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SCENARIUSZ ZAJĘĆ DO PRACY Z UCZNIAMI SŁABOSŁYSZĄCYMI 

W KLASACH STARSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

Cel ogólny : 

• bogacenie mowy ucznia poprzez poszerzanie zasobu słownictwa i frazeologii oraz 
rozwijanie umiejetności sprawnego i poprawnego wypowiadania się 

Cele szczegółowe: 

• terapeutyczny 

- usprawnianie komunikacji językowej; 

- rozwijanie i wzbogacanie czynnego słownika ucznia; 

• edukacyjny 

- uporządkowanie wiadomości na temat związków frazeologicznych; 

- kształcenie umiejetności interpretowania treści wiersza; 

- rozwijanie zainteresowania tradycjami 

• rozwojowy 

- motywowanie do komunikacji werbalnej; 

- aktywizowanie twórczego myślenia 

Metody i techniki pracy: 

• ćwiczenia oddechowe; 
• miniwykład; 
• praca z tekstem; 
• technika plastyczna; 
• technika skojarzeń; 
• praca indywidualna  

Pomoce dydaktyczne: 

• tekst wiersza "Prima aprilis" Marii Karpiuk – Domagały, (w załączeniu) 
• kredki, kartki papieru, 
• zestaw PUS – klocki i zeszyt "Słowniczek frazeologiczny dla dzieci", 
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• karta pracy nr 1 (w załączeniu) 

Przebieg zajęć: 

1. Część wstępna 

• Przywitanie ucznia. Nawiązanie kontaktu zadaniowego i emocjonalnego. Swobodna 
rozmowa na temat samopoczucia ucznia, emocji które mu towarzyszą. 

• Zapoznanie ucznia z celem i przebiegiem zajęć. 
• Ćwiczenia oddechowe (dmuchanie w balonik; wdech z unoszeniem ramion do góry, 

wydech z powolnym opadaniem ramion; wymawianie tekstu na jednym wydechu). 

2. Część właściwa 

• Głośne odczytanie wiersza "Prima aprilis" przez prowadzącego z jednoczesnym 
śledzeniem tekstu przez ucznia. 

• Rozmowa kierowana na temat zwyczajów dnia prima aprilis oraz treści wiersza. 
• Miniwykład, w którym terapeuta informuje: W wierszu pojawiły się sformułowania, 

których nie możemy rozmieć dosłownie. Nazywamy je frazeologizmem lub związkiem 
frazeologicznym. To połączenie wyrazów, mające specyficzne znaczenie, które nie 
wynika ze znaczeń poszczególnych wyrazów, np. mieć muchy w nosie czyli być w 
złym humorze, dąsać się. Źródła frazeologizmów przenikają do języka polskiego z 
Biblii, mitologii, historii, literatury, ludowych przysłów, z języka potocznego. Spróbuj 
odnaleźć takie frazeologizmy w wierszu " Prima aprilis". 

• Uczeń wypisuje na kartce w dowolnym układzie np. "wyprowadzić w pole", " nabić 
w butelkę" itd. 

• Prowadzący  prosi, aby uczeń zilustrował dosłowne znaczenie wypisanych związków 
wyrazowych. Uczeń tworzy miniplakat. Pomiędzy swoje ilustracje wpisuje "oszukać 
kogoś", "nie poniosę konsekwencji". Uczeń łączy strzałkami ilustracje i znaczenie 
związku frazeologicznego. Prezentuje swoja pracę. Wspólnie z prowadzącym 
dokonuje ewentualnej korekty. Terapeuta podsumowuje pracę ucznia z wyraźnym  
zaznaczeniem związków frazeologicznych. 

• Prowadzący podaje inne przykłady takich wyrażeń i wspólnie z uczniem próbują 
wyjaśnić znaczenie np. mieć węża w kieszeni, mieć duszę na ramieniu, syzyfowa 
praca, być komuś sola w oku itd. 

• Uczeń otrzymuje zestaw PUS. Wykonuje wskazane przez prowadzącego ćwiczenie z 
zeszytu " Słowniczek frazeologiczny dla dzieci". 

• Uczeń otrzymuje kartę pracy nr 1. Terapeuta wyjaśnia polecenie. Po zakończonej 
pracy uczeń odczytuje stworzony tekst. 

3. Zakończenie 

• Terapeuta podsumowuje zajęcia. Omawia z uczniem ewentualne trudności, wskazuje 
też pozytywy. 

• Pożegnanie 

opracowała: Anna Radtke 
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ZAŁĄCZNIKI 

KARTA PRACY NR 1 

Przekształć ten tekst. Zastąp w nim odpowiednie wyrazy podanymi związkami 
frazeologicznymi. 

W niedzielę babcia zaprosiła mnie na wspólny spacer. Nie miałem ochoty wychodzić z domu, 
ale babcia nalegała i zabrała mnie niemal siłą. Błagałem o zmianę decyzji, ale było już za 
późno. Zrozumiałem, że znalazłem się w sytuacji bez wyjścia. Po drodze babcia zaprosiła 
mnie na lody. Zjadłem ze smakiem. Stwierdziłem, że były bardzo smaczne .Spacer okazał 
się udany i humor powrócił ... 

 

jeść aż się uszy trzęsą, ani mi to w głowie, klamka już zapadła, to się rozpływa w ustach, wpaść 
jak śliwka w kompot, wyciągnąć za uszy 
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Prima aprilis 

 

• Czy wiecie, co to znaczy prima aprilis? 
• Pewnie, pierwszego kwietnia możemy mamę wyprowadzić w pole. 
• I tatę nabić w butelkę. 
• I babcię wpuścić w maliny. 
• I dziadka wystrychnąć na dudka. 
• Każdego zrobić w balona. 
• I na dodatek  

WSZYSTKO UJDZIE NAM NA SUCHO! 

 

Maria Karpiuk - Domagała 

 


