
ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE 

KOMPETENCJE EMOCJONALNO - SPOŁECZNE 

MAJ 

I tydzień -  akceptacja. 

1.  „Różnimy się” – rozmowa na podstawie obrazków. 

 

Prezentujemy   zdjęcia dzieci o innym kolorze skóry, bogatych i biednych, pełnosprawnych i z 

widoczną niepełnosprawnością, bawiących się różnymi zabawkami. Dziecko wskazuje różnice 

pomiędzy nimi, rozmawiamy o ilustracjach.  

  

 

   



    

 

 

Następnie  zadajemy dziecku pytania: 

-  Czy to dobrze, że się od siebie różnimy?                                                                                             

-  Co mogą nam dawać różnice, czego dzięki nim możemy się od siebie nauczyć?                                                        

- W czym jesteśmy do siebie podobni?                                                                                                                                    

-  Czy podobieństwa mogą nam coś dać 

 

2.  „Polubić różnice” – nauka wierszyka Dominiki Niemiec połączona z wykonaniem rysunku. 

(kartki, kredki ) 

Dziecko ma za zadanie narysować kolegę lub koleżankę, który jest inny / która jest inna od 

nich. Do wykonania rysunku używają kredek. Podczas rysowania uczą się na pamięć 

wierszyka:  

 

Polubić różnice 

Dominika Niemiec 

 

Choć ktoś jest inny, inne ma zdanie, 



inny ma wygląd albo ubranie, 

mieszka w innym miejscu, je co innego, 

bawi się inaczej – może być twym kolegą. 

Wystarczy tylko, że go zaakceptujesz, 

a te różnice polubić spróbujesz. 

 

 

3.  „Akceptacja” – tworzenie definicji.( duży arkusz papieru, flamastry ) 

Rodzic przygotowuje duży arkusz papieru i flamastry. Mówi dziecku, że każde słowo ma swoją 

definicję. Podaje przykłady odczytane ze słownika języka polskiego np. 

-  radość – uczucie wielkiego zadowolenia;                                                                                   - 

smutek – stan psychiczny będący następstwem przykrych przeżyć, kłopotów lub 

przygnębiający, smutny nastrój panujący gdzieś. 

 Następnie proponujemy dziecku stworzenie definicji słowa „akceptacja”. Zapisujemy 

wszystkie wypowiedzi na kartce. Tworzymy wspólnie z dzieckiem definicję i porównujemy ją 

z definicją słownikową. Dziecko ocenia, czy te dwie definicje są podobne, odszukuje cechy 

wspólne.  

 

 

II tydzień – zazdrość. 

1.  „Poniedziałkowe opowieści” – słuchanie opowiadania Dominiki Niemiec  

Poniedziałkowe opowieści 

Dominika Niemiec 

 

Poniedziałek w przedszkolu to wyjątkowy dzień dla grupy pszczółek. Zawsze po śniadaniu, 

jeszcze przed rozpoczęciem zajęć, gdy wszyscy już siedzą ma dywanie, pani Ewelina zadaje to 

samo pytanie, które wywołuje falę poniedziałkowych opowieści: 

– Co robiliście w miniony weekend? 

Wszyscy są chętni do opowiadania historii: o gościach, którzy pojawili się w ich domu; o 

zabawach z mamą i tatą; o pieczeniu ciastek z babcią; o oglądaniu bajek; o spacerach i 

przejażdżkach na rowerze; o pływaniu na basenie i o weekendowych wycieczkach. Te historie 



o wycieczkach Kasia lubi najbardziej i zawsze czeka, aż któreś z dzieci zacznie opowiadać – 

„Proszę pani, a ja byłem w niedzielę…”. Tak te opowieści są dla niej zdecydowanie 

najciekawsze. Przedszkolaki opowiadały już wiele historii o wycieczkach. Kiedyś Ola 

pojechała z mamą do Warszawy i z wypiekami na twarzy opowiadała dzieciom o planetarium, 

które mieści się w warszawskim Pałacu Kultury. Antek nie  mniej przeżywał spotkanie ze 

smokiem wawelskim, a bliźnięta Jaś i Staś niedawno miały okazję uczestniczyć z rodzicami w 

spływie kajakowym – to dopiero była mokra historia. Ale dziś najbardziej rozentuzjazmowana 

była Anielka. 

– Proszę pani, czy ja mogę opowiedzieć o swoim weekendzie? 

– Oczywiście, Anielko, zamieniamy się w słuch. 

– Przez kilka dni nie było mnie w przedszkolu, bo pojechałam z mamą do mojej cioci, do 

Wrocławia. Kasia uśmiechnęła się do siebie. Już wiedziała, że zaczyna się historia z kategorii 

jej ulubionych, historia o wycieczce. 

– I co tam ciekawego widziałaś? – z zaciekawieniem zapytał Olek. 

– Byłyśmy w sobotę w prawdziwym zoo! Oglądałam tam małpy i żyrafy, i takie śmieszne 

leniwe leniwce. I zwiedzałyśmy z mamą afryka…, afryka…, afrykarium, w którym było 

strasznie gorąco. I były tam latające papugi, i jedna nawet przeleciała mi nad głową. – Anielka 

wyrzucała z siebie kolejne informacje z szybkością mknącej po torze wyścigówki, tyle miała 

do powiedzenia o zoo. Nagle Kasia nieco posmutniała, poczuła coś dziwnego. Ona zawsze 

marzyła o wycieczce do zoo. Nie umknęło to uwadze pani Eweliny. Dzieci skończyły swoje 

opowieści i zabrały się do pracy. Po wysłuchaniu przygotowanego przez panią wiersza o żyrafie 

oraz wykonaniu zadania w książeczkach wszyscy zabrali się w najlepsze do zabawy. Pani cały 

czas obserwowała Kasię, która od czasu porannej opowieści Anielki była wyraźnie nieswoja. 

Pani podeszła do Kasi, która ukryła się w kąciku czytelniczym i właśnie przeglądała swoją 

ulubioną książeczkę. 

– Kasiu, powiedz mi, co się dzieje? Czyżbyś miała zły humor? 

– Nic takiego. Jestem chyba zazdrosna, a wiem, że to niezbyt dobrze. 

– Zazdrosna, ale o co? 

– Bo, Anielka była w zoo, a ja zawsze o tym marzyłam. I ona nawet widziała moje ukochane 

małpki, o… takie jak te – powiedziała Kasia z wyrzutem i smutkiem, wskazując na obrazki w 

książce. 

Pani spojrzała na Kasię z czułością. 

– Rozumiem już. Ale wiesz, zazdrość to całkiem normalne uczucie i wcale nie musi być złe. 

Pod warunkiem, że nie trwa zbyt długo i się go w sobie nie pielęgnuje. Być może twoje 



marzenie jeszcze się spełni, a na razie mam dla ciebie pewną propozycję. 

– Jaką? – zainteresowała się Kasia. 

Wtedy pani zawołała Anielkę, a potem długo, długo szeptała coś do ucha obu dziewczynkom. 

Dzień mijał, a po obiedzie pani Ewelina zapowiedziała dzieciom niespodziankę. Zaprosiła 

wszystkich do obejrzenia filmu o zoo, a Anielka i Kasia zostały prelegentkami. Pani w 

odpowiednich momentach zatrzymywała film, a dziewczynki opowiadały dzieciom o 

zwierzętach, które mieszkają w zoo. Anielka podzieliła się wszystkimi informacjami, które 

pamiętała z wycieczki do Wrocławia, a Kasia błyszczała znajomością wielu szczegółów z życia 

zwierząt, które znała z filmów   przyrodniczych oglądanych codziennie w domu. Po ciekawym 

wystąpieniu dziewczynki zostały nagrodzone przez resztę dzieci gromkimi brawami. 

Po zazdrości, którą wcześniej czuła Kasia, nie było już śladu. A w dodatku pani Ewelina 

powiedziała, że postara się namówić panią dyrektor, by na kolejną wycieczkę przedszkolaki 

mogły pojechać właśnie do zoo. 

 

Po przeczytaniu tekstu  prosimy dziecko, by spróbowały wspólnie opowiedzieć jego treść 

własnymi słowami. Zwracamy uwagę na emocje, które odczuwali główni bohaterowie. 

 

2.  „Miniaturowe zoo” – działania plastyczne. ( karton, farby, plastelina ) 

 Pytamy dziecko: 

-  O co była zazdrosna Kasia?                                                                                                                    - 

Co zrobiła Pani, by pomóc Kasi pokonać zazdrość i wykorzystać wiedzę dziewczynki o 

zwierzętach?                                                                                                                                               - 

Co innego mogłyby razem zrobić dziewczynki, by przybliżyć innym dzieciom informacje o zoo?  

Proponujemy dziecku, wspólne wykonanie modelu zoo. Dziecko farbami maluje wybiegi dla 

zwierząt i alejki, którymi będą przechadzać się ludzie odwiedzający zoo. Następnie z plasteliny 

lepi zwierzątka i umieszcza je na makiecie. Postacie ludzi dziecko również może ulepić lub 

wykorzystać figurki lego i ustawić  je w miniaturowym zoo.  

3.  „Zazdrość” – rozmowa. 

 Rozmawiamy z dzieckiem o uczuciu zazdrości. Zadajemy pytania: 

-  Co to znaczy „czuć zazdrość”?                                                                                                          

-  Czy jest to miłe uczucie?                                                                                                                             

- O co można być zazdrosnym?                                                                                                                  



- Czy to źle, że się tak czujemy?                                                                                                                  

- Czy czuliście kiedyś zazdrość?                                                                                                                            

- W jakiej sytuacji? 

 

4. „Czego może zazdrościć małpa żyrafie?” – zabawa logiczna.                                               

(obrazki przedstawiające zwierzęta ) 

Przypominamy dziecku, że zwykle zazdrości się komuś czegoś, czego się samemu nie ma albo 

czego się nie umie zrobić. To znaczy, że w pewnym sensie zazdrość jest oparta na różnicach.  

Przed dzieckiem leżą obrazki różnych zwierząt zamieszkujących zoo odwrócone tak, by 

dziecko ich nie widziało. Dziecko odwraca dwa dowolne obrazki i konstruuje logiczne zdanie 

ze zwierzęcymi bohaterami oraz podaje powody zazdrości, która pojawiła się u jednego z nich 

(np. dziecko odsłania małpę i żyrafę i mówi: 

Małpa zazdrości żyrafie długiej szyi, bo dzięki niej żyrafa widzi wszystko z dużej odległości lub 

Żyrafa zazdrości małpie, że ta potrafi skakać po drzewach, bo ona ma zbyt długie nogi, by to 

robić). 

 Przed rozpoczęciem zabawy rodzic sam wykonuje ćwiczenie, by dziecko zrozumiało, co ma 

zrobić. 

 

   

 



   

 

  

 

   

 

 

III tydzień -  lęk.  

1.  „Burzowe emocje” – oglądanie filmu, dyskusja. 

Wspólnie oglądamy film prezentujący burzę  

https://www.youtube.com/watch?v=egOpLLXPn2c 



Następnie  zadajemy  pytania: 

-  Jakie uczucia wywołuje burza? 

- Z jakimi uczuciami kojarzy wam się burza?                                                                                                                  

- Czy burzy trzeba się obawiać?                                                                                                           

- Jak należy się zachować podczas burzy, gdy jesteśmy na dworze?                                                               

- Co się dzieje, gdy skończy się burza?                                                                                           

-  Jakie zjawisko pogodowe często się po niej pojawia latem?                                                         

- Jak się czujemy, gdy patrzymy na tęczę?  

 

2.  „Pogodowa historia” – zabawa dydaktyczna z działaniem plastycznym.  

( folia, farby ) 

 

Rozkładamy na ziemi folię i dziecko maluje farbami letni pejzaż uwzględniający jedno 

zjawisko pogodowe: słońce, chmury i wiatr, burzę lub tęczę. Następnie dziecko wybiera 

karteczkę z zapisanymi nazwami emocji / uczuć.  

Wyjaśniamy, że wraz ze zmianą pogody może się zmieniać nasz nastrój. 

 

IV tydzień – szczęście.  

 

1.  „Jestem szczęśliwy” – zabawa dydaktyczna. 

(duże lustro, okulary przeciwsłoneczne, kapelusze, czapki z daszkiem) 

 

Zapraszamy dziecko do zabawy. Dziecko przymierza przed lustrem różne elementy letniej 

garderoby dostępne w domu: okulary przeciwsłoneczne, kapelusze, czapki z daszkiem. 

Przegląda się w lustrze i pokazuje za pomocą mimiki, jak bardzo jest szczęśliwe. 

Po zabawie  pytamy dziecko, czy czują się szczęśliwe oraz co je uszczęśliwia.   

 

2. „Portret szczęśliwego człowieka” – działania plastyczne. 

(sztalugi, farby, paleta, pędzle, kubeczki z wodą, okulary przeciwsłoneczne, czapki z 

daszkiem, kapelusze ) 

Najpierw dziecko będzie malarzem, a rodzic siada na krzesełku i pozuje. Później zamiana 

ról. Osoby, które pozują, mają na sobie okulary przeciwsłoneczne i letnie nakrycia głowy. 

Po wykonaniu portretów  wspólnie z dzieckiem porównujemy  prace.  



Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne wspierające i korygujące  

rozwój dziecka przedszkolnego  

- Zaburzenia graficzne - 

 

Zestawy ćwiczeń i zabaw usprawniające zaburzoną sprawność manualną 

1.„Pasy i paski” – rysowanie palcami na tacce wypełnionej kaszą manną lub 

piaskiem pasków w różnych kierunkach. Próby kreślenia: – śladów zebry, lwa, 

węża, kropli deszczu, fal na morzu, itp. 

2.Nawlekanie koralików, makaronu na sznurek.  

3.Ugniatanie kartek papieru i tworzenie papierowych kul. Rzucanie nimi do 

celu. 

4. Zwijanie kuleczek z bibuły (zabawa w śnieg lub deszcz). 

5.Lepienie, modelowanie z plasteliny, modeliny różnych kształtów, 

wałkowania całą dłonią, a następnie palcami wskazującymi. 

6.Naśladowanie ruchów gry na pianinie. Odtwarzanie palcami odgłosów 

padającego deszczu, pisania na maszynie, uderzania palcami w bębenek. 

Chodzenie palcami po blacie, „idzie kominiarz po drabinie” – zabawy 

paluszkowe. 

7.Rozdzieranie i rozcinanie papieru nożyczkami po narysowanych liniach 

prostych, ukośnych, łamanych i falistych. 

8.Wykonywanie łamanek papierowych z origami (łódka, czapeczka itp.) 

9.Zwijanie sznureczka, włóczki, wstążki według wzoru np.: ślimaczek, 

kwadrat, przesuwanie w palcach w górę, w dół.   

10.Układanie z koralików, patyczków, klocków różnych kompozycji.  

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 
 

 
 



 

 



 
 
 



 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 



ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE 

KOMPETENCJE WZROKOWO- SŁUCHOWE 

 

                              

 

 

 

 



 

 

 



    

 



 



                                           

 



 



 



 



 



 


