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Ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

 Motyle na ce 
(karta pracy strona 23) 

Cele: wdra anie do uk adania i rozwi zywania zada  z tre ci , doskonalenie umie-
j tno ci dodawania i odejmowania.

Pomoce: karta pracy „Motyle na ce”, kredki, drobne liczmany (np. fasolki).

Dziecko powinno u o y  na obrazku odpowiedni  liczb  fasolek (symbolizuj cych mo-
tyle) i manipulowa  nimi zgodnie z tre ci  us yszanych historyjek, np.:

Nad k  lata o 5 motyli (dziecko uk ada 5 fasolek). Do czy y do nich jeszcze 3 
(dziecko dok ada 3 fasolki). Ile motyli lata nad k ?

Nad k  lata o 14 motyli. Odfrun y 4 motyle. Ile motyli zosta o na ce?

Po dokonaniu oblicze  nale y zapisa  dzia anie i ponownie odpowiedzie  na pytanie. 
Po serii zada  przedstawionych przez doros ego mo na równie  zaproponowa  dziecku 
u o enie w asnych zada -historyjek.

 Pajacyk I,  II 
(karty pracy strony 24–25) 

Cele: wspieranie rozumowania operacyjnego w zakresie ustalania równoliczno ci, 
doskonalenie sprawno ci manualnej, wiczenie percepcji wzrokowej.

Pomoce: karty pracy „Pajacyk I, II”, kredki, no yczki, klej.

Zadanie dziecka polega na przeliczeniu elementów na karcie pracy (cz  II) oraz ele-
mentów, z których sk ada si  pajacyk na karcie pracy (cz  I), i stwierdzeniu, czy mo -
liwe jest u o enie pajacyka z dost pnych elementów. W celu sprawdzenia dziecko wycina 
elementy i uk ada je na schemacie. Ca o  mo na przyklei  i pokolorowa .

 Zamki z klocków I, II 
(karty pracy strony 26–27) 

Cele: wiczenie umiej tno ci ustalania równoliczno ci, rozszerzenie zakresu licze-
nia do 15, wiczenie wyobra ni przestrzennej.

Pomoce: karty pracy „Zamki z klocków I, II”, 30 klocków w kszta cie sze cianów.

Trzydzie ci klocków nale y u o y  w dwóch szeregach (po 15 w ka dym). Nast pnie 
ustali , e w obu szeregach jest po tyle samo klocków (poprzez przeliczenie i pousta-
wianie w pary). Zadanie ucznia polega na zbudowaniu zamków z 15 klocków wed ug 
schematów przestrzennych umieszczonych na karcie pracy. Ka dorazowo po zbudowa-
niu konstrukcji nale y ustali , czy w szeregu i budowli jest tyle samo klocków (poprzez 
przeliczenie i poustawianie w pary).



6
TERAPIA DYSLEKSJI | Matematyka

Ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

 Lot balonem 
(karta pracy strona 28) 

Cele: utrwalenie umiej tno ci dope niania do 10, wiczenie sprawno ci grafomo-
torycznej.

Pomoce: karta pracy „Lot balonem”, flamastry.

Zadanie ucznia polega na kre leniu po ladzie tym samym kolorem par elementów, któ-
rych suma wynosi 10.

 Skacz ce abki I, II 
(karty pracy strony 29–30) 

Cele: doskonalenie zdolno ci rachunkowych (przekraczanie progu dziesi tkowego).

Pomoce: karty pracy „Skacz ce abki I, II”, pionki w dwóch kolorach, liczmany.

Z karty pracy (cz  II) nale y wyci  przyk ady i pomiesza . Gracze wycinaj  abki 
i ustawiaj  je jako pionki na kamieniu startowym (cz  I). Pierwszy zawodnik losuje kar-
teczk  z dzia aniem. Wynik oznacza liczb  kamieni do przeskoczenia. Kierunek skoków 
gracz wybiera sam (w lewo lub w prawo). Wygrywa osoba, która jako pierwsza wskoczy 
na kamie -met . W zale no ci od umiej tno ci dziecka oblicze  mo na dokonywa  na 
liczmanach, palcach lub w pami ci, mo na dolicza  lub odlicza .

 Sprz tanie zabawek I, II 
(karty pracy strony 31–32) 

Cele: dzielenie, wiczenie sprawno ci manualnej i grafomotorycznej.

Pomoce: karty pracy „Sprz tanie zabawek I, II”, kredki, no yczki.

Zadanie dziecka polega na pokolorowaniu i wyci ciu obrazków (zabawek) z karty pracy 
(cz  II). Nast pnie terapeuta zwraca si  do dziecka: W pokoju Tomka na pod odze le y 
12 zabawek (doros y uk ada 12 obrazków). Pomó  ch opcu uporz dkowa  je. Ustaw na 
regale. Na ka dej pó ce powinny by  po 3 zabawki.

Po u o eniu zabawek nale y zapisa  dzia anie: 12 : 3 = 4, i skomentowa , np. 12 za-
bawek u o onych po 3 na ka dej pó ce – zajmuje 4 pó ki. W podobny sposób mo na 
przeprowadzi  z dzieckiem kolejne wiczenia, wykorzystuj c obrazki z karty pracy.
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Ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

 Strza  w dziesi tk  – gra 
(karta pracy strona 33) 

Cele: doskonalenie umiej tno ci dope niania do 10, dodawania i odejmowania 
w zakresie 10.

Pomoce: karta pracy „Strza  w dziesi tk  – gra”, 2 pionki, kostka do gry, 20 licz-
manów.

Pionki nale y ustawi  na polu „start”. Gr  rozpoczyna osoba, która wyrzuci wi ksz  
liczb  oczek na kostce. Gracze przesuwaj  si  po planszy o tyle pól, ile kropek wskazuje 
kostka. Po zatrzymaniu si  na danym polu nale y odczyta  znajduj c  si  na nim cyfr  
oraz poda  wynik dzia ania: „10 – liczba na danym polu”. W zale no ci od umiej tno ci 
dziecka mo na dokonywa  oblicze , operuj c liczmanami b d  w pami ci. Ka dora-
zowo nale y zapisa  dzia anie. Gr  wygrywa osoba, która jako pierwsza dotrze do rod-
kowego pola z numerem 10. 

 Lody 
(karta pracy strona 34) 

Cele: mno enie i dzielenie, wiczenie sprawno ci manualnej.

Pomoce: karta pracy „Lody”, kredki, no yczki.

Dziecko wycina i koloruje obrazki. Nast pnie ma za zadanie uk adanie odpowiedniej 
liczby wafelków i kulek lodów zgodnie z tre ci  us yszanych zada , np.: 

Rodzina Kwiatkowskich wybra a si  na lody. Zamówili 3 lody po 3 kulki. Ile kulek 
lodów zamówili? 

Tomek i Kasia wybrali si  na lody. Kupili razem 10 kulek. Podzielili si  po równo. 
Po ile kulek lodów dostali?

Czteroosobowa rodzina zamówi a 20 kulek lodów. Ka dy dosta  tyle samo kulek. 
Ile kulek dosta a ka da z osób?

Po dokonaniu oblicze  nale y zapisa  dzia anie i ponownie odpowiedzie  na pytanie. 
Po serii zada  przedstawionych przez doros ego mo na równie  zaproponowa  dziecku 
u o enie w asnych zada -historyjek.

 Zawody strzeleckie 
(karta pracy strona 35) 

Cel: dodawanie i odejmowanie w zakresie 30.

Pomoce: karta pracy „Zawody strzeleckie”.

Zadaniem dziecka jest zaznaczenie na tarczach z karty pracy odpowiednich miejsc, 
w które trafili zawodnicy, oraz uzupe nienie dzia a .


