

Bałwan ma guziki i beret z pomponem. 

 

3.  Ma-ły mo-tyl la-ta wy-so-ko nad po-lem. 

Mały motyl lata wysoko nad polem. 

 

4.  Do-mek Do-ro-ty to no-wy bu-dy-nek. 

Domek Doroty to nowy budynek. 

 

5.  Han-ka ku-pi-ła O-li mod-ne san-da-ły. 

Hanka kupiła Oli modne sandały. 

 
 


