
Drodzy rodzice ! 

Przesyłamy dalszy ciąg propozycji ćwiczeń dla dzieci z trudnościami dyslektycznymi do 

wykorzystania w domu. 

 

• Wytnijcie z kolorowych arkuszy brystolu figury geometryczne, tak aby można było 

układać z nich różne wzory. Wykonujemy kilka zestawów tych figur o identycznym 

kształcie i rozmiarach, by można było je wykorzystać dla wszystkich dzieci w domu. 

- Dziecko obserwuje nasz układ obrazków a następnie odtwarza tak samo.   

- Nieco trudniejszym zadaniem jest ułożenie kompozycji z pamięci. Pokazujemy dziecku 

określony układ figur, prosimy, aby dokładnie zapamiętało, jak są ułożone, następnie 

proponujemy, aby ułożyło tak samo. 

- Inną możliwością jest tworzenie kompozycji bez wzoru. Dajemy dziecku zestaw figur i 

zachęcamy, aby ułożyło ,,domek, coś ładnego, swoje marzenia”. Dziecko oprócz percepcji 

wzrokowej ćwiczy również wyobraźnię. 

• Przygotujcie pocięte obrazki zwierząt, owoców, ptaków. Można wykorzystać 

również stare pocztówki. Obrazki tniemy na równe części (4, 6, 8 i więcej). Następnie 

podajemy dziecku pocięte obrazki i mówimy: ,,Z tych pociętych obrazków można ułożyć 

cały obrazek, spróbuj to zrobić”. 

• Kładziemy na stole kilka przedmiotów (np. kredkę, gumkę, spinacz, temperówkę, 

długopis, pudełko zapałek, cukierek, nakrętkę od butelki) ułożonych w określony wzór.  

Prosimy dziecko, aby dokładnie się temu przyjrzało, a następnie odwróciło. W tym czasie 

zmieniamy układ przedmiotów albo jeden zabieramy. Zadaniem dziecka jest określenie co 

się zmieniło, lub odgadnięcie, który przedmiot został schowany. 

• Przygotowujemy patyczki (np. zapałki z usunięta siarką, wykałaczki), około 50 sztuk. 

Ćwiczenie polega na układaniu z patyczków modeli figur (kwadraty, prostokąty, romby) lub 

liter (A,T, K, H, M, N, F, E). 

• Wykorzystujemy 2 talie kart, które obrazkami  kładziemy losowo na blacie stołu.  W 

ćwiczeniu tym biorą udział przynajmniej 2 osoby. Zadanie polega na  tym, aby znaleźć jak 

najwięcej par tych samych kart , tzw. „karciane” memo. 

• Do tego ćwiczenia wykorzystujemy stare gazety. Prosimy dziecko, aby w 

zaznaczonym przez nas fragmencie artykułu podkreśliło wszystkie wyrazy, które np. 

zaczynają się na literę k, zawierają ,,ó”, mają na końcu ,,u”, są rzeczownikiem, itp. 

• Zapisujemy na kartce wyraz składający się z dużej liczby liter np.: 

KRASNOLUDEK, SALAMANDRA,  KRAKOWIACZEK i prosimy dziecko, aby ułożyło 

jak najwięcej nowych wyrazów wykorzystując litery zawarte w danym wyrazie. I tak np.: z 

liter zawartych w wyrazie „krasnoludek” można ułożyć ponad 100 nowych słów np. kok, 

lud, ludek, Ola, kra. 

 Kładziemy przed dzieckiem zdjęte z linki skarpetki. Dziecko ma posortować je i 

wskazać czy którejś skarpetce brakuje pary. 

 Wykładamy przedmioty z szuflady. Zadaniem dziecka jest pogrupowanie zabawek 

lub przedmiotów  ze względu na ich przeznaczenie (samochody, klocki,długopisy, kredki). 



 Do kartonu wkładamy kawałki różnorodnych materiałów o charakterystycznej 

strukturze (miękkie, szorstkie, gładkie, prążkowane, itp.). Dziecko ma przyjrzeć się 

prezentowanemu przez nas wzorowi i wyciągnąć materiał do pary. 

• Podejdźcie do okna i wzajemnie z dzieckiem zadawajcie sobie zagadki, np.: To co 

widzę jest duże i zielone. Co to jest? To na co patrzę jest oznaką wiosny, itp. 

 

Życzymy udanej zabawy! 

Beata Kulczak i Beata Wojciechowska 


