
Przykładowy zestaw pomocy terapeutycznych do ćwiczeń z dziećmi . 

Proponujemy Państwu zestaw pomocy do ćwiczeń z dziećmi z trudnościami i pisaniu. 

Jeśli zauważacie u waszych dzieci trudności w tych zakresach, to warto ćwiczyć niezależnie 

od terapii pedagogicznej w poradni. Zalecamy podjęcie systematycznych ćwiczeń przed 

wizytą w Poradni i przyniesiecie na spotkanie diagnostyczne wykonanych zadań. Pozwoli to, 

w wielu przypadkach, znacznie skrócić proces diagnostyczny. Proponowane pomoce są 

wielokrotnie przez nas sprawdzone, interesujące dla dzieci, ćwiczą wiele funkcji percepcyjno- 

motorycznych.  

Edukacja wczesnoszkolna 

 Karty do nauki ortografii ORTOGRAFFITI  Izabela 

Mańkowska, Małgorzata Rożyńska 

Karty Ortobratki można wykorzystać jako grę w Piotrusia lub jako grę memo. W pakiecie 

znajdują się dwie talie w osobnych pudełkach: wyrazy z „ó” wymiennym i wyrazy z „rz” 

wymiennym. Zabawy kartami pomogą dziecku w łatwy i przyjemny sposób utrwalić wyrazy i 

zrozumieć regułę ortograficzną.  

Przeznaczenie: 

 wspomaganie nauki czytania i pisania 

 rozwijanie kompetencji czytania ze zrozumieniem 

 dla dzieci z ryzyka dysleksji 

 dla dzieci z trudnościami w uczeniu się 

 wspomagają rozwój społeczno-emocjonalny 

 pomagają w rozwijaniu koncentracji 

 

 Seria Ortograffiti z Bratkiem dla klas I-III 

Ortograffiti z Bratkiem to zestaw materiałów o charakterze terapeutycznym, który został 

stworzony przez specjalistów terapii pedagogicznej Izabelę Mańkowską i Małgorzatę 

Rożyńską, jako propozycja dla uczniów z klas I–III ryzyka dysleksji lub mających trudności 

w nauce czytania i pisania. Pomoc ta może być wykorzystana zarówno w szkole, jak i w 

domu. 

Korzystając z Ortograffiti z Bratkiem, rodzic zapewnia swojemu dziecku: 

 stymulację funkcji percepcyjno-motorycznych, 

 opanowanie umiejętności czytania i pisania, 

 właściwy rozwój emocjonalno-społeczny. 

 3, 2, 1, 0... START - Czytanie treningowe Barbara Zakrzewska 

Książka ta adresowana jest do dzieci, które mają kłopot z płynnym czytaniem lub czytają 

dobrze, ale chcą nauczyć się czytać lepiej, szybciej i dokładniej. Metoda proponowana przez 
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autorkę opiera się o listy wyrazowe, nie zaś o teksty. Każda lista składa się z około 

dwudziestu specjalnie wybranych wyrazów – w pierwszych ćwiczeniach są to słowa łatwe, w 

późniejszych poziom trudności wzrasta. Ostatnie ćwiczenia zawierają najtrudniejsze litery – 

dwuznaki i zmiękczenia.  

 

Dziecko trenujące czytanie odnosi sukces, ponieważ w miarę wykonywania ćwiczeń czyta 

szybciej i lepiej. Świadczy o tym czas, który mierzy podczas pierwszego czytania (przed 

wykonaniem poleceń) i drugiego czytania (po wykonaniu poleceń). Dzięki temu uczeń ma 

chęć do dalszego ćwiczenia, bo od razu widoczne są wyniki jego pracy. 

  

 Kombinatoryka wyrazowa Barbara Zakrzewska  

W książce znajduje się kilkadziesiąt propozycji ćwiczeń wraz z materiałem językowym, 

ułożonych od najprostszych do najtrudniejszych. Zagadnienia ćwiczone to: budowa i 

różnicowanie samogłosek, spółgłosek i sylab graficznie podobnych (a - o, b - d, g -p, l - ł - t, 

ma - na itp.), liczne operacje na sylabie dwu- i trzysylabowej, operacje na wyrazie 

(dodawanie, usuwanie, przestawianie liter) i wiele innych. Całość ma na celu poprawienie 

umiejętności płynnego i bezbłędnego czytania. 

 Domowe ćwiczenia Ortografia 8-9 lat  B. Zakrzewska 

Domowe ćwiczenia. Ortografia to znakomita publikacja dla 8- 9-latków, dzięki której dzieci 

mogą doskonalić naukę poprawnego pisania. Zamieszczono tu różnorodne ćwiczenia 

graficzne i ortograficzne wraz z komentarzami i zasadami pisowni wyrazów. Ćwiczenia 

graficzne rozwijają spostrzegawczość oraz logiczne myślenie, wspomagają koncentrację. 

Ćwiczenia ortograficzne z zakresu u?ó, h?ch, ż?rz ułatwiają naukę poprawnej pisowni. 

Zabawne ilustracje sprawiają, że nauka jest przyjemna, a dzieci chętniej pracują z taką 

pomocą. 

 Dysleksja. Ćwiczenia funkcji poznawczych dla dzieci zagrożonych 

dysleksją w wieku 7-8 lat Bala Agnieszka  

Dysleksja" to zestaw ćwiczeń funkcji poznawczych dla dzieci zagrożonych dysleksją w wieku 

7-8 lat. Zestaw zawiera ćwiczenia: spostrzegania wzrokowego, mechanizmów 

lewopółkulowych, słuchowe i językowe, grafopercepcji. 

 

                                      Klasy starsze szkoła podstawowa. 

 Zeszyt ćwiczeń ORTOGRAFFITI. Czytam, rozumiem, piszę. MIKS. 

Klasa IV-V szkoła podstawowa Danuta Chwastniewska 

Głównym zadaniem serii zeszytów ćwiczeń jest podniesienie świadomości ortograficznej u 

uczniów, zwłaszcza tych ze zdiagnozowanymi specyficznymi trudnościami w nauce czytania 

i pisania, czyli dysleksją rozwojową. Ćwiczenia zawarte w zeszycie rozwijają funkcje 

wzrokowe i słuchowo-językowe, koncentrację uwagi, percepcję, pamięć, koordynację 

wzrokowo-ruchową, orientację w kierunkach, logiczne myślenie, technikę czytania, czytania 
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ze zrozumieniem oraz umiejętność poprawnego pisania i wypowiadania się. Zadania są 

przygotowane tak, by wzbogacały wiedzę i słownictwo uczniów, szczególnie tych z 

trudnościami w nauce i dysleksją. 

   

 Wygraj z dysortografią. Zbiór ćwiczeń Zofia Pomirska  

Zbiór ćwiczeń usprawniających umiejętność poprawnego pisania - przeznaczony dla uczniów 

starszych klas szkoły podstawowej  i szkół ponadpodstawowych, ich nauczycieli i rodziców. 

Proponowane ćwiczenia: 

Usprawniają umiejętność poprawnego pisania  

Oprócz kształtowania nawyku poprawnej pisowni służą do rozwijania koncentracji, pamięci i 

myślenia  

wzbogacają słownictwo i zasób wiedzy ucznia  

przyczyniają się do poczucia satysfakcji z pokonywania własnych trudności 

Zbiór ćwiczeń składa się z trzynastu zestawów, z których każdy składa się z tekstu do 

czytania i odpowiednio dobranych 10 zadań ortograficznych. 

 Ortotrening Ó-U. , Rz- Ż Ćwiczenia ortograficzne dla uczniów z 

dysortografią i nie tylko. Olga Pawlik  

Proponowany zeszyt zawiera zarówno zadania doskonalące czytanie ze zrozumieniem, jak i 

liczne ćwiczenia ortograficzne, przy których jednocześnie zwracać należy baczną uwagę na 

graficzną stronę zmagań.  

Wiele z zadań skonstruowano tak, by przy okazji utrwalania reguł ortograficznych ćwiczyć 

koncentrację i skupienie. Dzieciom rozwijającym się harmonijnie zeszyty te pozwolą utrwalić 

i usystematyzować obszerną wiedzę z zakresu polskiej ortografii. W przypadku dzieci ze 

specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania mają spełnić rolę „sali treningowej” 

czy „siłowni ortograficznej”, dzięki której uczniowie będą ćwiczyć nie tylko reguły 

ortograficzne, ale też cierpliwość, koncentrację i skupienie, które są nieodzowne przy 

przyswajaniu jakiejkolwiek wiedzy czy umiejętności. 

 

Opracowała Beata Piotrowska 
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