
W poprzednim numerze Poradni-
ka przybliżyłam zagadnienia  
związane z zaburzeniami w wi-
dzeniu obuocznym, wyjaśniłam 
czym się zajmuje ortoptyka, a tak-
że dałam wskazówki jak rozpo-
znać problemy występujące przy 
zaburzeniach percepcji słuchowej. 
W tym numerze chciałabym 
przedstawić konkretne przykłady 
zbaw z dzieckiem, które udosko-

nalą  umiejętność orientacji w 
przestrzeni i schemacie ciała, a 
także pomogą w usprawnianiu 
funkcji słuchowych przy  zabu-
rzeniach w obrębie percepcji słu-
chowej. 
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O PORADNIKU 

JAK POMÓC W DOMU DZIECKU Z 
TRUDNOŚCIAMI W NAUCE 

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR   

INFORMACJE I PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI 

PORADNIK TERAPEUTYCZNY 
DLA RODZICÓW 

WAŻNE TEMATY: 

 Jak pomóc w domu 
dziecku z trudnościa-
mi w nauce. 

 Wskazówki dla ro-
dziców— 10 zasad  
prowadzenia ćwi-
czeń z dzieckiem w 
domu. 

 Zabawy usprawnia-
jące orientację prze-
strzenną i schemat 
własnego ciała. 

 Zabawy pomagające 
kształtować percep-
cję słuchową. 

 

                           NUMER 3           

Już u małych dzieci 
można  zaobserwować 
zróżnicowaną dynami-
kę rozwoju wielu funk-
cji poznawczych i mo-
torycznych np. percep-
cji słuchowej, wzroko-
wej,  sprawności moto-
rycznej i manualnej czy 
koordynacji powyż-
szych funkcji. W pracy 
z nimi stosujemy wiele 
sprawdzonych i przy-
noszących rezultaty 

ćwiczeń, które wspoma-
gają i usprawniają zabu-
rzone funkcje.  Praca z 
dzieckiem, u którego 
zaobserwujemy proble-
my w nabywaniu umie-
jętności przedszkolnych 
i szkolnych, powinna 
rozpocząć się jak naj-
wcześniej. Prezentowa-
ne  przykłady ćwiczeń 
dziecko wykonuje ra-
zem z rodzicem w do-
mu w oparciu o  pewne 

zasady pracy z dziec-
kiem, które przedsta-
wione są w dalszej   
części poradnika. 



 1.  Praca przybiera 

formę zabawy—
stwarzamy  spokojną  
i radosną atmosferę. 
Dziecko musi czuć się 
bezpiecznie i bezwa-
runkowo kochane, by 
pokonywać własne 
ograniczenia  i osiągać 
coraz większe sukcesy. 

 

2. Nie  straszymy 

dziecka groźbą kary, 
nie poniżamy, nie 
ośmieszamy, nie po-
równujemy z innymi 
dziećmi—takie działa-
nia wprowadzają w 
świat dziecka poczucie 
zagrożenia, lęk  przed 
oceną, unikanie zajęć 
wymagających wysił-
ku. 

 

3. Bądźmy cierpliwi, 

konsekwentni, dostrze-
gajmy w dziecku to co 
dobre, chwalmy je za 
wysyłek włożony w 

pracę, a nie tylko za  
efekty. 

 

4. Pracujmy systema-

tycznie, ćwiczyć nie  
trzeba długo (np. dziec-
ko w wieku 6 lat  potra-
fi skupić uwagę na 
około 15-20 minut). 

 

5. Często rozmawiaj-

my ze swoim dziec-
kiem o różnych spra-
wach i z uwagą słuchaj-
my tego, co ma nam do 
powiedzenia. 

 

6. Maksymalnie wyko-

rzystujemy zaintereso-
wanie dziecka propo-
nowanym ćwiczeniem. 

 

7. Stosujemy zasadę  

stopniowania  trudno-
ści, stopniowo dajemy 
dziecku zadania  trud-
niejsze niż potrafi  już 
wykonać—zapobiega 

to znudzeniu dziecka  
i rozwija je. 

8. Nie dajemy zadań 

zbyt trudnych—
zniechęcają dziecko do 
pracy. 

 

9. Starajmy się precy-

zyjnie i zrozumiale dla 
dziecka formułować 
instrukcje—uczymy 
przez to dziecko komu-
nikowania swoich my-
śli i uczuć w sposób 
zrozumiały dla innych. 

 

10. Przy ćwiczeniach, 

szczególnie z małym 
dzieckiem, wspomaga-
my się konkretami, któ-
re dziecku łatwiej zro-
zumieć—pokazujemy 
różne przedmioty i ob-
razki; przedstawiamy 
różne sytuacje. Pamię-
tajmy, że myślenie 
młodszego dziecka ma 
charakter konkretno—
wyobrażeniowy. 

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW  
10 ZASAD ĆWICZENIA Z DZIECKIEM W DOMU 

SŁAWNI 
DYSLEKTYCY 

STR. 2 PORADNIK TERAPEUTYCZNY 

 
CZĘSTE I 

SYSTEMATYCZNE 
WYKONYWANIE 

ĆWICZEŃ W DOMU 
TO WARUNEK 
OSIĄGNIĘCIA 

POPRAWY 
ZABURZONYCH 

FUNKCJI 

 

Drodzy Rodzice!  

Pamiętajmy!  

Każde dziecko rozwija się w swoim 

tempie, ale stwarzanie dziecku róż-

nych sytuacji zabawowych pomoże 

w trenowaniu i przezwyciężaniu 

trudności.  

Auguste Rodin  
(1840 - 1917)  

jeden z największych 
rzeźbiarzy, prekursor 
nowoczesnego rzeźbiar-
stwa - był dyslektykiem. 
Miał bardzo  trudności z 
nauką,  nie radził sobie 
z żadnym przedmiotem, 
co między innymi wyni-
kało również z tego , że 
był krótkowidzem. W 
szkole nie robił postę-
pów , był najgorszym 
uczniem. W życiu doro-
słym  znalazł własne 
sposoby na przezwycię-
żenie  trudności  w czy-
taniu, ortografia i aryt-
metyka zawsze spra-
wiały mu trudności. 



 

1. Zabawy przed lustrem—pokazywanie i 
nazywanie części swojego ciała, np. 
pokaż mi: lewe ucho, prawe oko, lewą 
kostkę, prawe kolano. 

2. Wykonywanie prostych ruchów zgodnie z 
instrukcją dorosłego (później dziecko 
może podawać instrukcje, a dorosły  - 
wykonywać polecenia), np. podnieś 
prawą rękę, dotknij ją do lewego 
ucha ; podskocz 2 razy na lewej nodze, 
a potem dotknij prawym kolanem do 
lewego kolana. 

3. Wykonywanie poleceń ćwiczących orienta-
cję w schemacie ciała osoby stojącej na-
przeciw, np.. Podajmy sobie prawe dło-
nie, dotknijmy się lewymi stopami, 
wyjmij cukierek z prawej kieszeni mo-
ich spodni, itp. 

4. Udział w domowych  porządkach po-

łączony z wykonywaniem poleceń typu: wyj-
mij szczotkę, która jest w szafce po prawej 
stronie, postaw kwiatek po lewej stronie para-
petu—ćwiczymy w ten sposób orientację prze-
strzenną (określenia: nad, pod, z lewej, z pra-
wej, itd.) 

ZABAWY USPRAWNIAJĄCE ORIENTACJĘ PRZESTRZENNĄ I SCHEMAT 
WŁASNEGO CIAŁA DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH I SZKOLNYCH 

RODZICU PAMIĘTAJ!  
 

JEŻELI OBSERWUJĄC DZIECKO ZAUWAŻYSZ, ŻE MA ONO PROBLEMY ZE ZROZUMIENIEM 

BARDZIEJ SKOMPLIKOWANYCH POLECEŃ SŁOWYNYCH, Z ZAPAMIĘTYWANIEM I 

POWTARZANIEM TRUDNIEJSZYCH WYRAZÓW I DŁUŻSZYCH ZDAŃ, ZNIEKSZTAŁCA WYRAZY, 

MA TRUDNOŚCI Z PODZIAŁEM WYRAZÓW NA POSZCZEGÓLNE GŁOSKI I ZE ZŁOŻENIEM 

WYRAZÓW Z GŁOSEK—MOŻE MIEĆ PROBLEMY Z PERCEPCJĄ SŁUCHOWĄ!!! 

STR. 3 INFORMACJE I PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI 

BRAK POMOCY DZIECKU MŁODSZEMU PRZY 

PROBLEMACH Z PERCEPCJĄ SŁUCHOWĄ MOŻE 

PRZEJAWIAĆ SIĘ: TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU,  

W PISANIU—ZNIEKSZTAŁCANIE WYRAZÓW, 

PROBLEMAY ZE ZMIĘKCZENIAMI, ŁĄCZENIE 

PRZYIMKA Z RZECZOWNIKIEM; TRUDNOŚCI  

W NAUCE WIERSZY NA PAMIĘĆI, TABLICZKI 

MNOŻENIA, KŁOPOTY Z NAUKĄ JĘZYKÓW 

OBCYCH. 



Dzieci przedszkolne 

1. Odtwarzanie rytmu : wystukujemy dowolny rytm—dziecko go powtarza. 

2. Poszukiwanie rymów: czytamy wierszyki,  się rymują, później czytamy pierwszy wers  
i cześć drugiego, a dziecko dopowiada rymujące się słowo. 

3. Zabawy sylabami: kończenie wyrazów, tworzenie słów. Zaczynamy mówić sylabę—
dziecko kończy  rozpoczęty wyraz. 

4. Łańcuszek wyrazowy: mówimy słowo—dziecko szuka słowa na ostatnią wymienioną 
głoskę, lub sylabę. 

5. Składanie wyrazów: podajemy dziecku poszczególne sylaby, głoski, ono składa z nich 
wyrazy. 

6. Powiedz jak najwięcej wyrazów z…:  określamy dziecku z jaką głoską lub sylabą ma po-
wiedzieć wyrazy. 

7. Ćwiczymy pamięć słuchową: dziecko uczy się krótkich wierszyków i rymowanek. 

Dzieci szkolne 

1. Co słychać w naszym domu?: rozpoznawanie urządzeń, przedmiotów po dźwiękach, 
dziecko może mieć zasłonięte oczy. 

2. Mówimy kilka zdań, a zadaniem dziecka jest ułożenie tylu klocków, ile zdań usłyszało. 

3. Liczymy wyrazy w zdaniach—tyle klocków ile wyrazów w zdaniu. 

4. Układanie zdań—dziecko układa zdanie do obrazka  z dowolną, później z  określoną 
ilością wyrazów. 

5. Dzielenie podanych wyrazów na sylaby, najpierw robi to dorosły, po nim dziecko. 

6. Zgadywanie wyrazów: dorosły mówi wyraz dzieląc go na sylaby, dziecko ma powie-
dzieć wyraz w całości, potem zamieniamy role. Zaczynamy od wyrazów dwusylabo-
wych. 

7. Sztafeta sylabowa: dorosły i dziecko na przemian wypowiadają sylaby, ostania sylaba 
jednego wyrazu jest pierwszą sylabą wyrazu następnego. 

8. Jaki to dźwięk?: dorosły wypowiada wyraz, dziecko ma rozpoznać i powtórzyć  pierw-
szej głoski. 

9. Tworzenie zbioru wyrazów  zaczynających się na podaną głoskę. 

10. Jaki dźwięk  na końcu?: dziecko ma rozpoznać  głoski kończące wyrazy. 

11. Jaki dźwięk  w środku?: dziecko wysłuchuje dźwięki w środku wyrazu. 

12. Ile głosek?: pokazujemy dziecku obrazek, nazywamy go, dziecko wymienia kolejne 
dźwięki, z których składa się  wyraz 

ZABAWY  POMAGAJĄCE KSZTAŁTOWAĆ 
PERCEPCJĘ SŁUCHOWĄ 

W kolejnym numerze Poradnika przedstawię ćwiczenia kształtujące 
percepcję wzrokową, które można  wykonywać z dzieckiem w domu . 


