
 
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 22 – 26. 06. 2020 
 
WYRAZY SKŁADAJĄCE SIĘ Z SYLAB MIESZANYCH Z PRZEWAGĄ [SZ], [CZ] 

 
1. Ma-ły szcze-niak już od ra-na gry-zie kap-cie swe-go 

pa-na. Pisz-czy, szcze-ka, do-ka-zu-je, wszyst-ko  
w do-mu ciąg-le psu-je. 
 
Mały szczeniak już od rana gryzie kapcie swego pana. 
Piszczy, szczeka, dokazuje, wszystko w domu ciągle 
psuje. 
 

2. Ra-dek bar-dzo lu-bi mlecz-ną cze-ko-la-dę. 
 
Radek bardzo lubi mleczną czekoladę. 
 

3. Sza-lo-ny Cze-sio ma za-cza-ro-wa-ną czap-kę.  
 
Szalony Czesio ma zaczarowaną czapkę. 
 

4. Szy-mek częs-to czy-ta w szko-le wier-szy-ki.  
 



Szymek często czyta w szkole wierszyki. 
 

5. Pszczół-ka la-ta wo-kół po-la psze-ni-cy.  
 
Pszczółka lata wokół pola pszenicy. 
 

6. Szara myszka wszędzie szuka sera i boczku. 
7. Często myszkuje w kuchennych szafkach. 
8. Gdy znajdzie szynkę, częstuje inne myszki. 
9. Wszystkie razem szykują wspaniałą ucztę. 
10. Szczęśliwe bawią się i tańczą w szufladzie 


