
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne kl. IV – VI 

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 zdania. Podziel wyrazy na sylaby. 

2. Przeczytaj zdanie. Odwzoruj je, ćwicząc jednocześnie poprawną pisownię. Możesz założyć 

dodatkowy zeszyt, aby w nim zapisywać zdania. W ten sposób utrwalasz poprawne pisanie.  

3. Przeczytaj, postaraj się go zapamiętać. Zasłoń to zdanie 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 SKŁĄDAJĄCE SIĘ Z SYLAB MIESZANYCH Z PRZEWAGĄ „Ć”, „CI” 

1. Ma-ciek ko-sił tra-wę ra-no, 

Po-tem z tra-wy bę-dzie sia-no. 

Na tej łą-ce już od ra-na,  

spot-kał cie-lę i bo-cia-na. 

Zo-bacz Tom-ku, bo-cian zni-ka, 

u-ciekł od szu-mu ciąg-ni-ka. 

 

Maciek kosił trawę rano, 

potem z trawy będzie siano. 

Na tej łące już od rana,  

spotkał cielę i bociana. 

Zobacz Tomku, bocian znika, 

Uciekł od szumu ciągnika. 

 

2. Cia-pek w le-cie lu-bi pły-wać. 

Ciapek w lecie lubi pływać. 

 



3. Wuj-cio dał cio-ci ka-wa-łek cias-ta. 

Wujcio dał cioci kawałek ciasta. 

 

4. Ła-cia-ty cie-lak lu-bi za-ja-dać ła-ko-cie. 

Łaciaty cielak lubi zajadać łakocie. 

 

5. Nio-sę ciep-łe cias-to dla bab-ci i wuj-cia. 

Niosę ciepłe ciasto dla babci i wujcia. 

 

6. Ma-ciek zech-ciał ob-ciąć paz-nok-cie. 

Maciek zechciał obciąć paznokcie 

 

7. Ro-ber-cik wkła-da sam cie-płe bu-ci-ki. 

Robercik wkłada sam ciepłe buciki. 

 

Zdania na tydzień 22 - 26. 06. 2020 

WYRAZY SKŁĄDAJĄCE SIĘ Z SYLAB MIESZANYCH Z PRZEWAGĄ „Ź”, „ZI” 

1. Źle, gdy zi-ma moc-no mro-zi, 

Trud-no cię na san-kach wo-zić. 

„Wra-caj Zu-ziu”, Dy-zio wo-ła, 

„wie-zie pre-zen-ty Mi-ko-łaj!”. 

 

Źle, gdy zima mocno mrozi, 

trudno cię na sankach wozić. 

„Wracaj Zuziu”, Dyzio woła, 

„wiezie prezenty Mikołaj!”. 



 

 

2. Ka-zio wo-zi sa-nia-mi ma-łą Zu-zię. 

Kazio wozi saniami małą Zuzię. 

 

3. Ko-zi-ca za-ja-da na łą-ce zie-lo-ną tra-wę. 

Kozica zajada na łące zieloną trawę. 

 

4. Zie-mia na sto-ku jest po-roś-nię-ta zio-ła-mi. 

Ziemia na stoku jest porośnięta ziołami. 

 

5. Od ra-na Dy-zio jest sen-ny i zie-wa. 

Od rana Dyzio jest senny i ziewa. 

 

6. Robimy wysoki kopiec na ziemniaki. 

Ro-bi-my wy-so-ki ko-piec na ziem-nia-ki. 

 

7. Ka-zia wzię-ła wo-rek z ziar-nem psze-ni-cy. 

Kazia wzięła worek z ziarnem pszenicy. 

 

8. W lu-tym jest zim-no, mroź-no i pa-da śnieg. 

W lutym jest zimno, mroźno i pada śnieg. 

 

9. Zima w tym roku mocno mrozi i śnieży. 

10. Dyzio, Kazio i Henio nie boją się zimy. 

11. Będą wozić na sankach kuzynkę Zuzię. 



12. Oni spotkali Mikołaja, który sunął saniami. 

13. Zziajane renifery wiozą piękne prezenty. 

 

 


