
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 tydzień 15 - 19. 06. 2020 

WYRAZY SKŁADAJĄCE SIĘ Z SYLAB MIESZANYCH ORAZ 

ZAWIERAJĄCE SAMOGŁOSKĘ [ę] 

1.  My-ję zę-by tak jak Bo-lek. 
Nie u-my-ję bę-dą bo-leć. 

Gdy u-my-ję mo-je zę-by,  

bę-dą moc-ne tak jak dę-by. 

 

Myję zęby tak jak Bolek. 

Nie umyję będą boleć. 

Gdy umyję moje zęby,  

będą mocne tak jak dęby. 

 

2.  Ryję głęboką norę dla rudego lisa. 
3.  Wolę małe kęsy owocowego tortu. 
4. Wojtek ma okrągły bęben w ręce. 



5. Pasę kozę babci pod małym lasem. 
6. Tomek złapał rybę na długą wędkę. 
7. Pasę gąski na mokrej łące. 
8. Z tej mąki będą dobre placki. 
9. Myję zęby miętową pastą. 
10. Moje dętki mają starą łatę. 
11. Teraz biorę zimną kąpiel. 

 

 

 

 


