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Lista ćwiczeń, które warto stosować podczas nauki j. obcych z uczniami dyslektycznymi: 

1. Układanie wyrazów: uczniowie otrzymują w kopertach wyrazy pocięte na poszczególne 

literki, z których układają wyrazy. Po ułożeniu wyrazu koperta wędruje do kolejnego dziecka. 

2. Układanie zdań: uczniowie otrzymują w kopertach zdania pocięte na poszczególne wyrazy, 

z których układają zdania. Każde dziecko musi ułożyć wszystkie zdania. 

3.Kopiowanie słów: uczeń przepisuje słowa pod wzorem. 

4. Rozpoznawanie wyrazów w ciągu liter (tzw. wężyk). 

5. Wpisywanie brakujących liter: uczniowie uzupełniają brakujące litery w wyrazach. 

Stopniowo zwiększamy ilość brakujących liter w wyrazach. 

6. Układanie dialogów: uczeń otrzymuje listę zdań, które musi ułożyć w odpowiednim 

porządku tak, aby powstał sensowny dialog. 

7. Puzzle słowne: nauczyciel pisze na kartce wyraz i następnie tnie kartkę w różnokształtne 

puzzle. Zadaniem ucznia jest ułożyć prawidłowo puzzle. 

8. Tworzenie fiszek: uczniowie własnoręcznie tworzą fiszki i zapisują z tyłu nazwy 

przedmiotów przedstawionych na kartach. Następnie wykorzystują przygotowane karty  

do odpytywania kolegi lub przekazują je nauczycielowi do przepytania całej klasy. 

9. Przyporządkowywanie nazw z listy do odpowiednich obrazków. 

10. Bingo: uczniowie rysują w zeszytach tabele (np. 4x4 lub 4x3) i wpisują w nią wyrazy. 

Następnie skreślają wyrazy, które wypowiada nauczyciel. Kto pierwszy skreśli wszystkie 

wyrazy w tabelce mówi „Bingo” i wygrywa grę. 

11. Żywe zdania: każdy uczeń otrzymuje jeden wyraz do zapamiętania. Następnie uczniowie 

ustawiają się na środku w odpowiedniej kolejności, tak by utworzyć poprawne zdanie. 

Wypowiadają swoje wyrazy, a inny uczeń zapisuje zdanie na tablicy. 

12. Krokodyl: nauczyciel pisze na dużych kartkach wyrazy, a następnie rozkłada kartki na 

podłodze w dwóch szeregach biegnących obok siebie (kartki mają imitować most nad rzeką). 

Uczeń staje przed kartkami (po jednaj stronie mostu). Nauczyciel wypowiada kolejne słowa, 

a zadaniem ucznia jest skoczyć na usłyszany wyraz. Zabawę kontynuujemy tak długo,  

aż uczeń przejdzie na drugą stronę mostu. Jeśli uczeń skoczy na inny niż wypowiedziany 

przez nauczyciela wyraz, to traci życie (wpada do rzeki i zostaje zjedzony przez krokodyla).  

13. Piszemy wyrazy na tablicy, a zadaniem uczniów jest zapamiętanie tych wyrazów. 

Przykrywamy wyrazy. Uczniowie podchodzą kolejno do tablicy i piszą pod spodem 

zapamiętane wyrazy.  

14. Szukanie wyrazów niepasujących do pozostałych (np. Apfel, Banane, Katze, Birne). 

15. Pantomima: zadaniem uczniów jest pokazanie znaczenia wyrazów za pomocą gestów, 

wyrazu twarzy itp. 

16. Dopasowywanie obrazka do usłyszanej historyjki (lub uzupełnianie luk, tabeli, 

szeregowanie obrazków). 

17. Finde jemanden, der... / Znajdź kogoś, kto … : każdy uczeń otrzymuje inną rolę zapisaną 

na kartce (np. Du bist ein Hund) oraz tabelę, w której jest lista wszystkich ról rozdanych  



w klasie (może być kilka dodatkowych). Zadaniem ucznia jest odnalezienie osób,  

którym przypisano poszczególne role i zapisanie ich imion w tabelach. 
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