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Rozdział 2. Scenariusze zajęć do pracy z dziećmi 

w wieku wczesnoszkolnym z lekkim i umiarkowanym 

stopniem uszkodzenia słuchu

Uszkodzenie słuchu w stopniu lekkim

Scenariusz 1.

Temat:  Jesienna pogoda

Cele ogólne
• usprawnianie funkcji analizatora słuchowego

• rozwijanie słuchu fonematycznego

Cele szczegółowe

• kształtowanie poczucia rytmu

• doskonalenie prawidłowego sposobu oddychania

• usprawnianie funkcji mowy: fonacji, motoryki aparatu artykulacyjnego

• usprawnianie koordynacji słuchowo-ruchowej

• wzbogacanie słownictwa

• odkrywanie cech charakterystycznych dla jesiennej pogody

Metody i techniki 

pracy

• praca indywidualna

• rozmowa kierowana

• elementy treningu słuchowego

• ćwiczenia arytmetyczne

• zadania do wykonania

• formułowanie odpowiedzi do zadawanych pytań

• metoda praktycznego działania

Pomoce 

dydaktyczne:

• kartoniki z zagadkami

• dwie ilustracje/zdjęcia przedstawiające jesień słoneczną i deszczową

• nagranie wiersza „Ulewa” I. Salacha

• kilka wyciętych z kartonu kałuż

• „Uzupełnianka” – KARTA PRACY NR 1

• Dobieranka rysunkowa „Parasole i kalosze” – KARTA PRACY NR 2

Czas trwania zajęć
• 2 x 30 minut lub 60 minut – w zależności od indywidualnych możliwości wysiłkowych 

i percepcyjnych ucznia

Wprowadzenie

Proponowane zabawy i ćwiczenia mogą być stosowane podczas indywidualnych zajęć rewalidacyj-

nych oraz indywidualnych i grupowych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Wszystkie korzystnie wpły-

wają na rozwój dziecka, jego pamięć, reakcję na dźwięki, usprawniają pracę narządów mowy, rozwijają 

wyobraźnię i wzbogacają słownictwo.  

Adresaci

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów z lekkim stopniem niedosłyszenia z klas II–III szkoły podstawo-

wej. Mogą w nich brać udział również podopieczni z innym rodzajem niepełnosprawności.
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Scenariusz 1 Temat:  Jesienna pogoda

Przebieg zajęć/wykonanie pracy

1. Część wstępna

 Przywitanie ucznia i nawiązanie kontaktu zadaniowego i emocjonalnego. Swobodna rozmo-

wa z uczniem: Co miłego spotkało cię w ostatnich dniach? Zapoznanie go z celem i przebiegiem 

zajęć. 

 Zabawa dźwiękonaśladowcza ilustrowana ruchem. Prowadzący wymienia elementy jesiennej 

aury. Gdy mówi: deszcz – kap, kap – uczeń podnosi ręce w górę i opuszcza w dół, płyną ciemne 

chmury – uczeń dwiema rękami rysuje nad swoją głową ósemki, wieje wiatr – szszsz… – unosi 

ręce w górę i wykonuje skłony tułowia na boki, liście spadają z drzew – wykonuje rękami z góry 

na dół tzw. kołowrotki. 

2. Część właściwa 

 Odgadywanie zagadek o jesieni. Uczeń losuje kolejno kartoniki z tekstem zagadki i cicho go 

czyta. Jednocześnie słyszy ten sam tekst odczytywany przez prowadzącego lub odtwarzany 

z nośnika. 

                                      (jesień)                                                                                       (liście)                                         

                                     (deszcz)                                                                                (chmura)

 Prowadzący wiesza dwie ilustracje przedstawiające jesień – słoneczną i  deszczową. Inicjuje 

rozmowę na temat pogody, jaka pojawia się wraz z nadejściem jesieni, zmian, jakie można 

zaobserwować w przyrodzie, oraz tego, jak należy się ubierać, by odpowiednio dopasować 

strój do pogody. 

 Prowadzący odtwarza z nośnika wiersz „Ulewa” I. Salacha. Uczeń uważnie słucha. 

Deszczyk pada kapu kap

Woda chlapie chlapu chlap.

Jesień niesie deszcz i wiatr.

Burzę no i czasem grad.

Mam parasol i kalosze

jakoś tę ulewę znoszę.

Prowadzący inicjuje rozmowę: Co w  tym wierszu robi deszcz, a  co woda? Jaki odgłos wydaje 

deszcz, a jaki woda? Co poza deszczem niesie ze sobą jesień? Jaki odgłos kojarzy ci się z jesiennym 

wiatrem…, burzą…, gradem?

 Uczeń otrzymuje KARTĘ PRACY NR 1. Jeśli jest taka potrzeba, nauczyciel pomaga mu w odczy-

taniu wyrazów zamieszczonych w rubrykach. 

 „Kałuża” – zabawa słuchowo-ruchowa. Prowadzący rozkłada na podłodze wycięte z kartonu 

różnej wielkości kałuże. Uczeń biega pomiędzy „kałużami” w rytm muzyki. Na przerwę w mu-

zyce i uderzenie w bębenek przeskakuje kałużę.

Przynoszę deszcze, szarugi.

Dzień krótki, a wieczór długi.

Bociany wysyłam za morze

I jeże usypiam w norze.

Co tak w szyby dzwoni?

Kiedy chmurka łzy roni?

Co roku drzewa stroją się w ich zieleń,

co roku jesień ziemię nimi ściele,

wiszą na drzewach wiosną i latem,

ale jesienią ulatują z wiatrem.

Płynie po niebie, znasz ją i wiesz,

a gdy jest ciemna, może być deszcz.
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 Uczeń otrzymuje KARTĘ PRACY NR 2. Po wykonaniu zadania prowadzący dopytuje: Ile masz 

parasoli? Ile par kaloszy dobrałeś do wszystkich parasoli? Ile pojedynczych kaloszy ci zostało? Ile to 

będzie par kaloszy?

3. Zakończenie

 Krótka rozmowa z uczniem o tym, co już wie na temat jesiennej pogody.

 Prowadzący omawia z  uczniem przebieg zajęć, które ćwiczenie było proste, co sprawiało 

uczniowi trudność i jak sobie z tym poradził.

 Dziękuje uczniowi za pracę i zaangażowanie. Zaprasza na kolejne zajęcia za tydzień. 
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Karta pracy nr 1

Uzupełnianka

Uzupełnij tabelkę. 

Element jesiennej ulewy Co robi? Jaki wydaje dźwięk?

deszczyk kap, kap

chlapie

wiatr

grzmi

grad
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Karta pracy nr 2

Wytnij wszystkie obrazki. Ułóż parasole w jednym szeregu. Do każdego parasola dobierz parę kaloszy.
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