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I. Wstęp 

 

Poniższy program koła języka rosyjskiego jest spójny z założeniami Programu nauczania języka rosyjskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. Program 

został stworzony z myślą o uczniach zainteresowanych kulturą rosyjską , poszerzaniem wiedzy i umiejętności lingwistycznych.   

Na zajęciach koła języka rosyjskiego przede wszystkim będziemy się skupiać na poszerzaniu wiadomości przyswajanych w trakcie zajęć lekcyjnych, ale 

również zdobywaniem umiejętności wykraczających poza program nauczania w szkole podstawowej. Realizacja programu wiąże się z twórczym 

rozwiązywaniem problemów językowych poprzez poszukiwanie, segregowanie i wykorzystywanie informacji różnego pochodzenia, także przy wykorzystaniu 

komputera.  

1. Adresaci programu 

Program kierowany jest do uczniów klas czwartych i piątych Szkoły Podstawowej nr 9 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Płocku. 

 

2. Czas  realizacji 

Program przeznaczony jest do realizacji w ciągu 2 semestrów ( średnio 20 godzin ). 

II. Cele zajęć: 

- Rozbudzenie zainteresowań językiem rosyjskim 
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- Wzbogacanie wiedzy o kulturze, geografii, historii i życiu codziennym Rosjan i Rosji 

- Rozwijanie i poszerzanie wiadomości zdobytych podczas lekcji 

- Utrwalanie posiadanych wiadomości i umiejętności 

- Podnoszenie poziomu umiejętności językowych uczniów 

- Rozwijanie sprawności rozumienia mowy ze słuchu, mówienia, czytania, pisania, ze szczególnym naciskiem na rozwój kompetencji komunikacyjnych 

- Motywowanie do rozwijania swoich zainteresowań 

- Wdrażanie do kreatywnego tworzenia pomysłów rozwiązań różnych problemów, 

- Prezentowanie siebie, własnych dokonań 

- Zapewnienie możliwości wykorzystania języka w praktyce 

- Rozwijanie ciekawości, otwartości na różnorodne zagadnienia 

- Wyzwalanie aktywności ucznia 

- Podniesienie jakości pracy szkoły 

 

III. Metody nauczania: 

- praktyczna 

- eksponująca 

- informacje dotykowe 

- praca z programem multimedialnym 

- gry 

 

IV. Formy pracy: 

- indywidualna 
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- grupowa 

 

V. Pomoce dydaktyczne: 

- odtwarzacz CD, 

- materiały autentyczne (fragmenty książek, strony www), 

- fotografie, 

- słowniki dwujęzyczne, 

- słowniki internetowe, 

- komputer (Internet, edytor tekstów), laptopy 

- kserokopie z materiałem dydaktycznym przygotowanym przez nauczyciela 

- mapa Rosji 

- fiszki 

- gry edukacyjne 

- Portal SuperKid, Printoteka, aport.ru, Piktografia.pl 

- program multimedialny do nauki języka rosyjskiego 

 

VI. Tematyka zajęć: 

Materiał gramatyczno – leksykalny z zakresu klas IV-V szkoły podstawowej (przedstawiony w wersji tabelarycznej) 

 

VIII. Kontrola i ocena postępów ucznia. 

• bieżąca obserwacja w trakcie zajęć 

http://www.plock.eu/


 
 

 
 

  
 
Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa-Użycie Niekomercyjne 4.0. Licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie, remiksowanie, 
rozprowadzanie, przedstawienie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych.  

 
Gmina - Miasto Płock 
Stary Rynek 1 
09-400 Płock 
www.plock.eu 
 

 

Projekt pn.: „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego nr 1 w Płocku” 

Numer projektu: RPMA.10.01.01-14-7263/16 

 
 

• testy ex-ante, ex-post 

 

 

L.p 

 

 

 

Kompetencje 

kluczowe 

 

Cel zajęć 

 

Tematyka zajęć/ 

zagadnienia 

 

Metody pracy 

Wykorzystane pomoce 

dydaktyczne, TIK, 

itp… 

 

1. 

 

Porozumiewanie się                        

w języku rosyjskim: 

rozumienie, wyrażanie, 

interpretacja pojęć, myśli, 

uczuć faktów i opinii                    

w mowie i piśmie 

(rozumienie ze słuchu, 

mówienie, czytanie, 

pisanie) oraz rozumienie 

różnic kulturowych 

Zapoznanie się                             

z ogólnymi 

wiadomościami o Rosji. 

Doskonalenie 

poprawności językowej. 

Zabawa z alfabetem – 

ćwiczenia. 

- praca z programem 

multimedialnym, 

korzystanie z zasobów 

portali i programów 

edukacyjnych 

 

zasoby edukacyjne portalu 

SuperKid, TIK, rosyjskie 

strony internetowe, 

yandex.ru, rambler.ru, karty 

pracy, program 

multimedialny Rosyjski. 

Krok po kroku. 
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2. Rozumienie różnic 

kulturowych. Rozumienie 

ze słuchu, mówienie i 

czytanie. 

Zapoznanie się                            

z ogólnymi 

wiadomościami o Rosji. 

Doskonalenie 

poprawności językowej. 

Alfabet w piosence – 

ćwiczenia. 

- praca z programem 

multimedialnym, 

korzystanie z zasobów 

portali i programów 

edukacyjnych 

zasoby edukacyjne portalu 

SuperKid, TIK, rosyjska 

strona internetowa aport.ru, 

karty pracy, zestawy 

ćwiczeń, program 

multimedialny Rosyjski. 

Multipakiet 

3. Rozumienie różnic 

kulturowych. Rozumienie 

ze słuchu, mówienie i 

czytanie. 

Zapoznanie się                                    

z ogólnymi 

wiadomościami o Rosji. 

Doskonalenie 

poprawności językowej. 

Utrwalamy alfabet przez 

gry i zabawy. 

- praca z programem 

multimedialnym, 

korzystanie z zasobów 

portali i programów 

edukacyjnych 

zasoby edukacyjne portalu 

SuperKid, TIK, rosyjska 

strona internetowa aport.ru, 

karty pracy, zestawy 

ćwiczeń, program 

multimedialny Rosyjski dla 

początkujących ekstra 

 

4. Rozumienie różnic 

kulturowych. Rozumienie 

ze słuchu, mówienie i 

czytanie. 

Zapoznanie się                          

z ogólnymi 

wiadomościami o Rosji. 

W świecie rosyjskich 

bajek. 

- praca z programem 

multimedialnym, 

korzystanie z zasobów 

zasoby edukacyjne portalu 

SuperKid, TIK, rosyjska 

strona internetowa aport.ru, 

karty pracy, zestawy ćwiczeń 
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Doskonalenie 

poprawności językowej. 

portali i programów 

edukacyjnych 

 

5. Rozumienie różnic 

kulturowych. Rozumienie 

ze słuchu, mówienie i 

czytanie. 

Zapoznanie się                          

z ogólnymi 

wiadomościami o Rosji. 

Doskonalenie 

poprawności językowej. 

Przegląd dziecięcej 

piosenki rosyjskiej. 

- praca z programem 

multimedialnym, 

korzystanie z zasobów 

portali i programów 

edukacyjnych 

zasoby edukacyjne portalu 

SuperKid, TIK, rosyjskie 

strony internetowe, 

yandex.ru, rambler.ru, karty 

pracy 

6. Rozumienie różnic 

kulturowych. Rozumienie 

ze słuchu, mówienie i 

czytanie. 

Zapoznanie się                           

z ogólnymi 

wiadomościami o Rosji. 

Doskonalenie 

poprawności językowej. 

Dobre słowa – 

utrwalenie. 

- praca z programem 

multimedialnym, 

korzystanie z zasobów 

portali i programów 

edukacyjnych 

zasoby edukacyjne portalu 

SuperKid, TIK, rosyjskie 

strony internetowe, 

yandex.ru, rambler.ru, karty 

pracy 

7. Rozumienie różnic 

kulturowych. Rozumienie 

ze słuchu, mówienie i 

czytanie. 

Zapoznanie się                          

z ogólnymi 

wiadomościami o Rosji. 

Doskonalenie 

poprawności językowej. 

Kto to jest? Co to jest? – 

pytania i odpowiedzi. 

- praca z programem 

multimedialnym, 

korzystanie z zasobów 

portali i programów 

edukacyjnych 

zasoby edukacyjne portalu 

SuperKid, TIK, rosyjskie 

strony internetowe, 

yandex.ru, rambler.ru, karty 

pracy 
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8. Rozumienie różnic 

kulturowych. Rozumienie 

ze słuchu, mówienie i 

czytanie. 

Zapoznanie się                          

z ogólnymi 

wiadomościami o Rosji. 

Doskonalenie 

poprawności językowej. 

Echo Moskwy. - praca z programem 

multimedialnym, 

korzystanie z zasobów 

portali i programów 

edukacyjnych 

zasoby edukacyjne portalu 

SuperKid, TIK, rosyjskie 

strony internetowe, 

yandex.ru, rambler.ru, karty 

pracy 

9. Porozumiewanie się                  

w języku rosyjskim: 

rozumienie ze słuchu                 

i mówienie. 

Wzbogacanie zasobu 

słownictwa czynnego, 

prawidłowa artykulacja. 
Spacery po Moskwie 

- praktyczna, 

- eksponująca, 

- informacje dotykowe 

 

zasoby edukacyjne portalu 

SuperKid, karty pracy 

program multimed. 

10. Porozumiewanie się                  

w języku rosyjskim: 

rozumienie ze słuchu                 

i mówienie. 

Wzbogacanie zasobu 

słownictwa czynnego, 

prawidłowa artykulacja. 
Idziemy na zakupy. 

- praktyczna, 

- eksponująca, 

- praca z planszą gram. 

 

zasoby edukacyjne portalu 

SuperKid, karty pracy, 

plansze gramatyczne 

 11. Porozumiewanie się                  

w języku rosyjskim: 

rozumienie ze słuchu                 

i mówienie. 

Wzbogacanie zasobu 

słownictwa czynnego, 

prawidłowa artykulacja. 
Śladami cara Piotra I . 

- praktyczna, 

- eksponująca, 

- praca z planszą gram. 

 

zasoby edukacyjne portalu 

SuperKid, karty pracy, 

plansze gramatyczne 

12. Porozumiewanie się                  

w języku rosyjskim: 

rozumienie ze słuchu                 

i mówienie. 

Wzbogacanie zasobu 

słownictwa czynnego, 

prawidłowa artykulacja. 
Sławni rosyjscy pisarze. 

- praktyczna, 

- eksponująca, 

- informacje dotykowe 

 

zasoby edukacyjne portalu 

SuperKid, karty pracy 
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13. Porozumiewanie się                  

w języku rosyjskim: 

rozumienie ze słuchu,                  

mówienie, pisanie po 

śladzie. 

Wzbogacanie zasobu 

słownictwa czynnego, 

prawidłowa artykulacja                                       

i kaligrafia rosyjska. 

Tradycje świąteczne w 

Rosji: Nowy Rok, 

Pascha (utrwalenie). 

- praktyczna, 

- eksponująca, 

- problemowa 

 

zasoby edukacyjne portalu 

SuperKid, karty pracy 

14. Porozumiewanie się                  

w języku rosyjskim: 

rozumienie ze słuchu,                  

mówienie, pisanie po 

śladzie. 

Wzbogacanie zasobu 

słownictwa czynnego, 

prawidłowa artykulacja                                 

i kaligrafia rosyjska. 

Alfabet zdrowia. 

- praktyczna, 

- eksponująca, 

- praca z pr. multimed. 

 

zasoby edukacyjne portalu 

SuperKid, karty pracy, 

program multimed. Rosyjski.  

Multipakiet 

 

15. Porozumiewanie się                  

w języku rosyjskim – 

mówienie, rozumienie ze 

słuchu. 

Kształcenie umiejętności 

poprawnej artykulacji                                      

i akcentuacji. 

W zdrowym ciele 

zdrowy duch. 

- praktyczna, 

- eksponująca, 

- praca z pr. multimed. 

 

zasoby edukacyjne portalu 

SuperKid, karty pracy 

16. Porozumiewanie się                  

w języku rosyjskim – 

mówienie, rozumienie ze 

słuchu, pisanie po śladzie. 

Wzbogacanie słownika 

czynnego, prawidłowa 

artykulacja, poprawa  

umiejętności pisania. 

Bierzemy udział w 

konkursie wiedzy: Rosja 

-  jaki to kraj? 

- praktyczna, 

- eksponująca, 

- praca z pr. multimed. 

 

zasoby edukacyjne portalu 

SuperKid, karty pracy, 

program multimed. Rosyjski.  

Multipakiet 

 
17. Porozumiewanie się                  

w języku rosyjskim – 

Wzbogacanie słownika 

czynnego, prawidłowa 

artykulacja, poprawa  

Zawieramy znajomości 

– budowa dialogów. 

- praktyczna, 

- eksponująca, 

- praca z pr. multimed. 

zasoby edukacyjne portalu 

SuperKid, karty pracy, 

program multimed. Rosyjski.  
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rozumienie ze słuchu, 

mówienie, czytanie. 

umiejętności pisania oraz 

rozumienia ze słuchu. 

Multipakiet 

 
18. Porozumiewanie się                  

w języku rosyjskim – 

rozumienie ze słuchu, 

mówienie. 

Wzbogacanie słownika 

czynnego, prawidłowa 

artykulacja, poprawa  

umiejętności pisania oraz 

rozumienia ze słuchu. 

Polska – ojczyzna 

Kopernika. 

- praktyczna, 

- eksponująca, 

- praca z pr. multimed. 

 

zasoby edukacyjne portalu 

SuperKid, karty pracy 

 

 

 

19. Porozumiewanie się                  

w języku rosyjskim – 

rozumienie ze słuchu, 

mówienie. 

Wzbogacanie słownika 

czynnego, prawidłowa 

artykulacja. 

Tradycyjny polski 

obiad. 

- praktyczna, 

- eksponująca, 

- praca z pr. multimed. 

 

zasoby edukacyjne portalu 

SuperKid, karty pracy 

20. Porozumiewanie się                  

w języku rosyjskim – 

rozumienie ze słuchu, 

mówienie 

Wzbogacanie słownika 

czynnego, prawidłowa 

artykulacja. 
W Krakowie. 

- praktyczna, 

- eksponująca, 

- gra w piktogramy 

 

zasoby edukacyjne portalu 

SuperKid, karty pracy,  

piktogramy 

 
21. Porozumiewanie się                  

w języku rosyjskim – 

rozumienie ze słuchu, 

mówienie 

Wzbogacanie słownika 

czynnego, prawidłowa 

artykulacja. 

Powtórzenie 

wiadomości o Rosji. 

- praktyczna, 

- eksponująca, 

- gra w piktogramy 

 

zasoby edukacyjne portalu 

SuperKid, karty pracy,  

piktogramy 
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