Zajęcia korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów klas
I-III realizowanych w ramach projektu
,,Lepszy start w przyszłość-rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych
uczniów z terenu Gminy Stryszów” prowadzi
Zofia Kasprzycka-Haranek.
W zajęciach w roku szkolnym 2020/2021 uczestniczy 5 uczniów z kl.I-III.
Celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu
nauczania. Wyrównywanie braków w rozwoju procesów poznawczych,
percepcyjnych, motorycznych dzieci oraz opanowywanie przez dzieci podstawowych
umiejętności szkolnych. Usprawnianie i eliminowanie zaburzonych funkcji
wzrokowych, słuchowych, przestrzennych, emocjonalnych. Realizacja wskazań do
pracy z Poradni Pedagogiczno-psychologicznej, uczniów, którzy byli badani.
Rozwijanie kompetencji językowych i komunikacyjnych. Rozwijanie sfery
emocjonalnej i społecznej uczniów.
Wrzesień 2020
Podczas pierwszych zajęć przeprowadziłam diagnozę wstępną uczniów, podczas
zabawy integracyjnej poznawaliśmy siebie, ustaliliśmy zasady naszej pracy,
wyjaśnialiśmy pojęcie równości i szacunku dla odmienności i różnic bez względu na
płeć. Po rozgrzaniu naszych dłoni wykonywaliśmy ćwiczenia grafomotoryczne.
Na kolejnych zajęciach przeliczaliśmy elementy zbioru i układaliśmy je wg podanego
warunku. Ćwiczyliśmy dodawanie i odejmowanie liczb z wykorzystaniem zbiorów,
tabelek, grafów, drzewek. Rysowaliśmy w kratkach drugą połowę jabłka, drzewa.
Kolejne wrześniowe zajęcia to zabawy słowami; wyróżnianie wyrazów w zdaniu,
zabawa w kończenie słów, wykreślanie powtarzającego się wyrazu, układanie
wyrazów z sylab, zdań z wyrazów i tekstów z części. Pisaliśmy w liniaturze ze
zwróceniem uwagi na trzymanie przyboru piszącego, kształt i połączenia liter oraz
oszczędność papieru.
Październik 2020
Zajęcia październikowe dotyczyły rozwijania spostrzegania wzrokowego i orientacji
kierunkowej na płaszczyźnie. Uczniowie układali obrazki z części wg wzoru i bez
wzoru, opisywali obrazek z użyciem słów nad, pod, obok, za ,na dole , w górze.
Podczas drugich zajęć uczniowie usprawniali pojęcie liczby w jej aspektach :
głównym , porządkowym i miarowym. Bawiliśmy się liczbami w zabawie ,, Jestem
liczbą”, ,,Rzucam kostką, a ty zgaduj”.
Trzecie zajęcia dotyczyły usprawniania motoryki małej, poprzez ćwiczenia manualne.
Wyjaśnialiśmy znaczenie słowa tolerancja, słuchaliśmy muzyki w skupieniu.

Listopad 2020
Zajęcia listopadowe odbywały się w reżimie sanitarnym stacjonarnie. Podczas zajęć
uczniowie rozwijali kompetencje szkolne w zakresie czytania, pisania, liczenia i
usprawniania funkcji wzrokowych , słuchowych i manualnych.
Listopadowe zajęcia dotyczyły usprawniania techniki pisania . Poprzez różne
ćwiczenia doskonalili kształt liter, połączenia i estetykę pisma. Rysowali oburącz,
kreślili linie na dużych arkuszach wg podanego kodu. Pisali z pamięci wyrazy i
zdania.
Kolejne zajęcia usprawniały spostrzeganie wzrokowe , koncentracje na wykonywanej
pracy. Uczniowie wyszukiwali podobieństwa lub różnice na materiale obrazkowym.
Poznali Pusy matematyczne i poprzez zabawę uczyli się kodować, dobierać
pasujące połowy, różnicować figury geometryczne, odtwarzać drugą połowę i
dorysowywać brakujące elementy.
Podczas kolejnych zajęć uczniowie usprawniali sprawność czytania ze
zrozumieniem. Układali przebieg wydarzeń w formie historyjki obrazkowej,
porządkowali zdania, układali odpowiedzi na pytania. Bawili się w kalambury
odgadując zagadki ruchowe i słowne.
Ostatnie zajęcia dotyczyły obliczania czasu z wykorzystaniem zegarów i kalendarza,
oraz używanie określeń czasowych jutro, pojutrze, za tydzień, za miesiąc, za trzy
godziny.

Grudzień 2020
Zajęcia grudniowe odbywały się w reżimie sanitarnym stacjonarnie. Podczas
pierwszych zajęć uczniowie doskonalili pismo i pisanie w liniaturze. Rozwijali
pamięć słuchową i wzrokową podczas pisania z pamięci i ze słuchu liter, sylab,
wyrazów i zdań.
Drugie zajęcia dotyczyły doskonaleniu orientacji kierunkowej w obrębie swojego
ciała , orientacji w otoczeniu i na kartce papieru. Utrwalali pojęcia lewa strona, prawa
strona, nad, pod, obok, w, za.
Kolejne zajęcia usprawniały technikę czytania ze zrozumieniem. Dobierali podpisy
do ilustracji, ustalali kolejność zdarzeń i wypowiadali się na temat czytanego tekstu.
Malowali obrazek wg kodu .

Styczeń 2021
Zajęcia styczniowe odbywały się po feriach zimowych , ogółem odbyło się w
styczniu dwa zajęcia. Podczas pierwszych zajęć uczniowie doskonalili
rozwiązywanie zadań testowych różnymi sposobami. Wykorzystywano pomoce,
rysunki, grafy strzałkowe i działania matematyczne. Usprawniali liczenie z
przekroczeniem progu dziesiątkowego.
Podczas drugich zajęć bawiliśmy się przedmiotami i grupowaliśmy je wg podanego
warunku lub wg zaproponowanych przez dzieci cech wspólnych. W drugiej części
zajęć odczytywaliśmy zakodowane wyrazy i hasło.

Luty 2021
Podczas zajęć uczniowie doskonalili swoje wiadomości praktyczne. Uczyli
posługiwać się termometrem zaokiennym i odczytywać temperaturę, określać
kolejne dni tygodnia, miesiące. Określać który dzień lub miesiąc już minął, a który
dzień lub miesiąc jest i będzie następny. Bardzo spodobały im się labirynty, którymi
należało dojść do celu i odebrać swoją nagrodę.
Doskonaliliśmy liczenie w poznanym zakresie różnymi sposobami, czytanie ze
zrozumieniem i pisanie wyrazów i zdań. Ulubiona zabawą były zagadki rysunkowe ,
rebusy i zabawy z kołem odkrywców.

Marzec 2021
W marcu podczas zajęć doskonaliliśmy: szyfrowanie i kodowanie różnymi
sposobami . Odczytywaliśmy zakodowane informacje oraz kodowaliśmy wiadomość
dla kolegi. Doskonaliliśmy pismo i pisanie.
Rozwijaliśmy słownictwo związane z określaniem czasu, praktycznie uczyliśmy się
wskazywać podaną godzinę i obliczać ile czasu minęło. Odczytywaliśmy daty z
kalendarza, liczyliśmy tygodnie i ważne daty w marcu.
Kolejne zajęcia poświęcone były budowaniu z klocków konstrukcyjnych różnych
budowli, układaniu wzorów wg zasady, ćwiczeniu pamięci poprzez zapamiętywania
wzoru i odwzorowywania go, zapamiętywanie ruchu i dźwięku i powtarzanie go.
Bawiliśmy się w detektywa ,, Bystre oko” by wyszukiwać podobieństwa i różnice oraz
zapamiętać co się tutaj uległo zmianie. Wykorzystywaliśmy dostępne materiały i
programy multimedialne. Czytaliśmy sylaby, wyrazy , zdania i teksty słownoobrazkowe.

Kwiecień
Zajęcia rozpoczęliśmy od doskonalenia pojęć związanych z mierzeniem. Mierzyliśmy
różnymi sposobami; krokami, patyczkiem, linijką, metrem, sznurkiem różne
przedmioty. Zapisywaliśmy pomiary w cm, m i porównywaliśmy długości. Uczyliśmy
się mierzyć i rysować odcinki i figury linijką. Szacowaliśmy odległości.
Kolejne zajęcia poświęcaliśmy czytaniu i kształtnym pisaniu z dwuznakami oraz
zabawom muzyczno -ruchowym. Rozmawialiśmy o tolerancji i równouprawnieniu.
Podczas kolejnych zajęć doskonaliliśmy sprawności manualne, wycinanie składanie
obrazów z origami na bazie koła. Doskonaliliśmy sprawność liczenia i malowania wg
kodu matematycznego wykorzystując liczmany, oś liczbową i tabele liczbową.

Maj
1. Zabawy z liczbami, obliczenia w poznanym zakresie, układanie liczb wg podanego warunku, porównywanie liczb, zagadki o liczbach.
2. Zabawy i zadania na orientację kierunkową i przestrzenną.
3. Doskonalenie czytania w tym czytania ze zrozumieniem i pisania w liniaturze
wyrazów i zdań.
4. Wykorzystywanie programów do rozwijania umiejętność szkolnych.

