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Seria pomocy dydaktycznych wydawnictwa RAABE „Terapia dysleksji” powstała w oparciu
o wieloletnie doświadczenia terapeutyczne z wykorzystaniem poradnika „Terapia
pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się”. Przeznaczona
jest do pracy z uczniami szkół podstawowych. Prostota ćwiczeń i kart pracy połączona
z wysokim poziomem merytorycznym proponowanego materiału sprawia, że zeszyty
te stanowią profesjonalną pomoc dla terapeuty oraz rodzica/opiekuna pracującego
z uczniem.
Seria zeszytów „Terapia dysleksji” prezentuje materiał do pracy korekcyjno-kompensacyjnej z obszaru funkcji:

słuchowych,

wzrokowych,

grafomotoryki,

orientacji

przestrzennej,


koordynacji

wzrokowo-ruchowej z uwzględnieniem procesów przetwarzania sensorycznego (SI),


trudności

w uczeniu się matematyki,


zaburzeń

funkcjonowania emocjonalnego z uwzględnieniem ADHD,


zaburzeń

koncentracji uwagi,


specyficznych

oraz

trudności w uczeniu się matematyki

zaburzeń rozwoju mowy i języka.

Każdemu obszarowi trudności przypisane są dwa zeszyty do pracy terapeutycznej. Jeden
z ćwiczeniami i kartami pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, a drugi do pracy
domowej.
Wybór i uporządkowanie materiału w obu zeszytach pozwala terapeucie zaplanować
pracę domową ucznia i wykorzystać ćwiczenia jako element terapii utrwalającej zdobyte
przez dziecko umiejętności. Zeszyty mogą być także wykorzystywane w pracy korekcyjno-kompensacyjnej przez nauczyciela i/lub rodzica w sytuacjach, gdy brakuje specjalisty.
Trzy poziomy trudności oznaczono jedną, dwiema lub trzema kropkami. Odpowiadają
one potrzebom dzieci, które nie uzyskały jeszcze gotowości szkolnej (jedna kropka), tym,
które mają nasilone trudności w uczeniu się czytania i pisania (dwie kropki), oraz tym,
u których trudności te utrzymują się (trzy kropki). Oczywiście podział ten jest podziałem
symbolicznym i zawsze o wyborze odpowiedniego ćwiczenia powinien decydować
specjalista prowadzący terapię dziecka.
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Ćwiczenia oraz karty pracy proponowane w tym zeszycie zawierają materiał z obszaru
trudności grafomotorycznych. Są uzupełnieniem materiału zawartego w zeszycie „Terapia
dysleksji. Grafomotoryka. Karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych”.
Obydwa zeszyty stanowią niezbędne minimum umiejętności w terapii zaburzeń
grafomotorycznych uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się ze szczególnym
uwzględnieniem uczniów z dysleksją rozwojową.
Uczniom, ich rodzicom, nauczycielom oraz terapeutom korzystającym z naszych
zeszytów życzę wielu sukcesów oraz satysfakcji z pokonywania trudności.

Irena Sosin
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Karty do samodzielnej pracy w domu

imię i nazwisko

1 Niedźwiedź brunatny szykuje się do snu zimowego. Wskaż mu drogę do legowi-

ska. Narysuj drogę bez odrywania ołówka od papieru. Następnie dokończ szlaczek
na dole kartki.

ie
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Karty do samodzielnej pracy w domu

imię i nazwisko

1 Każdą z bombek pomaluj w inny sposób. Dokończ ozdabianie szlaczkami.

61
TERAPIA DYSLEKSJI | Grafomotoryka

