
Ćwiczenia dla dzieci szkół podstawowych z dysfunkcją analizatora wzroku 
 

 

 

1. Składanie pociętych obrazków wykorzystując różna sposoby cięcia: po liniach 

równoległych, prostopadłych, po skosie wykorzystując do tego pary identycznych 

pocztówek 

 wg wzoru, kiedy najpierw rodzic układa swoją jako wzór, a następnie to samo 

robi dziecko 

 bez wzoru 

2. Odkrywanie i uzupełnianie braków na obrazkach 

 W tym celu można wykorzystać gotowe obrazki dostępne w Internecie, na 

których brakuje pewnych elementów bardziej istotnych, a następnie mniej 

istotnych – zadaniem dziecka jest rozpoznanie i nazwanie brakujących 

części/przedmiotów (np. brak okna w rysunku domu). 

3. Wyszukiwanie różnic miedzy dwoma obrazkami korzystając z  obrazków dostępnych  

w Internecie lub dziecięcych gazetkach (zadaniem dziecka jest znaleźć różnice między 

obrazkami. 

4. Układanie puzzli najpierw z dużych puzzli, potem z coraz mniejszych (stopniowo 

zwiększamy również liczbę elementów). 

5. Ćwiczenia pamięci wzrokowej poprzez: 

 eksponowanie dziecku obrazka na kilka sekund, po tym czasie zakrywamy go,  

a następnie pytamy: co było na obrazku? Ile było np. samochodów, drzew, 

ptaków itp.? Gry typu memory. „Puzzle” (pokazujemy dziecku rysunek  

i prosimy aby dłużej mu się przyjrzało. Następnie bierzemy nożyczki i rozcinamy 

go na kilka nierównych części, mieszamy je i prosimy dziecko aby ułożyło 

obrazek zgodnie z tym co zapamiętało). 

6. Układanie historyjek obrazkowych. Opis obrazków zgodnie z kolejnością zdarzeń 

7. Wyszukiwanie, w dowolnym tekście, wyrazów z jednakową literą (np. odczytanie wyrazów 

posiadających literę „k”). 

8. Wyszukiwanie liter i sylab. Dziecko w otrzymanym dowolnym tekście wyszukuje poznane 

litery i sylaby, zamalowuje je, podkreśla, obwodzi kółkiem. 

9. Uzupełnianie brakujących liter w wyrazach. 



10. Rozpoznawanie podobnych i odmiennych liter w wyrazach. Rodzic przygotowuje na 

arkuszach papieru pary wyrazów: Każda para wyrazów zakreślona jest ramką. Po prawej 

stronie jest wolne miejsce na wpisanie liter, które są wspólne dla tych par wyrazów oraz liter 

różniących je. Dziecko  porównuje wyrazy w każdej parze, a następnie litery wspólne 

obrysowuje ramkami. 

11. Wyszukiwanie takich samych wyrazów i ich odpoznawanie ich w tekście. Dziecko 

otrzymuje na małych kartonikach wyrazy, odszukuje je w podanym tekście (zaczynamy od 

wyrazów jednosylabowych, stopniowo przechodzimy do dwusylabowych, potem dłuższych). 

12. Stosowanie rozsypanek wyrazowych. Dziecko otrzymuje wzór zdania i na kartonikach 

pojedyncze wyrazy. Zadaniem dziecka jest ułożenie zdania wg wzoru z rozsypani,  

a następnie bez wzoru. 

13. Wskazywanie różnic między dwoma bardzo podobnymi obrazkami. 

14. Tworzenie wyrazów z rozsypanek literowych. 

15. Tworzenie nowych wyrazów poprzez dodanie lub zabranie litery, np.: l a t o, zabieramy 

ostatnią literę i zostaje l a t; dodajemy na początku w i powstaje wyraz w l a t o; zabieramy 

ze środka t i nowy wyraz brzmi l a o. 

16. Wyszukiwanie takich samych sylab wśród podanych wyrazów. 

17. Wyszukiwanie wyrazów z tą sama wskazaną sylabą, np.: „ko” – kotek, oko, wykopy. 

18. Ćwiczenia w czytaniu sylabami 

19. Tworzenie wyrazów z rozsypanek sylabowych 

20. Wyszukiwanie w podanych wyrazach innych ukrytych wyrazów (np.deser-ser, 

 polisa-lis, Radom-dom itd.) 

21. Uzupełnianie wyrazów brakującymi, sylabami ( wyrazy z lukami). 

22. Uzupełnianie zdań brakującymi wyrazami. 

23. Układanie zdań z rozsypanek wyrazowych Dziecko otrzymuje prosty tekst w całości i taki 

sam rozcięty na wyrazy. Zadaniem dziecka jest ułożenie z pojedynczych wyrazów tekstu wg 

wzoru, a następnie odczytanie całości. 

24. Porządkowanie zdań pod względem kolejności. Prowadzący przygotowuje obrazek i kilka 

zdań opisujących sytuację przedstawioną na nim (każde zdanie na osobnym kartoniku). 

Zadanie dziecka polega na takim uporządkowaniu zdań, powstała historyjka opisująca treść 

obrazka. 

25. Dobieranie zdań do obrazków. Prowadzący przygotowuje kilka do kilkunastu obrazków 

oraz podpisy do nich w formie zdań: dziecko układa kolejno podpisy pod rozłożonymi na 



stole obrazkami. Po ułożeniu podpisów odczytuje je głośno pod kontrolą prowadzącego, 

prowadzący na krótko pokazuje dziecku podpis i dziecko po krótkiej ekspozycji wybiera 

odpowiedni obrazek spośród innych; dziecko otrzymuje podpisy a obrazki umieszczone są 

na biurku prowadzącego. Dziecko odczytuje jeden napis, przechodni do obrazków i wybiera 

z nich jeden odpowiedni do podpisu. W ten sposób czyta kolejno wszystkie zdania i dobiera 

właściwe obrazki. 

26. Rozwiązywanie rebusów. Dziecko odczytuje kolejno poszczególne części rebusu, zapisuje 

każdą z nich w zeszycie przedzielając je pauzą. Następnie łączy odpowiednio człony rebusu, 

zapisuje rozwiązanie i głośno odczytuje (często potrzebna jest tu pomoc osoby prowadzącej). 

27. Pisanie z pamięci. Rodzic wybiera z tekstu proste zdanie, dziecko głośno je odczytuje (może 

to zrobić wielokrotne), analizuje wyrazy trudne, uczy się zdania na pamięć, po bezbłędnym 

powtórzeniu, zapisuje je w zeszycie. W trakcie pisania należy upewnić się przed  

trudniejszymi wyrazów jak chce je zapisać – dziecko powinno prawidłowo je przeliterować. 

 

Ćwiczenia powinny być formą zabawy z dzieckiem, można je uwzględnić przy 

odrabianiu pracy domowej przez dziecko, a nie jako dodatkowe zajęcie. Ważna jest 

systematyczność, wykorzystane nawet krótkich chwil lecz z pełną koncentracja uwagi dziecka 

na zadaniu, bez nadmiernego przeciążania pracą.  

Ważne jest by proponowane zadania były dla dziecka przyjemnością i okazją do miłego 

spędzenia czasu z rodzicami. 


