
 
 
 

Program szkolenia  

Trening umiejętności elementarnych i pułapowych 

 
Godzina Tematyka 

Dzień pierwszy  

09:00  WPROWADZENIE  

1. Warunki skutecznego nauczania czy uczenia się? 

2. Pojęcie Umiejętności Elementarnych i Pułapowych. 

3. Istota dostosowania wymagań edukacyjnych. 

MODUŁ CZYTANIE 

1.  Minimalny proces pamięciowy: 

 strategie kodowania sylabowego 

 metodyka czytania synchronicznego – jednoznaczność śladu pamięciowego 

 sekwencje ćwiczeń utrwalających  

 bazowy materiał ćwiczeniowy 

2.  Podstawy rozumienia tekstu: 

 czas i przestrzeń w tekście na przykładach 

 rozumienie słów i zdań – zadania klaryfikujące 

 obszar zadania – czytanka, akapit, temat, rozdział, lektura itp.  

 wyszukiwanie informacji w tekście 

 praca z rozumieniem poleceń tekstowych – technika oznaczania kolorami na przykładzie zadań 

tekstowych z matematyki  

 budowanie intonacyjnych wzorców znaczenia tekstu – o dzieciach, które nie czytają kropek 

3. Praca z pseudotekstem – ćwiczenia właściwe i motywacyjne. 

4. Typowe progi pułapowe umiejętności elementarnych na przykładzie podręcznika do historii dla klasy 

czwartej. 

5. Przygotowanie dziecka do różnych form egzekwowania wiedzy z tekstu wypowiedź ustna, sprawdziany 

pisemne : 

 praca z tekstem z dzieckiem z trudnościami w komunikacji językowej 

 dostosowanie wymagań – dziecko dyslektyczne. 

13:00  Przerwa obiadowa 

13:30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODUŁ PISANIE 

1. Podstawy transkrypcji kodu wizualnego na kod motoryczny. 

2. Znaczenie wizualizacji ruchu – czy trzeba uczyć pisania poprzez pisanie? 

3. Zadanie motoryczne wg Bernsteina  

4. Minimalny proces pamięciowy:  

 wzorce melodii kinetycznych od liter do słów - znaczenie ergonomiczne i ortograficzne 

 sekwencje ćwiczeń utrwalających – wystarczająca ilość powtórzeń 

 strategie podpowiadania ruchowego 

5. Umiejętność pisania – analiza wieloaspektowa w oparciu o ćwiczenie praktyczne 

6. Uwarunkowania korekty motorycznej 

7. Wybrane problemy sensomotoryczne - przepisywanie z tablicy, pamiętnik dysgrafika  

8. Pisanie ze słuchu – strategie ćwiczeń z odwołaniem do struktury sylabowej 

9. Zapis ortograficzny – od odzwierciedlania do automatyzacji 

10. Zapis ortograficzny – reguły  



 

 

 

 

 

18:00 

11. Formułowanie wypowiedzi pisemnych – odpowiedź na pytanie, krótkie formy tekstowe, wypowiedzi 

graficzne  

12. Notatka z tekstu – ćwiczenia  

13. Praca z pisaniem z dzieckiem z trudnościami w komunikacji językowej 

14. Inne kody graficzne na przykładzie trudności z geometrią  

15. Dostosowanie wymagań – dziecko dysgraficzne i dysortograficzne 

Dzień drugi 

9:00  MODUŁ LICZENIE 

1. Bazowe dyspozycje do uczenia się matematyki. 

2. Trzy etapy nabywania umiejętności: enaktywny, ikoniczny, symboliczny. 

3. Podstawowe pojęcia w elementarnej nauce matematyki. 

4. Strategie utrwalania ciągów słownych – ciąg liczbowy, dni, miesiące. 

5. Liczby, liczenie, rozumienie liczb. 

6. Wieloaspektowość rozumienia systemu pozycyjnego dziesiętnego na przykładzie ćwiczenia 

praktycznego. 

7. Składniki liczby ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia progu dziesiątkowego. 

8. Narzędzia wspomagające strategie liczenia – prezentacja z ćwiczeniami. 

9. Język matematyczny – dekodowanie informacji znaczących w tekście – liczby i operacje. 

10. Cztery działania. 

11. Uwydatnienie odejmowania jako różnicy pomiędzy liczbami, odejmowanie jako dopełnianie. 

12. Tabliczka mnożenia: 

 strategie palcowe 

 kody trójek liczb 

 strategie z progiem piątkowym 

 mnożenie i dzielenie wg składników liczby 

 wizualizacja mnożenia . 

13. Jak rozumieć dzielenie. 

14. Doświadczeniowa metodyka nauczania geometrii na poziomie elementarnym. 

15. Praca matematyczna z dzieckiem z trudnościami w komunikacji językowej. 

16. Matematyczno-logiczne zajęcia dla grupy. 

17. Dostosowanie wymagań – praca z dzieckiem z dyskalkulią. 

13:00  Przerwa obiadowa 

13:30  

 

 

 

 

 

 

16:00 

TREŚCI UZUPEŁNIAJĄCE 

1. Motywacyjne znaczenie orientacji dziecka w trudnościach i celach. 

2. „Szokowanie” terapeutyczne jako sposób na uniknięcie efektu gabinetowego – zadania z presją czasu, 

przewyższenia progu, dystraktora. 

3. Dokumentowanie pracy – monitorowanie przebiegu terapii, porównywanie poziomów kompetencji. 

4. Praca z opiekunem dziecka . 

Wręczenie zaświadczeń. 

Zakończenie szkolenia.  

 
 


