
Drogi Rodzicu! 

 

           Wszyscy, ze względu na stan pandemii, znaleźliśmy się w trudnej sytuacji. W tym momencie 

staje się ważna, jak może jeszcze nigdy dotąd, stała współpraca z Państwem w realizacji zajęć z terapii 

indywidualnej. Praca terapeutyczna z uczniem prowadzona jest na podstawie przeprowadzonej 

diagnozy i skonstruowanego na jej podstawie Indywidualnego Programu Edukacyjno – 

Terapeutycznego. Jednym z elementów programu jest rewalidacja, która polega na usprawnianiu 

najmniej zaburzonych funkcji psychofizycznych oraz kompensowaniu i korygowaniu przyczyn lub 

przejawów tych zaburzeń. Celem tych zajęć jest stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie 

tego, co w nim najlepsze. Podstawowe zasady, którymi należy  kierować się w tym procesie to: 

 możliwie pełna indywidualizacja pracy z uczniem, 

 stawianie zadań dostosowanych do możliwości ucznia i zapewnienie warunków poprawnego 

wykonywania ćwiczeń (przewietrzone pomieszczenie, odpowiednio oświetlone miejsce pracy, 

dostosowany czas pracy do wydolności psychofizycznej ucznia, unikanie nadmiaru wrażeń, 

kończenie rozpoczętych prac, kontrola rodziców w trakcie pracy dziecka przy komputerze, 

niewyręczanie dziecka w realizacji zadań, wykorzystywanie do prac materiałów z zasobów 

domowych, itp.), 

 powolne, systematyczne przechodzenie od zadań łatwiejszych do trudniejszych, od prostych 

do bardziej złożonych, 

 zapewnienie warunków do utrwalania prawidłowych umiejętności i likwidowania 

niekorzystnych nawyków, 

 dostosowanie czasu trwania poszczególnych ćwiczeń do wydolności dziecka ( czas trwania 

zajęć rewalidacyjnych w Szkole Przysposabiającej do Pracy – 60 min), 

 mobilizowanie dziecka do wykonywania zadań poprzez stosowanie różnorodnych, 

atrakcyjnych form ćwiczeń (eksponowanie wykonanych przez ucznia zadań, prac 

plastycznych na terenie domu, itp.). 

 

Poniżej przedstawiamy propozycje zadań do realizacji w warunkach domowych. 

 



 

1. Doskonalenie techniki czytania, układanie zdań i budowanie wypowiedzi 

I Poziom 

1. Opowiadanie na temat własnych przeżyć i wydarzeń z życia codziennego. 

2. Rozpoznawanie liter, dwuznaków i zmiękczeń w wyrazach. 

3. Czytanie i rozumienie prostych etykiet, symboli i piktogramów użytecznych uczniowi w sytuacjach 

codziennych. 

 

II Poziom 

1. Zadawanie pytań oraz udzielanie odpowiedzi związanych z wydarzeniami z życia codziennego oraz 

własnymi zainteresowaniami ucznia. 

2. Układanie kolejności historyjek obrazkowych, omawianie ich, dopasowywanie etykiet do ilustracji. 

3. Głośne czytanie sylab, wyrazów, zdań i prostych tekstów. 

 

III Poziom 

1. Czytanie prostych tekstów i instrukcji ze zrozumieniem. 

2. Korzystanie z różnych źródeł informacji – prasa, TV, Internet. 

3. Doskonalenie umiejętności komunikowania się i załatwiania różnych spraw osobiście, telefonicznie 

oraz przez pocztę elektroniczną. 

 

2. Ćwiczenia wspomagające koncentrację uwagi 

I Poziom  

1. Obieranie ziemniaków obieraczką 5 minut. 

2. Odkurzanie w pokoju pod stolikiem 5 minut. 

3. Ścielenie łóżka według wzoru. 

 

II Poziom  

1. Obieranie ziemniaków nożykiem 10 minut. 

2. Odkurzanie pod stolikiem i łóżkiem 10 minut. 

3. Ścielenie łóżka samodzielnie. 

 

III Poziom   

1. Obieranie ziemniaków i marchwi nożykiem 15 minut. 

2. Odkurzanie całego pokoju 15minut. 

3. Samodzielne zakładanie pościeli i ścielenie łóżka. 

 



 

3. Ćwiczenia matematyczne  

I Poziom 

1. Dodawanie i odejmowanie na konkretach w zakresie 20. Rozwiązywanie prostych zadań 

tekstowych. 

2. Ćwiczenia zegarowe. Odczytywanie pełnych godzin na zegarze. 

3. Odczytywanie wartości monet i banknotów z pominięciem groszy. Segregowanie banknotów i 

monet. 

 

II Poziom 

1. Dodawanie i odejmowanie na konkretach w zakresie 100. Rozwiązywanie  zadań tekstowych. 

2. Ćwiczenia kalendarzowe. Odczytywanie dat w kalendarzu. Przyporządkowywanie wydarzeń, 

uroczystości i świąt określonej dacie. 

3. Odczytywanie wartości monet i banknotów z pominięciem groszy. Wykonywanie prostych 

kalkulacji finansowych z pominięciem groszy. 

 

III Poziom 

1. Mnożenie i dzielenie na konkretach w zakresie 100. 

2. Odczytywanie godzin na zegarze. Kształtowanie pojęć: pół godziny, kwadrans. 

3. Wykonywanie kalkulacji finansowych z uwzględnieniem groszy. 

 

4. Ćwiczenia rozwijające motorykę małą oraz graficzny poziom pisania 

I Poziom 

1. Kreślenie linii poziomych od lewej do prawej strony. 

2. Obrysowywanie szablonów o różnych kształtach. 

3. Przyklejanie elementów, np. wg koloru, kształtu. 

 

II Poziom 

1. Kreślenie po śladzie rysunków wieloelementowych. 

2. Wycinanie obrazków o zróżnicowanych kształtach. 

3. Kolorowanie obrazków tematycznych wg wzoru. 

 

III Poziom 

1. Kopiowanie liter, cyfr przez kalkę techniczną. 

2. Odwzorowywanie pojedynczych liter, cyfr wg podanego wzoru. 

3. Odwzorowywanie z podręcznika wyrazów, krótkich tekstów pisanych. 

 



 

5. Ćwiczenia rozwijające logiczne myślenie 

Poziom I 

1. Układanie puzzli 30-elementowych. 

2. Gry dydaktyczne rozwijające logiczne myślenie: klocki logiczne, klocki konstrukcyjne, domino, 

chińczyk, memory. 

3. Ćwiczenia typu: prawda – fałsz. 

 

Poziom II 

1. Układanie puzzli 100-elementowych. 

2. Układanie historyjek obrazkowych z uwzględnieniem związków przyczynowo-skutkowych. 

3. Rozwiązywanie łamigłówek, zagadek. 

 

Poziom III 

1. Wyodrębnianie zdarzeń w czytanym przez rodzica tekście. 

2. Rozwiązywanie rebusów, krzyżówek, wykreślanek. 

3. Układanie puzzli, gry:  warcaby, scrabble. 

 


