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Wstęp: 

W nauczaniu języka obcego dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  bardzo ważne jest stosowanie polisensorycznych metod pracy. 

Uczeń ma możliwość wówczas lepiej przyswoić  i zrozumieć nowe treści. Taką możliwość stwarzają zajęcia oparte na różnego typu aktywnościach 

(np. ruch ,zabawa, gry, piosenki, wierszyki, rymowanki, prace twórcze, scenki i drama) z jednoczesnym wykorzystaniem technologii informacyjno 

– komunikacyjnych. 

CELE 

- Rozwijanie komunikacji 

- Poznanie ogólnych wiadomości o Rosji 

- Rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu i prawidłowej artykulacji 

- Rozwijanie umiejętności czytania i wyszukiwania informacji 

- Poznanie ogólnych wiadomości o Europie 

METODY I FORMY PRACY 

- metoda audiolingwalna 

- metoda komunikacyjna- odpowiednie reagowanie na sytuacje związane 

 z naszym życiem codziennym 

- gry, zabawy, piosenki, karaoke, inscenizacje 

- praca projektowa – album, plakat, komiksy 

- praca indywidualna, grupowa, w parach 

- drama, odgrywanie scenek 

- technika komputerowa, wykorzystanie tablicy interaktywnej, prezentacje multimedialne 
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- metoda reagowania całym ciałem (TPR) – wykorzystanie ruchu w nauce języka obcego 

- filmy rosyjskie, bajki,  

- czytanie książeczek rosyjskich i odgrywanie historyjek 
 

L.p 
 
 

 
Kompetencje 

kluczowe 

 
Cel zajęć 

 
Tematyka zajęć/ 

zagadnienia 

 
Metody pracy 

Wykorzystane 
pomoce 

dydaktyczne, TIK, 
itp… 

 

1. 

 

Porozumiewanie się                         

w języku rosyjskim: 

komunikacyjne, 

innowacyjności, 

twórczego myślenia, 

poznawcze, motywacyjne 

z wykorzystaniem 

nowoczesnych 

technologii 

informacyjnych ( zajęcia 

warsztatowe 

Rozwijanie 

komunikacji. 

Alfabet rosyjski – 

utrwalenie. 

- praca z komputerem 

na programach i 

platformach w ramach 

e-zasobów 

edukacyjnych, 

- wykorzystanie 

piktogramów (blok I 

metoda nr 20) „Gramy 

w piktogramy” 

TIK, program 

multimedialny według 

projektu Instytutu Języka 

Rosyjskiego im.                            

A. Puszkina w Moskwie. 

Program multimedialny. 

Rosyjski. Multipakiet 
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wykorzystaniem 

komputerów 

przenośnych). 

2. Porozumiewanie się w 

języku rosyjskim: 

rozumienie ze słuchu, 

mówienie. 

Poznanie ogólnych 

wiadomości o Rosji. 

 
Spacer po Rosji. 

- praca z komputerem i 

pr. multimedialnym 

TIK, program 

multimedialny według 

projektu Instytutu Języka 

Rosyjskiego im.                            

A. Puszkina w Moskwie. 

 

3. Porozumiewanie się                          

w języku rosyjskim: 

rozumienie ze słuchu, 

mówienie. 

Rozwijanie 

umiejętności 

rozumienia ze słuchu                   

i prawidłowej 

artykulacji. 

W świecie kolorów – 

utrwalenie. 

- praca z komputerem i 

pr. multimedialnym 

-gra w piktogramy 

TIK, program 

multimedialny według 

projektu Instytutu Języka 

Rosyjskiego im.                            

A. Puszkina w Moskwie, 

ćwiczenia interaktywne 

          

 
4. 
 

Porozumiewanie się                      

w języku rosyjskim: 

czytanie i pisanie. 

Rozwijanie umiejętności 

czytania i wyszukiwania 

informacji. 
Miejsce zamieszkania 

- praca z komputerem i 

pr. multimedialnym 

- Rosyjski. Krok po 

kroku 

TIK, program 

multimedialny według 

projektu Instytutu Języka 

Rosyjskiego im.                            
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A. Puszkina w Moskwie, 

ćwiczenia interaktywne 
5. Porozumiewanie się                     

w języku rosyjskim: 

czytanie i mówienie. 

Rozwijanie umiejętności 

czytania i wyszukiwania 

informacji. 

Zabawki opowiadają 

swoje historie. 

Słuchanie odpowiedzi 

na pytania. 

- praca z komputerem i 

pr. multimedialnym 

Rosyjski. Multipakiet 

TIK, program 

multimedialny według 

projektu Instytutu Języka 

Rosyjskiego im.                            

A. Puszkina w Moskwie, 

ćwiczenia interaktywne 
6. Porozumiewanie się             

w języku rosyjskim: 

czytanie i mówienie. 

Rozwijanie komunikacji 

Słucham, czytam i 

oglądam rosyjską bajkę 

„Masza i niedźwiedź” 

- praca z komputerem i 

pr. multimedialnym 

Rosyjski. Multipakiet 

TIK, program 

multimedialny według 

projektu Instytutu Języka 

Rosyjskiego im.                            

A. Puszkina w Moskwie. 
7. Porozumiewanie się                      

w języku rosyjskim:                      

czytanie i mówienie. 

Rozwijanie umiejętności 

czytania i wyszukiwania 

informacji. Pokój ucznia  – 

ćwiczenia leksykalne. 

- praca z komputerem i 

pr. multimedialnym 

- Rosyjski. Krok po 

kroku 

TIK, program 

multimedialny według 

projektu Instytutu Języka 

Rosyjskiego im.                            

A. Puszkina w Moskwie, 

ćwiczenia interaktywne 
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8. Porozumiewanie się                      

w języku rosyjskim:                      

czytanie i mówienie 

Rozwijanie umiejętności 

czytania i wyszukiwania 

informacji 
Pływam , latam i 

jeżdżę – zabawa z 

czasownikiem 

- praca z komputerem                   

i programem 

multimedialnym 

Rosyjski kurs 

podstawowy ekstra 

TIK, program 

multimedialny według 

projektu Instytutu Języka 

Rosyjskiego im.                         

A. Puszkina w Moskwie, 

ćwiczenia interaktywne 
9. Porozumiewanie się                      

w języku rosyjskim:                      

czytanie i mówienie 

Rozwijanie umiejętności 

czytania i wyszukiwania 

informacji. Wszystko o 

zwierzętach zagadki. 

- praca z komputerem                   

i programem 

multimedialnym 

Rosyjski kurs 

podstawowy ekstra 

TIK, program 

multimedialny według 

projektu Instytutu Języka 

Rosyjskiego im.                            

A. Puszkina w Moskwie, 

ćwiczenia interaktywne 
10. Porozumiewanie się                      

w języku rosyjskim:                      

czytanie i mówienie 

Rozwijanie komunikacji 

W restauracji. 

- praca z komputerem                   

i programem 

multimedialnym 

TIK, program 

multimedialny według 

projektu Instytutu Języka 

Rosyjskiego im.                            

A. Puszkina w Moskwie, 

ćwiczenia interaktywne 
11. Porozumiewanie się                      

w języku rosyjskim:                      

czytanie i mówienie 

Poznanie ogólnych 

wiadomości o Europie. 
Podróżujemy po 

Europie. 

- praca z komputerem                   

i programem 

multimedialnym 

TIK, program 

multimedialny według 
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projektu Instytutu Języka 

Rosyjskiego. 
12. Porozumiewanie się                      

w języku rosyjskim:                      

czytanie i mówienie 

Rozwijanie umiejętności 

czytania. 
Ćwiczenia w czytaniu 

tekstu „Zabawki”. 

- praca z komputerem                   

i programem 

multimedialnym  

TIK, program 

multimedialny według 

projektu Instytutu Języka 

Rosyjskiego im.                            

A. Puszkina w Moskwie. 
 

13. Porozumiewanie się                      

w języku rosyjskim: 

słuchanie i mówienie                 

Rozwijanie 

umiejętności czytania                    

i wyszukiwania 

informacji. 

W zdrowym ciele 

zdrowy duch. 

- praca z komputerem i 

pr. multimedialnym 

- Rosyjski. Krok po 

kroku 

TIK, strona internetowa 

Instytutu J. Ros. w 

Moskwie, ćwiczenia 

interaktywne. 
14. Porozumiewanie się                      

w języku rosyjskim: 

słuchanie i mówienie                 

Rozwijanie 

umiejętności czytania i 

wyszukiwania 

informacji. 

Kto co robi? – 

czasowniki dokonane. 

- praca z komputerem i 

pr. multimedialnym 

Rosyjski. Multipakiet 

TIK, strona internetowa 

Instytutu J. Ros. w 

Moskwie, ćwiczenia 

interaktywne. 
15. Porozumiewanie się                      

w języku rosyjskim: 

słuchanie i mówienie                 

Rozwijanie 

umiejętności czytania i 

wyszukiwania 

informacji. 

Dyscypliny sportu – 

zimowe i letnie. 

- praca z komputerem i 

pr. multimedialnym 

- Rosyjski. Krok po 

kroku 

TIK, strona internetowa 

Instytutu J. Ros. w 

Moskwie, ćwiczenia 

interaktywne. 
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16. Porozumiewanie się                      

w języku rosyjskim: 

słuchanie i mówienie                 

Rozwijanie 

umiejętności czytania i 

wyszukiwania 

informacji. 

Przyimki: nad, pod, obok 

– ćwiczenia. 

- praca z komputerem i 

pr. multimedialnym 

Rosyjski. Multipakiet 

TIK, strona internetowa 

Instytutu J. Ros. w 

Moskwie, ćwiczenia 

interaktywne. 
17. Porozumiewanie się                      

w języku rosyjskim: 

słuchanie i mówienie                 

Rozwijanie komunikacji 

Lubię burzę 

- praca z komputerem                   

i programem 

multimedialnym 

TIK, strona internetowa 

Instytutu J. Ros. w 

Moskwie, ćwiczenia 

interaktywne. 
18. Porozumiewanie się                      

w języku rosyjskim: 

słuchanie i mówienie                 

Rozwijanie komunikacji 

Ekstremalne przygody 

- praca z komputerem i 

pr. multimedialnym 

- Rosyjski. Krok po 

kroku 

TIK, strona internetowa 

Instytutu J. Ros. w 

Moskwie, ćwiczenia 

interaktywne. 
19. Porozumiewanie się                      

w języku rosyjskim: 

słuchanie i mówienie                 

Rozwijanie 

umiejętności czytania i 

wyszukiwania 

informacji. 

Ściąga z gramatyki – 

koniugacja II 

- praca z komputerem i 

pr. multimedialnym 

Rosyjski. Multipakiet 

TIK, strona internetowa 

Instytutu J. Ros. w 

Moskwie, ćwiczenia 

interaktywne. 
20. Porozumiewanie się                      

w języku rosyjskim: 

słuchanie i mówienie                 

Rozwijanie komunikacji Zabawy z liczebnikami 

głównymi 

- praca z komputerem                   

i programem 

multimedialnym 

TIK, strona internetowa 

Instytutu J. Ros. w 

Moskwie, ćwiczenia 

interaktywne. 
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21. Porozumiewanie się                      

w języku rosyjskim: 

słuchanie i mówienie                 

Rozwijanie komunikacji Powtarzamy – ćwiczenia 

w wyszukiwaniu 

informacji 

- praca z komputerem i 

pr. multimedialnym 

- Rosyjski. Krok po 

kroku 

TIK, strona internetowa 

Instytutu J. Ros. w 

Moskwie, ćwiczenia 

interaktywne. 
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