Ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Motyle na ïÈce
(karta pracy strona 23)

Cele: wdraĝanie do ukïadania ibrozwiÈzywania zadañ zbtreĂciÈ, doskonalenie umie-

jÚtnoĂci dodawania ibodejmowania.

Pomoce:

karta pracy „Motyle na ïÈce”, kredki, drobne liczmany (np. fasolki).

Dziecko powinno uïoĝyÊ na obrazku odpowiedniÈ liczbÚ fasolek (symbolizujÈcych motyle) ibmanipulowaÊ nimi zgodnie zbtreĂciÈ usïyszanych historyjek, np.:

Nad

ïÈkÈ lataïo 5 motyli (dziecko ukïada 5 fasolek). DoïÈczyïy do nich jeszcze 3
(dziecko dokïada 3 fasolki). Ile motyli lata nad ïÈkÈ?


Nad

ïÈkÈ lataïo 14 motyli. OdfrunÚïy 4 motyle. Ile motyli zostaïo na ïÈce?

Po dokonaniu obliczeñ naleĝy zapisaÊ dziaïanie ibponownie odpowiedzieÊ na pytanie.
Po serii zadañ przedstawionych przez dorosïego moĝna równieĝ zaproponowaÊ dziecku
uïoĝenie wïasnych zadañ-historyjek.

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

wspieranie rozumowania operacyjnego wbzakresie ustalania równolicznoĂci,
doskonalenie sprawnoĂci manualnej, Êwiczenie percepcji wzrokowej.


Cele:


Pomoce:

karty pracy „Pajacyk I, II”, kredki, noĝyczki, klej.

Zadanie dziecka polega na przeliczeniu elementów na karcie pracy (czÚĂÊ II) oraz elementów, zbktórych skïada siÚ pajacyk na karcie pracy (czÚĂÊ I), ibstwierdzeniu, czy moĝliwe jest uïoĝenie pajacyka zbdostÚpnych elementów. Wbcelu sprawdzenia dziecko wycina
elementy ibukïada je na schemacie. CaïoĂÊ moĝna przykleiÊ ibpokolorowaÊ.

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

Êwiczenie umiejÚtnoĂci ustalania równolicznoĂci, rozszerzenie zakresu liczenia do 15, Êwiczenie wyobraěni przestrzennej.


Cele:


Pomoce:

karty pracy „Zamki zbklocków I, II”, 30 klocków wbksztaïcie szeĂcianów.

TrzydzieĂci klocków naleĝy uïoĝyÊ wbdwóch szeregach (po 15 wbkaĝdym). NastÚpnie
ustaliÊ, ĝe wbobu szeregach jest po tyle samo klocków (poprzez przeliczenie ibpoustawianie wbpary). Zadanie ucznia polega na zbudowaniu zamków zb15 klocków wedïug
schematów przestrzennych umieszczonych na karcie pracy. Kaĝdorazowo po zbudowaniu konstrukcji naleĝy ustaliÊ, czy wbszeregu ibbudowli jest tyle samo klocków (poprzez
przeliczenie ibpoustawianie wbpary).
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Ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Lot balonem
(karta pracy strona 28)

utrwalenie umiejÚtnoĂci dopeïniania do 10, Êwiczenie sprawnoĂci grafomotorycznej.


Cele:


Pomoce:

karta pracy „Lot balonem”, flamastry.

Zadanie ucznia polega na kreĂleniu po Ăladzie tym samym kolorem par elementów, których suma wynosi 10.

SkaczÈce ĝabki I, II
(karty pracy strony 29–30)

Cele: doskonalenie zdolnoĂci rachunkowych (przekraczanie progu dziesiÈtkowego).

Pomoce:

karty pracy „SkaczÈce ĝabki I, II”, pionki wbdwóch kolorach, liczmany.

Zb karty pracy (czÚĂÊ II) naleĝy wyciÈÊ przykïady ib pomieszaÊ. Gracze wycinajÈ ĝabki
ibustawiajÈ je jako pionki na kamieniu startowym (czÚĂÊ I). Pierwszy zawodnik losuje karteczkÚ zbdziaïaniem. Wynik oznacza liczbÚ kamieni do przeskoczenia. Kierunek skoków
gracz wybiera sam (wblewo lub wbprawo). Wygrywa osoba, która jako pierwsza wskoczy
na kamieñ-metÚ. WbzaleĝnoĂci od umiejÚtnoĂci dziecka obliczeñ moĝna dokonywaÊ na
liczmanach, palcach lub wbpamiÚci, moĝna doliczaÊ lub odliczaÊ.

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

Cele:

dzielenie, Êwiczenie sprawnoĂci manualnej ibgrafomotorycznej.


Pomoce:

karty pracy „SprzÈtanie zabawek I, II”, kredki, noĝyczki.

Zadanie dziecka polega na pokolorowaniu ibwyciÚciu obrazków (zabawek) zbkarty pracy
(czÚĂÊ II). NastÚpnie terapeuta zwraca siÚ do dziecka: Wbpokoju Tomka na podïodze leĝy
12 zabawek (dorosïy ukïada 12 obrazków). Pomóĝ chïopcu uporzÈdkowaÊ je. Ustaw na
regale. Na kaĝdej póïce powinny byÊ po 3 zabawki.
Po uïoĝeniu zabawek naleĝy zapisaÊ dziaïanie: 12 : 3 = 4, ibskomentowaÊ, np. 12 zabawek uïoĝonych po 3 na kaĝdej póïce – zajmuje 4 póïki. Wbpodobny sposób moĝna
przeprowadziÊ zbdzieckiem kolejne Êwiczenia, wykorzystujÈc obrazki zbkarty pracy.
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Ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Strzaï wbdziesiÈtkÚ – gra
(karta pracy strona 33)

doskonalenie umiejÚtnoĂci dopeïniania do 10, dodawania ibodejmowania
wbzakresie 10.


Cele:


Pomoce:

manów.

karta pracy „Strzaï w dziesiÈtkÚ – gra”, 2 pionki, kostka do gry, 20 licz-

Pionki naleĝy ustawiÊ na polu „start”. GrÚ rozpoczyna osoba, która wyrzuci wiÚkszÈ
liczbÚ oczek na kostce. Gracze przesuwajÈ siÚ po planszy obtyle pól, ile kropek wskazuje
kostka. Po zatrzymaniu siÚ na danym polu naleĝy odczytaÊ znajdujÈcÈ siÚ na nim cyfrÚ
oraz podaÊ wynik dziaïania: „10 – liczba na danym polu”. WbzaleĝnoĂci od umiejÚtnoĂci
dziecka moĝna dokonywaÊ obliczeñ, operujÈc liczmanami bÈdě wbpamiÚci. Kaĝdorazowo naleĝy zapisaÊ dziaïanie. GrÚ wygrywa osoba, która jako pierwsza dotrze do Ărodkowego pola zbnumerem 10.

Lody
(karta pracy strona 34)

Cele:

mnoĝenie ibdzielenie, Êwiczenie sprawnoĂci manualnej.


Pomoce:

karta pracy „Lody”, kredki, noĝyczki.

Dziecko wycina ibkoloruje obrazki. NastÚpnie ma za zadanie ukïadanie odpowiedniej
liczby wafelków ibkulek lodów zgodnie zbtreĂciÈ usïyszanych zadañ, np.:

Rodzina

Kwiatkowskich wybraïa siÚ na lody. Zamówili 3 lody po 3 kulki. Ile kulek
lodów zamówili?


Tomek

ibKasia wybrali siÚ na lody. Kupili razem 10 kulek. Podzielili siÚ po równo.
Po ile kulek lodów dostali?


Czteroosobowa

rodzina zamówiïa 20 kulek lodów. Kaĝdy dostaï tyle samo kulek.
Ile kulek dostaïa kaĝda zbosób?

Po dokonaniu obliczeñ naleĝy zapisaÊ dziaïanie ibponownie odpowiedzieÊ na pytanie.
Po serii zadañ przedstawionych przez dorosïego moĝna równieĝ zaproponowaÊ dziecku
uïoĝenie wïasnych zadañ-historyjek.

Zawody strzeleckie
(karta pracy strona 35)

Cel:

dodawanie ibodejmowanie wbzakresie 30.


Pomoce:

karta pracy „Zawody strzeleckie”.

Zadaniem dziecka jest zaznaczenie na tarczach zb karty pracy odpowiednich miejsc,
wbktóre trafili zawodnicy, oraz uzupeïnienie dziaïañ.
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