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Scenariusz koła języka rosyjskiego  dla uczniów niepełnosprawnych 

intelektualnie w stopniu lekkim w SOSW nr 1 w Płocku 
 

Klasa  V, VI   

Czas trwania: 45 minut 

Temat:  Zabawa z alfabetem – ćwiczenia. 

 

Kształcone kompetencje 

Porozumiewanie się w języku rosyjskim: rozumienie i wyrażanie faktów w mowie i 

piśmie (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie). 

 

Cel 

Utrwalenie ogólnych wiadomości o Rosji. Doskonalenie poprawności językowej – ćwiczenia 

utrwalające znajomość liter alfabetu rosyjskiego. 

 

Formy pracy 

Indywidualna, grupowa, zbiorowa 

 

Pomoce dydaktyczne: alfabet – tablice gramatyczno-leksykalne, zestaw ćwiczeń 1-2 

(załączniki), tekst piosenki A. Rybaka „Niebiosa Europy” (załącznik nr 3), tablica 

interaktywna, program multimedialny „Język rosyjski. Krok po kroku”, komputer przenośny, 

zasoby edukacyjne portalu SuperKid 

 

Formy pracy 

• indywidualna, grupowa 

Przebieg lekcji 

1. Sprawy organizacyjne: określenie celu lekcji i zasad pracy. 

http://www.plock.eu/
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2. Powtórzenie stałego elementu zajęć: alfabet, dni tygodnia, liczebniki, miesiące, 

opowiadanie o sobie, pytanie – odpowiedź. 

3. Powtórzenie znajomości liter alfabetu rosyjskiego z wykorzystaniem programu 

multimedialnego „Język rosyjski. Krok po kroku”. 

4. Ćwiczenia utrwalające litery alfabetu rosyjskiego (załączniki nr 1,2). 

5. Moment rekreacyjny – wykorzystanie elementów zabawy i gry ruchowej. 

6. Podsumowanie. 

7. Piosenka A. Rybaka „Niebiosa Europy”(załącznik nr 3). 

 

Opracowanie: mgr Anna Kamińska 
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Załącznik nr 1 

Алфавит мы уже знаем ... alfabet rosyjski (z nagraniem audio)  

 

Алфавит мы уже знаем, уже пишем и читаем и все 
буквы по порядку без ошибки называем: 

 
(а) (бэ) (вэ) (гэ) (дэ) (е) (ё) (жэ) (зэ) (и) 
(и краткое) (ка) (эль) (эм) (эн) (о) (пэ) 
(эр) (эс) (тэ) (у) (эф) (ха) (цэ) (че) (ша) 
(ща) (твёрдый знак) (ы) (мягкий знак) 
(э оборотное) (ю) (я) 
 
 
 
Źródło: 
http://antytuman.blogspot.com/2017/07/alfabet-rosyjski-z-nagraniem-

audio.html 

http://www.plock.eu/
http://antytuman.blogspot.com/2017/07/alfabet-rosyjski-z-nagraniem-audio.html
http://antytuman.blogspot.com/2017/07/alfabet-rosyjski-z-nagraniem-audio.html
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https://yadi.sk/d/tg0zBHKF3KhjnY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 

 

Kolory 

Jak to jest po rosyjsku? - Test przepyta Cię z 12 słówek  

i na końcu pokaże Twój wynik. Możesz korzystać z klawiatury rosyjskiej  

w swoim komputerze lub z ułożonych alfabetycznie przycisków niżej na tej 

stronie. 

 
Pytanie: zielony 

http://www.plock.eu/
https://yadi.sk/d/tg0zBHKF3KhjnY
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Odpowiedź: 

 

Kliknij, jeśli potrzebujesz literę: 

абвгдеёжзийклмноп 

рстуфхцчшщъыьэюя 

 

 

Źródło: 

https://www.superkid.pl/rosyjski-kolory-test-pisowni 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 

Tekst piosenki: 
 

Супакой мяне на небе душы 

У сэрцы любоў ты запішы 

Вывучаю я цябе да драбніц 

Мару з табой разам сасьніць 

                    Горы, рэкі, гаі, лугі, 

                   Тут мой дом, тут берагі. 

Небасхіл Эўропы, зноў малады 

З высі глядзіць на гарады 

http://www.plock.eu/
https://www.superkid.pl/rosyjski-kolory-test-pisowni
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Да душы тваёй таемнай сьвятло 

Шляхам начным зноў прывяло 

 

Прамінаюць карагодам зямлі 

Нашых вачэй два караблі 

Дакраніся да паветраных крыл 

Мы паплывем за небасхіл 

                   Сонца, зоры, лясы, Сусьвет 

                   Мы глядзім з вышыні планет 

Небасхіл Эўропы, зноў малады 

З высі глядзіць на гарады 

Да душы тваёй таемнай сьвятло 

Шляхам начным зноў прывяло 

Źródło: 

https://www.tekstowo.pl/piosenka,alexander_rybak,_1053_1077_1073_1072

_1089_1093_1110_1083___1045_1118_1088_1086_1087_1099_.html 

 

http://www.plock.eu/

