
 
 

PRZYKŁADOWE ĆWICZENIA DLA RODZICÓW  DO PRACY Z DZIECKIEM   (5-9 lat)                 

W DOMU  ZE STWIERDZONYM RYZYKIEM DYSLEKSJI (SYMPTOMAMI DYSLESJI) 

ĆWICZENIE ANALIZATORA SŁUCHOWEGO:   

 rozwijanie mowy i wzbogacanie języka poprzez np. uściślanie rozumienia znaczenia wyrazów i zdań, słuchanie 
treści opowiadań, nazywanie przedmiotów, opowiadanie treści obrazków; 

  różnicowanie dźwięków płynących z otoczenia poprzez np. rozpoznawanie dźwięków docierających z ulicy, 
głosów zwierząt; skąd głos dochodzi? 

 różnicowanie dźwięków mowy ludzkiej poprzez ćwiczenie słuchu fonematycznego (np. różnicowanie słów 
podobnie brzmiących), ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej (np. podawanie liczby głosek i sylab w wyrazie, 
określanie ich położenia), utrwalanie pamięciowych mechanizmów mowy (np. nauka wierszy, dni tygodnia, pór 
roku); 

 wykonywanie ćwiczeń ortofonicznych – narządów mowy, oddechowych, słuchowych, rytmizujących; 
 doskonalenie form wypowiedzi dziecka poprzez np. wdrażanie do używania poprawnych form fleksyjnych, 

wzbogacanie mowy. 

ĆWICZENIE SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ: 

 ćwiczenie ogólnej sprawności ruchowej (np. sprawne chodzenie, bieganie, wymachy rąk); 
 różnego rodzaju zajęcia usprawniające obie ręce; lepienie, wycinanie, wydzieranie, naśladowanie gry na 

instrumentach; nawlekanie koralików 
 ćwiczenia grafomotoryczne poprzez ćwiczenia rozmachowe mięśni rąk (np. kreślenie w powietrzu fal, kół, 

malowanie na dużych arkuszach papieru), ćwiczenia usprawniające mięśnie dłoni i palców (np. 
zamalowywanie  małych przestrzeni kredkami, kopiowanie rysunków), ćwiczenia płynnych ruchów pisarskich 
(np. obrysowywanie szablonów, rysowanie szlaczków). 

 ćwiczenia ruchu kształtujące orientację przestrzenną: chody na wprost połączone ze skrętami w prawo i w 
lewo na sygnał dany przez prowadzącego ćwiczenie 

ĆWICZENIE ANALIZATORA WZROKOWEGO: 

 ćwiczenia najprostsze z przedmiotami naturalnymi, takimi jak np. zabawki przedmioty codziennego użytku; 
 ćwiczenia z figurami geometrycznymi pełnymi i konturowymi (np. wyszukiwanie podobnych kształtów, 

segregowanie, zamalowywanie wnętrza konturu); 
 obrazki tematyczne – pojedyncze, bardziej skomplikowane, przedstawiające akcję, historyjki obrazkowe (np. 

składanie obrazków według wzoru i z pamięci, dorysowywanie brakujących elementów, opowiadanie treści); 
 składanie klocków konstrukcyjnych według wzoru; 
 ćwiczenia z materiałem literopodobnym i literowym (np. składanie pociętych liter według wzoru); 
 ćwiczenia pamięci bezpośredniej poprzez rejestrowanie danych obrazów i odtwarzanie ich np. rysunkiem); 
 eliminatki – wykreślanie elementów nie pasujących do  pozostałych; 
 ćwiczenia w rozpoznawaniu i wyliczaniu zaobserwowanych elementów obrazka, układu liter, itd.; 
 zabawa „Co się zmieniło?”  
 wykonywanie poleceń słownych wydawanych z użyciem: na, pod, nad, obok, koło, po;  
 wskazywanie położenia przedmiotu na rysunku - gdzie jest książka? ( z prawej, z lewej strony, na stole, pod 

stołem);  
 wyszukiwanie identycznych sylab i liter w wyrazach;  
 wyszukiwanie liter w tekście;  
 wyszukiwanie i skreślanie liter przed inną wybraną literą;  
 uzupełnianie wyrazów brakującymi literami;  
 odgadywanie liter kreślonych za pomocą patyczka na tablicy lub kartonie;  
 odtwarzanie z pamięci uprzednio widzianych wzorów;  
 odtwarzanie z pamięci uprzednio widzianych liter;  
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