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I.CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU 

 

1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU 

 

Punktem odniesienia dla prezentowanego programu zajęć wyrównawczych z języka rosyjskiego dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu 

lekkim jest Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych. 

Przewiduje się u uczniów po zakończeniu realizacji tego programu osiągnięcie kompetencji komunikacyjnej , językowej i kulturowej umożliwiającej zdawanie 

egzaminu ósmoklasisty  uwzględniając jednocześnie specyfikę pracy z uczniami niepełnosprawnymi oraz ich możliwości psychoedukacyjne. 

2. ADRESACI PROGRAMU 

 

Program przeznaczony jest do pracy z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim w ramach zajęć wyrównawczych z języka rosyjskiego w 
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wymiarze 2 godzin w miesiącu. 

 

3. CZAS REALIZACJI PROGRAMU 

 

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

• 4. WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU 

 

Zajęcia wyrównawcze z języka rosyjskiego realizowane są w sali wyposażonej w sprzęt multimedialny w Specjalnym Ośrodku  Szkolno – 

Wychowawczym nr 1 w Płocku. Sala wyposażona jest w niezbędne do realizacji programu pomoce naukowe zakupione w ramach projektu jak 

również będące w dotychczasowych zasobach szkoły. 

 

 

II.  CELE EDUKACYJNE PROGRAMU 

 

1.CELE OGÓLNE 
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Program ma na celu powtórzenie i utrwalenie treści zawartych w podstawie programowej nauczania języka rosyjskiego w taki sposób, aby uczniowie 

niepełnosprawni intelektualnie w stopniu lekkim mieli możliwość nabyć kompetencje językowe, komunikacyjne i kulturowe, które z różnych przyczyn nie 

zostały osiągnięte na obowiązkowych zajęciach lekcyjnych. 

 

2.CELE KSZTAŁCENIA 

 

Głównym celem edukacyjnym jest rozwinięcie kompetencji komunikacyjnej i lingwistycznej ucznia. Można to osiągnąć poprzez: 

- indywidualizację procesu kształcenia ( uwzględnienie indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia ) 

- rozwijanie umiejętności językowych ucznia 

 

Szczegółowe cele kształcenia odnoszą się do konkretnych umiejętności i wiedzy ,rozwijają poszczególne kompetencje językowe: 

- rozumienie ze słuchu 

- rozumienia tekstu czytanego 

- mówienie 

- pisanie 

- rozwijanie kompetencji kulturowych 

 

http://www.plock.eu/
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3.CELE WYCHOWAWCZE 

 

- Rozwijanie wrażliwości kulturowej poprzez pełniejsze poznanie kultury narodu rosyjskiego 

- Rozwój kompetencji kulturowej polegającej na umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw między kulturą własnego narodu a kulturą narodu 

rosyjskiego oraz poszanowanie tychże kultur 

- Ciekawość , otwartość i tolerancja wobec drugiego człowieka i społeczności władającej innym językiem 

- Umiejętność współdziałania z innymi 

 

III. ZAKRES TEMATYKI NAUCZANIA 

 

Zakres tematyczny zawarty jest w planie tabelarycznym programu 

 

IV. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW 

 

Uczeń zdobędzie wiedzę pozwalającą na posługiwanie się językiem na poziomie podstawowym w zakresie  sprawności językowych oraz bloków 

tematycznych określonych w Podstawie programowej. 

http://www.plock.eu/
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V. METODYCZNE ASPEKTY REALIZACJI PROGRAMU. 

 

1. METODY PRACY . 

Metody pracy zawarte są w planie tabelarycznym programu.  

Oprócz tradycyjnych metod nauczania w metodyce stosuje się polisensoryczne podejście do ucznia uwzględniające możliwości psychoedukacyjne każdego 

ucznia indywidualnie. 

 

2. FORMY PRACY. 

 

- Indywidualna  

- Grupowa 

 

4. POMOCE DYDAKTYCZNE. 

 

W pracy z uczniami stosowane są różnorodne pomoce dydaktyczne będące na wyposażeniu pracowni języka rosyjskiego oraz z zasobów prywatnych 

nauczyciela i uczniów : repetytoria, czasopisma rosyjskie, słowniki, podręczniki uzupełniające, sprzęt audio-video, plansze i tablice gramatyczne, autentyczne 

przedmioty i materiały. Ponadto wykorzystywany jest sprzęt oraz pomoce dydaktyczne zakupione w ramach realizacji projektu „Nowoczesna edukacja 

http://www.plock.eu/
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kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Płocku”. 

 

VI. FORMY EWALUACJI. 

 

W ramach prowadzenia zajęć wyrównawczych z języka rosyjskiego nauczyciel zobowiązany jest do przeprowadzenia testu ex-ante na początku programu 

oraz testu ex -post na zakończenie programu. Na tej podstawie ustala oraz weryfikuje poziom kompetencji językowych, kulturowych i komunikacyjnych. 

Analiza wspomnianych testów ukazuje skuteczność prowadzonych zajęć oraz stopień przyrostu kompetencji. 

 

 

źródło: http://www.profesor.pl/publikacja,26065,Program-nauczania,program-wlasny-zajec 

 

L.p 

 

 

 

Kompetencj

e kluczowe 

 

Cel zajęć 

 

Tematyka 

zajęć/ 

zagadnienia 

 

Metody pracy 

Wykorzystane pomoce 

dydaktyczne, TIK, itp… 
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1. Kształtowani

e 

umiejętności 

czytania i 

pisania. 

1. Zapamiętanie 

odczytu i zapisu 

liter 

2. usprawnianie 

koordynacji 

słuchowo-

ruchowej, 

wzrokowo-

ruchowej, 

pamięci 

mechanicznej, 

grafomotoryki 

Cyrylica 

rosyjska-

praktyczne 

ćwiczenia TIK 

utrwalające 

znajomość  

liter. 

1. Ćwiczeń 

praktycznych 
• TIK: 

-www.superkid.pl  
-piosenka edukacyjna: 

Alfabet 

2-

3. 

Kształtowani

e 

umiejętności 

1. Zapamiętanie 

zapisu i odczytu 

Cyrylica 

rosyjska-

usprawnianie 

-podająca 

-TIK 

-karty pracy 

• TIK: 

-www.superkid.pl  

http://www.plock.eu/
http://www.superkid.pl/
http://www.superkid.pl/
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czytania i 

pisania. 

liter cyrylicy 

rosyjskiej 

umiejętności 

czytania i 

pisania cz.1-2. 

 -piosenka edukacyjna: 

Alfabet 

4. Kształtowani

e 

umiejętności 

językowych: 

mówienia, 

rozumienia, 

poszerzania 

zasobu 

leksykalnego. 

1.Nauka 

słownictwa 

tematycznego: 

pór roku, jesieni, 

2. kształtowanie 

umiejętności 

językowych 

3.usprawnianie 

pamięci 

mechanicznej, 

logicznego 

myślenia. 

Oсень-

ćwiczenia ze 

słownictwem 

tematycznym. 

1.TIK 

2. trening memotroniczny 

3. ćwiczenia praktyczne 

1.komputer 

2.Internet 

3.tablica interaktywna 

4.karty pracy 

5.prezentacja multimedialna 

przygotowana przez 

nauczyciela w programi w 

windows moovie player 

http://www.plock.eu/
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5. Kształtowani

e 

umiejętności 

językowych: 

mówienia, 

rozumienia, 

poszerzania 

zasobu 

leksykalnego. 

1.Nauka 

słownictwa 

tematycznego, 

2. kształtowanie 

umiejętności 

językowych 

3.usprawnianie 

pamięci 

mechanicznej, 

logicznego 

myślenia. 

Oдежда 

-utrwalanie 

słownictwa. 

1.TIK 

2. trening memotroniczny 

3. ćwiczenia praktyczne 

1.komputer 

2.Internet 

3.tablica interaktywna 

4.karty pracy 

6. Kształtowani

e językowych 

umiejętności; 

1.Kształtowanie 

praktycznych 

umiejętności 

językowych 

Дед Мороз cz.1: 

projekcja filmu 

–poznajemy 

tradycje 

1.multimedialna 

2.TIK 

1.komputer 

2.tablica interaktywna 

3.Internet:  

http://www.plock.eu/
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rozumienia 

ze słuchu. 

 

2. zapoznanie z 

kulturą rosyjską-

symbole Rosji 

świąteczne w 

Rosji. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=vdAeMJNW1wk 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=AiL5WEASzDA 

7. Kształtowani

e językowych 

umiejętności; 

rozumienia 

ze słuchu. 

 

1.Kształtowanie 

praktycznych 

umiejętności 

językowych 

2. zapoznanie z 

kulturą rosyjską-

symbole Rosji 

Дед Мороз cz.2: 

projekcja filmu 

–poznajemy 

tradycje 

świąteczne w 

Rosji. 

 

1.multimedialna 

2.TIK 

1.komputer 

2.tablica interaktywna 

3.Internet:  

https://www.youtube.com/watc

h?v=vdAeMJNW1wk 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=AiL5WEASzDA 

http://www.plock.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=vdAeMJNW1wk
https://www.youtube.com/watch?v=vdAeMJNW1wk
https://www.youtube.com/watch?v=AiL5WEASzDA
https://www.youtube.com/watch?v=AiL5WEASzDA
https://www.youtube.com/watch?v=vdAeMJNW1wk
https://www.youtube.com/watch?v=vdAeMJNW1wk
https://www.youtube.com/watch?v=AiL5WEASzDA
https://www.youtube.com/watch?v=AiL5WEASzDA
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8. Kształtowani

e 

umiejętności 

językowych: 

mówienia, 

rozumienia, 

poszerzania 

zasobu 

leksykalnego. 

1.Nauka 

słownictwa 

tematycznego, 

2.zapoznanie z 

tradycjami w 

Rosji oraz 

Świętami 

Bożego 

Narodzenia 

3. usprawnianie 

korzystania z 

zasobów 

multimedialnych 

С Новым 

годом! –

poznajemy 

tradycje  w 

Rosji. 

1.TIK 

2.ćwiczen praktycznych 

1.komputer 

2.Internet: 

www.google 

www.youtube.com 

www.superkid.pl 

 

 

http://www.plock.eu/
http://www.google/
http://www.youtube.com/
http://www.superkid.pl/
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9. Kształtowani

e 

umiejętności 

językowych: 

mówienia, 

rozumienia, 

poszerzania 

zasobu 

leksykalnego. 

1.Nauka 

słownictwa 

tematycznego, 

2. kształtowanie 

umiejętności 

językowych 

3.usprawnianie 

pamięci 

mechanicznej, 

logicznego 

myślenia. 

Зимa-ćwiczenia 

ze słownictwem 

tematycznym. 

1.TIK 

2.ćwiczen praktycznych 

1.komputer 

2.Internet: 

www.google 

www.youtube.com 

www.superkid.pl 

 

3.prezentacja multimedialna 

przygotowana przez 

nauczyciela w programi w 

windows moovie player 

10. Kształtowani

e 

umiejętności 

językowych: 

1.Nauka 

słownictwa 

tematycznego, 

Зимa. Виды 

спортa- 

Ćwiczenia 

leksykalne. 

1.TIK 

2. trening memotroniczny 

3. ćwiczenia praktyczne 

1.komputer 

2.Internet 

3.tablica interaktywna 

4.karty pracy 

http://www.plock.eu/
http://www.google/
http://www.youtube.com/
http://www.superkid.pl/
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mówienia, 

rozumienia, 

poszerzania 

zasobu 

leksykalnego. 

2. kształtowanie 

umiejętności 

językowych 

3.usprawnianie 

pamięci 

mechanicznej, 

logicznego 

myślenia. 

 

11. Kształtowani

e 

umiejętności 

językowych: 

mówienia, 

rozumienia, 

poszerzania 

1.Nauka 

słownictwa 

tematycznego, 

2. kształtowanie 

umiejętności 

językowych 

Symbole 

Rosji—

utrwalanie 

wiedzy o kraju 

nauczanego 

języka. 

1.TIK 

2. trening memotroniczny 

3. ćwiczenia praktyczne 

1.komputer,  

2.tablica multimedialna,  

3. zasoby Internetu: 

https://pixabay.com, 

www.learningApps, 

www.youtube.com,  

http://www.plock.eu/
https://pixabay.com/
http://www.learningapps/
http://www.youtube.com/
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zasobu 

leksykalnego. 

3.usprawnianie 

pamięci 

mechanicznej, 

logicznego 

myślenia. 

4.materiały dydaktyczne z 

ilustracjami oraz z wyrazami 

opisującymi ilustracje, 

5.krzyżówka: 

https://learningapps.org/displa

y?v=pftkjn3z319,  

6.karty pracy,  

7.klej,  

8.pomoce dydaktyczne: 

flashcards z obrazami i z 

wyrazami pisanymi cyrylicą 

rosyjską,  

9.rekwizyty-symbole: 

matrioszki, *samowar, 

http://www.plock.eu/
https://learningapps.org/display?v=pftkjn3z319
https://learningapps.org/display?v=pftkjn3z319
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*palech, *gżel, *chochłoma, 

mapa Rosji,  

10.plansza z rosyjską cyrylicą. 

 
 

http://www.plock.eu/

