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Scenariusz 2.
Temat:  Gdy „o” zamienia się w „ó”

Cele ogólne
• usprawnianie percepcji słuchowej

• kształtowanie poprawności ortogra�cznej

Cele szczegółowe

• usprawnianie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej

• ćwiczenie spostrzegania wzrokowego oraz pamięci wzrokowej

• usprawnianie czytania ze zrozumieniem oraz koncentracji uwagi i czujności 
ortogra�cznej

• utrwalenie pisowni wyrazów z „ó” wymiennym na „o”

Metody i techniki 

pracy

• rozmowa kierowana

• zabawy ruchowo-zręcznościowe

• ćwiczenia oddechowe i słownikowo-artykulacyjne

• zadania do wykonania

• formułowanie odpowiedzi do zadawanych pytań

• metoda praktycznego działania

Pomoce 

dydaktyczne: 

• miska z wodą

• plastikowe nakrętki z namalowanymi literami

• rymowanka z „ó”

• zestaw słów z wymianą „ó” na „o”

• Tu „o” zamienia się w „ó” – KARTA PRACY NR 1

• „Uzupełnianka” – KARTA PRACY NR 2

Czas trwania zajęć • 60 minut

Wprowadzenie

Proponowane ćwiczenia i  zadania mogą być stosowane podczas indywidualnych zajęć rewalida-

cyjnych oraz indywidualnych i  grupowych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Wszystkie korzystnie 

wpływają na rozwój dziecka w edukacji wczesnoszkolnej. Kształtują jego pamięć słuchowo-wzrokową, 

rozwijają wyobraźnię, wzbogacają słownictwo oraz  usprawniają czytanie i pisanie.

Adresaci

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów niedosłyszących z klas IV–V szkoły podstawowej.

Przebieg zajęć

1. Część wstępna

 Przywitanie ucznia i nawiązanie kontaktu zadaniowego i emocjonalnego. Swobodna rozmo-
wa z dzieckiem: Co miłego spotkało cię w ostatnich dniach? Zapoznanie ucznia z celem i prze-
biegiem zajęć. 

 Ćwiczenie oddechowe, fonacyjne i  artykulacyjne. Prowadzący stawia przed uczniem miskę, 
w której pływają plastikowe nakrętki. Każda nakrętka oznacza jedną głoskę. Zadaniem ucznia 
jest przedmuchanie nakrętek z jednej strony naczynia na drugą, ale w tej kolejności, aby utwo-
rzyły one konkretny wyraz, np. imię dziecka lub słowo-klucz dzisiejszych zajęć. Uczeń kolejno 
wybrzmiewa głoski, nauczyciel zwraca uwagę na prawidłową artykulację, oddech i wdychanie 
powietrza nosem.
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2. Część właściwa 

 Prowadzący wręcza uczniowi tekst rymowanki z „ó”: 

W lesie kłoda – w skoblu kłódka.
Wielka broda – mała bródka.
Dojna krowa – boża krówka.
Mądre słowa – miłe słówka.
Dobre lody – zimny lód.
Słodki miodek – złoty miód.
Jadą wozy – dudni wóz.
Były kozy – nie ma kóz.
Nie do wiary! Czy to czary?
Żadnych czarów nie ma tu.
Tak się „o” zamienia w „ó”.

Następnie odtwarza ten tekst z nośnika. Uczeń uważnie go wysłuchuje z jednoczesnym śle-

dzeniem słów. Następnie sam odczytuje tekst głośno i podkreśla w nim wyrazy z „ó”. Prowa-

dzący wraz z uczniem dokonuje analizy ortogra�cznej wyrazów  z trudnością.

 Uczeń otrzymuje KARTĘ PRACY NR 1. Po wykonaniu zadania głośno odczytuje otrzymane 

związki. Dokonuje analizy i  syntezy głoskowej oraz sylabowej par wyrazów dyktowanych 

przez prowadzącego.

 Nauczyciel mówi kolejno słowa, w których występuje „ó”:  brzózka – chór – nóżka –  mózg –  łóż-
ko –  wiewiórka – ogród –  góra – próżniak – rów – ogórek – stół – pokój.

Jeżeli w danym wyrazie występuje „ó” wymienne na „o”, uczeń robi pajacyk. Jeśli zaś w danym 

wyrazie występuje „ó” niewymienne, uczeń staje, nie ruszając się.

 Podopieczny otrzymuje KARTĘ PRACY NR 2. Czyta po cichu zdania i uzupełnia luki wyrazami 

z „ó”. Prowadzący sprawdza poprawność wykonania, uczeń głośno odczytuje powstałe zdania.

3. Zakończenie

 Nauczyciel omawia z uczniem przebieg zajęć, które ćwiczenie było proste, co sprawiało dziec-

ku trudność i jak sobie z tym poradziło.

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

Tu „o” zamienia się w „ó”

Dobierz w pary wyrazy z ramki, w których „o” zamienia się na „ó” i zapisz je. 

    krówka        lody       wóz       krowa        miód        kłódka       słowa      kłoda 

     bródka      koza       broda      miodek      lód       słówka       kózka      wozy
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…………………………………….      ……………………………………..

…………………………………….      ……………………………………..

…………………………………….      ……………………………………..

…………………………………….      ……………………………………..

…………………………………….      ……………………………………..

…………………………………….      ……………………………………..

…………………………………….      ……………………………………..

…………………………………….      ……………………………………...
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Karta pracy nr 2

Uzupełnianka

Uzupełnij zdania wyrazami zawierającymi „ó”, których pisownię dzisiaj poznałeś(-aś).

Mała koza ma małą  ......................................................................................................

Po wiejskiej ulicy jedzie drewniany  ....................................................................

Tata zamyka piwnicę na  ............................................................................................

Miś Uszatek bardzo lubi  ............................................................................................

Zimą na stawie jest gruby  ................................................................................

Małe  ..............................................................................................................  to cielęta.

Przepraszam, proszę i dziękuję – to takie miłe  .............................................
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