
ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE KLASY 1, 2, 3 

MAŁGORZATA  ŚLUSARCZYK 

Materiał, który przygotowałam przeznaczony jest do wykorzystania na cały 

okres nauczania zdalnego 

Bardzo proszę aby każdy uczeń założył teczkę i zeszyt do zajęć korekcyjno - kompensacyjnych 

w domu. 

Uczniowie powinni prowadzić trening głośnego czytania codziennie ok 15 -20 minut. Aby 

trenować pamięć proponuję naukę wierszyków czy rymowanek. W zeszycie proszę zapisać 

datę i tytuł  wiersza, którego się dziecko nauczyło. Proszę dobrać poziom trudności i długość 

wierszy do możliwości dziecka. Zalecane jest wykonywanie prac plastycznych dowolną 

techniką na dowolny temat(własne pomysły dziecka, moje ulubione zwierzątko, wiosna,             

w lesie, kartka świąteczna, autoportret….).  Uczniowie mogą również korzystać z gotowych 

kolorowanek, ćwiczyć szlaczki,  pisać literki czy przepisywać fragmenty tekstu do zeszytu.  

Pracę uczniów proszę gromadzić w teczce. Uczniowie powinni prowadzić trening 

ortograficzny. W tym celu proponuję dyktanda on- line.  W zeszycie uczeń powinien zapisać 

nazwę dyktanda i wypisać  8 trudnych słówek z tego dyktanda.  Bardzo ważne jest aby 

uczniowie trenowali umiejętności matematyczne i logicznego myślenia. Do tego treningu 

możecie państwo wykorzystać proponowane programy, gry czy puzzle on-line. . W wolnym 

czasie proponuję aby uczniowie czytali, grali w swoje ulubione gry planszowe, lepili z plasteliny 

czy wycinali. Jeżeli to zachęci dziecko do pracy możecie państwo wysyłać do mnie zdjęcia              

z bieżącej pracy ucznia Jeżeli stanowi to kłopot dla państwa –proszę gromadzić materiały            

w teczce.   Poniższe przykłady to PRPPOZYCJE do pracy. Zajęcia te odbywają się w wymiarze 1 

godziny tygodniowo. W razie wątpliwości czy problemów proszę o kontakt.  

Ćwiczymy pamięć poprzez naukę wierszyków i rymowanek: 

 https://poezja.org/wz/zbior/Wiersze_dla_dzieci/ 

 https://dziennikbaltycki.pl/najpiekniejsze-wierszyki-dla-dzieci-rymowanki-wiersze-

wyliczanki-sprawdza-sie-pod 

 https://urwiskowo.com.pl/krotkie-wierszyki-dla-dzieci/ 

 http://wierszykidladzieci.pl/inne/tysiace-pytan.php 

DYKTANDA:   

 https://www.dyktanda.net/ 

 https://www.dyktanda.net/zasady-pisowni/pisownia-rz.php 

 https://dyktanda.online/app/# 

Ćwiczymy umiejętności matematyczne 

 http://www.matzoo.pl/  - proszę wybrać poziom i zagadnienia do wieku dziecka 

GRY I ZABAWY: 

 https://www.neok12.com/games/kaeru-jump/kaeru-jump.htm 

 https://www.mathplayground.com/number_bonds_10.html 
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 https://learningapps.org/view2980987 

 https://www.digipuzzle.net/minigames/codegrid/codegrid_math_till_ten.htm?langu

age=english&linkback=../../educat 

 https://gregtangmath.com/mathlimbo 

Puzzle: 

 https://www.digipuzzle.net/minigames/mathsquare/mathsquare_zero_to_ten.htm?l

anguage=english&linkback=../../ 

 https://www.digipuzzle.net/minigames/mathtriangle/mathtriangle.htm?language=e

nglish&linkback=../../education/ 

 https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/186993-dinozaury 

 https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/bajki/159042-rex-toy-story 

 https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/bajki/178733-malfitano-ma%C5%82y-

czerwony-kapt 

 https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/bajki/164810-bajka-dora 

 https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/bajki/126864-peppasaltanelfango 

 https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/bajki/148409-puzzle-smerfy 

 https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/bajki/216071-calineczka-2a 

 https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/bajki/215368-ksi%C4%99%C5%BCniczka-

kwiat%C3%B3w 

 https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/bajki/215343-shrek-%C4%87wiczenie-na-

koncentracj%C4%99-uwagi 

 https://puzzlefactory.pl/pl/kategorie/zwierzeta 

Memory games 

 https://www.mindgames.com/game/Dinosaur+Eggs 

 

 

Znajdż różnice 

 http://www.wyspagier.pl/odszukiwanka-czerwony-kapturek.htm 

 https://gombis.pl/znajd%C5%BA-r%C3%B3%C5%BCnice 

Ćwiczenia dla dzieci: 
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Ćwiczenia relaksacyjne: 

- naprzemienne zaciskanie i rozwieranie pięści, z uświadomieniem sobie stanów napięcia i 

rozluźnienia mięśniowego 

- zabawy ruchowe — pryskanie wodą, otrzepywanie rąk z wody, wytrzepywanie wody z 

rękawa, otrząsanie się z wody, strzepywanie nitki 

Przykładowe ćwiczenia: 

 1. Ćwiczenie rozsypanki wyrazowe – terapeuta czyta rozsypankę wyrazową. Uczniowie po 

wysłuchaniu maja powiedzieć słowa w takiej kolejności, aby utworzyły sensowne zdanie. 

 Rozsypanki wyrazowa czytana przez terapeutę: 

 - możemy dużo W znaleźć encyklopedii wiadomości 

 - Na dużo dostała prezentów urodziny Asia ślicznych 

 - fantastyczne Janek książki czytać przygodowe i lubi najbardziej 

 - bloku Robert farb przynieść do zapomniał szkoły i 

 - szkole całym nauki tygodniu W niedzielę w ciężkiej odpoczywam po 

2. Ćwiczenie pomyśl i powiedz: terapeuta mówi słowo poranek, a zadaniem uczniów jest 

podanie słów rozpoczynających się na kolejne głoski powiedzianego przez osobę prowadzącą 

słowa. 

3. Słowo w słowie – ćwiczenie polega na określeniu, które z usłyszanych słów zawierają inne 

ukryte słowo. Terapeuta czyta słowa, a uczniowie słysząc je odpowiadają czy słyszy słowo 

„lek”.  

Słowa czytane przez terapeutę: lekki, mleko, kalka, kaleka, Bolek, belek, kolejka, kulek, 

klekot, fleki, klepka, lektura. 

 Kolejną częścią zadania jest układanie alfabetyczne wyrazów zawierających wskazane ukryte 

słowo. 

4. Ćwiczenie polega na ułożeniu przez uczniów 10 słów kończących się i zaczynających literą 

,,P’’ 

5.  Ćwiczenie polega na ułożeniu przez uczniów 10 nazw roślin, z których każda następna 



będzie się zaczynała od ostatniej litery poprzedniej nazwy. 

6) Słowa z pierwszych głosek – ćwiczenie polega wysłuchaniu pierwszych głosek 

kolejnych słów a następnie łączeniu ich i wypowiadaniu utworzonych w ten sposób 

nowych słów. 

- głos, igła, paw, stek 

- foka, ropa, azot, kran 

- igła, zlot, blok, afisz 

- igloo, dom, opad, lis 

- glin, rok, obieg, mus 

- fant, lek, echo, kret 

- rak, ekran, jon, sen 

- ul, rym, oko, kot 

- atom, trans, om, lot 

- tlen, rad, opis, płot 

7. Tworzenie nowych wyrazów poprzez usuwanie sylab w nagłosie, wygłosie i śródgłosie 

Powiedz: 

mamusia bez „ma”  

kapelusze bez „sze” 

parasol bez „pa” 

 mamuśka bez „śka” 

kapelusz bez „ka”  

parasolki bez „ki” 

samochód bez „sa”  

samochody bez „chody” 

kapusta bez „ka”  

kapusta bez „usta” 

mamuśka bez „mu” 

kapelusze bez „pe’ 

parasol bez „ra” 



kapusta bez „pu” 

zajączek bez „ją”  

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla  klasy IV –VI 

Materiał, który przygotowałam przeznaczony jest do wykorzystania na cały 

okres nauczania zdalnego 

Proszę o założenie zeszytu do zajęć korekcyjno – kompensacyjnych. Bardzo proszę 

dokumentować swoja pracę w zeszycie . 

Uczniowie są zobowiązani do wykonania 2 dyktand tygodniowo on- line. Proszę o wypisanie 

po 10 słów z trudnością ortograficzną do zeszytu. Każdy uczeń powinien poświęcić 30 min na 

trening matematyczny. Proszę aby uczniowie prowadzili trening czytania.  Dodatkowo 

uczniowie mogą układać puzzle, rozwiązywać sudoku, krzyżówki, szyfrowanki i  grać w gry 

logiczne. 

DYKTANDA: 

https://www.dyktanda.net/dyktanda-4-6.php 

https://dyktanda.online/app/# 

puzle: 

 https://puzzlefactory.pl/pl/kategorie/zwierzeta 

 https://puzzlefactory.pl/pl 

umiejętności matematyczne 

 http://www.matzoo.pl/  - proszę wybrać poziom i zagadnienia do wieku dziecka 

gry memory po angielsku 

 https://www.e-ang.pl/memory.php 

 https://www.mindgames.com/game/Dinosaur+Eggs 

Znajdź różnicę 

https://gombis.pl/znajd%C5%BA-r%C3%B3%C5%BCnice 
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Przykładowe zadania do zrobienia: 

Imię i nazwisko ................................................................................. 

KARTA PRACY 

Ćw. 1. „Ukryte słowa” 

Znajdź i podkreśl w poniższych zdaniach ukryte nazwy owoców, 

warzyw i roślin np. Były to pola minowe.(topola) 

1. Złamali nawet scyzoryk, ale puszki nie otworzyli. 

2. Przemek cofnął się o krok, ustępując miejsca koleżance. 

3. Napisała taki smutny list, że gdy go czytał, to płakał. 

4. Twierdzi, że zabija go dym z papierosów. 

5.Zamyślony Jaś minął obojętnie cukiernię. 

6.Przypadkowo podróż Adama zakończyła się w polu. 

7.Dzieci lubią malować i rysować. 

8. Nieznani sprawcy spalili akta. 

9.Pomięta koperta leżała jeszcze na stole. 

10.Jego brat kiwał potakująco głową. 

11.Na boisku rozciągnięta była cienka lina. 

12. Bez pracy nie ma kołaczy. 

13.Opady nie były tak duże, jak prognozowano. 

14.Byli ciekawi, kiedy nowy szyld zawiśnie nad sklepem. 

15.Była to niewielka, pusta szkatułka. 

16.Pozostał tylko sos na talerzu, kotlet zjadł kot. 

17.Dzban Antek zbił, gdy sięgał po zeszyt. 

„W gminie Ojrzeń patrzymy w przyszłość” – projekt edukacyjny dla szkół” 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

18.Rosła tu lipa, niestety spłonęła wraz z dworem. 

19.Podniósł słuchawkę, gdy zabrzmiał trzeci dzwonek. 

20.Na poligonie żołnierze szli parami. 

Ćw. 2. „Sałatka literowa” 



Przestaw podane litery tak aby powstała z nich nazwa zwierzęcia. 

Zapisz prawidłowe rozwiązanie. 

np: wle- lew 

ils - 

seipjacząlórikkamotihpoprugankkasjzzucaropeintezryrsgytdajówmrok- 

„W gminie Ojrzeń patrzymy w przyszłość” – projekt edukacyjny dla szkół” 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

Ćw. 3. „Krasnoludek” 

Utwórz nowe wyrazy wykorzystując litery ze słowa „krasnoludek”. 

Litery w wyrazie mogą się powtarzać np. dudek 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

Ćw. 4. „Wyprawa na ryby” 

Przeczytaj poniższy tekst. Pionową kreską podziel go na wyrazy i przepisz: 

Wyprawanaryby.Naskarpierosłydzikiemalinyzagradzającedrogę 

dobrzegujeziora.Przedzierającsięprzeznie,zgubiłzegarekinadoda 

tekpodarłskarpetki.Przezdrobnelistkidostrzegłgąsienicę,którapełzłapok 

ońskiejpodkowiebłyszczącejwsłońcu.Wyciągnąłwędkę,na 

haczykunadaltkwiłoświeżeziarnokukurydzy.Poczuł,jakoblewagozimn 

ypot,boakuratwtejchwilisobieuświadomił,żezapomniałprzynęty.Wędk 

owanieszybkosięskończyło,śmiałsięsamzsiebie 

 

KARTA PRACY NR2: 

Przykładowe ćwiczenia: 



 1. Ćwiczenie rozsypanki wyrazowe – terapeuta czyta rozsypankę wyrazową. Uczniowie po 

wysłuchaniu maja powiedzieć słowa w takiej kolejności, aby utworzyły sensowne zdanie. 

 Rozsypanki wyrazowa czytana przez terapeutę: 

 - możemy dużo W znaleźć encyklopedii wiadomości 

 - Na dużo dostała prezentów urodziny Asia ślicznych 

 - fantastyczne Janek książki czytać przygodowe i lubi najbardziej 

 - bloku Robert farb przynieść do zapomniał szkoły i 

 - szkole całym nauki tygodniu W niedzielę w ciężkiej odpoczywam po 

2. Ćwiczenie pomyśl i powiedz: terapeuta mówi słowo poranek, a zadaniem uczniów jest 

podanie słów rozpoczynających się na kolejne głoski powiedzianego przez osobę prowadzącą 

słowa. 

3. Słowo w słowie – ćwiczenie polega na określeniu, które z usłyszanych słów zawierają inne 

ukryte słowo. Terapeuta czyta słowa, a uczniowie słysząc je odpowiadają czy słyszy słowo 

„lek”.  

Słowa czytane przez terapeutę: lekki, mleko, kalka, kaleka, Bolek, belek, kolejka, kulek, 

klekot, fleki, klepka, lektura. 

 Kolejną częścią zadania jest układanie alfabetyczne wyrazów zawierających wskazane ukryte 

słowo. 

4. Ćwiczenie polega na ułożeniu przez uczniów 10 słów kończących się i zaczynających literą 

,,P’’ 

5.  Ćwiczenie polega na ułożeniu przez uczniów 10 nazw roślin, z których każda następna 

będzie się zaczynała od ostatniej litery poprzedniej nazwy. 

6) Słowa z pierwszych głosek – ćwiczenie polega wysłuchaniu pierwszych głosek 

kolejnych słów a następnie łączeniu ich i wypowiadaniu utworzonych w ten sposób 

nowych słów. 

- głos, igła, paw, stek 

- foka, ropa, azot, kran 

- igła, zlot, blok, afisz 

- igloo, dom, opad, lis 

- glin, rok, obieg, mus 

- fant, lek, echo, kret 

- rak, ekran, jon, sen 

- ul, rym, oko, kot 



- atom, trans, om, lot 

- tlen, rad, opis, płot 

 


