
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 11 – 15. 05. 2020 

 

WYRAZY  SKŁADAJĄCE  SIĘ  Z  DWÓCH  SYLAB  OTWARTYCH 

1. Ma-ma da-ła To-li la-le. 

Mama dała Toli Lale. 

 

2. Ma-ła Li-la lu-bi lo-dy. 

Mała Lila lubi lody. 

 

3. Jo-la sa-ma my-je no-gi. 

Jola sama myje nogi. 

 

4. Ta-to ku-pi bu-ty To-li. 

Tato kupi buty Toli. 

 



5. Jo-la da-je so-ki He-li. 

Jola daje soki Heli. 

 

6. Te O-le to ma-łe la-le. 

Te Ole to małe lale. 

 

7. Ma-ła To-la ta-ka da-ma, 

ru-de lo-ki ro-bi sa-ma. 

Sa-ma ba-wi la-le ma-łe, 

To-la my-je la-le ca-łe. 

 

Mała Tola taka dama, 

rude loki robi sama. 

Sama bawi lale małe, 

Tola myje lale całe. 
 

 

 

Zdania na tydzień 18 – 22. 05. 2020 

WYRAZY  SKŁADAJĄCE  SIĘ  Z  DWÓCH  I  TRZECH  SYLAB  OTWARTYCH,  WYRAZY  JEDNOSYLABOWE 

 

 

1. Ma-ła Ka-mi-la za-ku-py ro-bi-ła. 

Sa-ma sok do do-mu ku-pi-ła. 

Na-le-wa jej so-ku ma-ma. 

Po-wo-li ro-bi to sa-ma. 

 



Mała Kamila zakupy robiła. 

Sama sok do domu kupiła. 

Nalewa jej soku mama. 

Powoli robi to sama. 

 

 

2. Do-ro-ta lu-bi sok Ka-mi-li. 

Dorota lubi sok Kamili. 

 

3. Mi-le-na  ku-pi-ła   sos  do  sa-ła-ty. 

Milena kupiła sos do sałaty. 

 

4. Kot  I-re-ny  lu-bi  ma-łe  ma-li-ny. 

Kot Ireny lubi małe maliny. 

 

 

5. We-so-łą  Re-na-ta  ma-lu-je  pa-ja-ca. 

Wesołą Renata maluje pajaca. 

 

6. O-na  po-da-je  Fe-li  o-wo-co-we  lo-dy. 

Ona podaje Feli owocowe lody. 

 

7. Ma-ma  za-pi-na  no-wy  pas  Ka-mi-li. 

Mama zapina nowy pas Kamili. 

 
 


