
Wykaz przydatnej literatury dla uczniów szkoły podstawowej
z trudnościami w czytaniu i pisaniu

 „311 szlaczków i zygzaczków. Ćwiczenia grafomotoryczne usprawniające rękę piszącą” 
R. A. Hływa”, HARMONIA

 „Lubię ładnie pisać. Ćwiczenia do kaligrafii” A. Czerkas-Polit, K. Sirak-Stopińska 
( dla uczniów klas 0 i młodszych klas szkoły podstawowej), HARMONIA

 „ Warzywa, owoce i szlaczki. Ćwiczenia grafomotoryczne usprawniające rękę piszącą” 
R. A. Hływa ( dzieci sześcio- i siedmioletnie, a także starsze, które mają trudności 
w kształtnym pisaniu), HARMONIA

 „Ćwiczenia grafomotoryczne” E. Paweł (klasa II-III), „Impuls”
 „Napiszę ci, mamo! Zeszyt do kaligrafii dla dzieci 6 i 7-letnich rozpoczynających naukę 

pisania, dla uczniów mających problemy w pisaniu oraz dla dzieci z dysleksją” 
D. Chwastniewska, Wyspa

 „Zwierzaki-figuraki. Ćwiczenia ułatwiające czytanie i pisanie dla dzieci od 7 do 9 lat” 
A. Szczepańska (czytanie, pisanie, ćwiczenia graficzne), HARMONIA

 „Zwierzaki-figuraki. Ćwiczenia ułatwiające czytanie i pisanie dla dzieci od 10 do 12 lat” 
A. Szczepańska (czytanie, pisanie, ćwiczenia graficzne), HARMONIA

 „Pierwsza pomoc dla uczniów z dysortografią. Różnicowanie głosek miękkich 
i zmiękczonych” J. Baran (klasy trzecie lub wyższe), HARMONIA

 „Pierwsza pomoc dla uczniów z dysortografią. Różnicowanie głosek dźwięcznych 
i bezdźwięcznych” J. Baran (klasy trzecie lub wyższe), HARMONIA

 „ORTOGRAFFITI Z BRATKIEM” I. Mańkowska, M. Rożyńska ( dla uczniów 
klasy I, II, II), OPERON, w tym „Trening czytania. Czytam z Bratkiem”

 „ORTOGRAFFITI. Czytam, rozumiem, wiem” D. Chwastniewska, poziom pierwszy 
dla uczniów klas IV-V szkoły podstawowej, OPERON

 „ORTOGRAFFITI. Poziom drugi” A. Piechnik-Kaszuba, R. Czabaj, dla uczniów 
klas V  -VI szkoły podstawowej, OPERON

 „ORTOGRAFFITI. Od dysgrafii do kaligrafii” M. Bogdanowicz, M. Rożyńska, poziom 
pierwszy-pisodruk, poziom drugi-druk dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, 
OPERON

 „Poczytam ci, mamo! Elementarz dla dzieci 6 i 7-letnich rozpoczynających naukę 
czytania, dla uczniów mających problemy w czytaniu oraz dla dzieci z dysleksją” 
D. Chwastniewska, Wyspa

  „Czytanie ze zrozumieniem dla 6-7 latków” E. Stadtmuler”, WiR
 „Lubię czytać ze zrozumieniem. Testy dla uczniów klas II-IV szkoły podstawowej” 

M. Barańska, K. Sirak-Stopińska, HARMONIA
 „Czytanie ze zrozumieniem” WiR ( zbiory tekstów sprawdzających rozumienie 

czytanego tekstu dla uczniów klas 2-6)

Opracowanie: mgr Irena Sulowska  pedagog


