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Scenariusz zajęć wyrównawczych z języka rosyjskiego dla uczniów 

niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim w SOSW nr 1 w Płocku 
 

Klasa  VIII 

Czas trwania: 45 minut 

 

Temat: Liczymy do stu z Tatu. Użycie liczebników 1-100. 

 

Kształcone kompetencje 

Porozumiewanie się w języku rosyjskim: rozumienie ze słuchu i mówienie 

 

Cel 

Wzbogacanie zasobu słownictwa czynnego, ćwiczenia w prawidłowej artykulacji 

 

Formy pracy 

Indywidualna, grupowa, zbiorowa 

 
 

Metody pracy: wykład, ćwiczenia – praca ze słownikiem, „śniegowa kula”. 

 

Materiały dydaktyczne: 

- słowniki rosyjsko-polskie, 

- TIK, 

- karty pracy, 

- karty z tekstem piosenki „Досчитай до ста” zespołu TATU, 

- S. Karolak, M. Krukowska: Praktyczna gramatyka rosyjska, 

- zasoby edukacyjne portalu SuperKid 

 

Załączniki: 

 

- link do strony https://www.superkid.pl/rosyjski-liczby-2-slowka 

 

- link do strony https://www.tekstowo.pl/piosenka,tatu,doschitay_do_100.html 

 

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 

 

 

 

Przebieg zajęć 

 

Część wstępna: 

 

1. Powitanie. 

 

2. Krótka rozmowa na temat grupy Tatu i jej piosenek.  

 

3. Przedstawienie propozycji analizy piosenki Досчитай до ста jako materiału językowego. 

 

4. Sformułowanie tematu i uświadomienie uczniom celów lekcji. 

 

 

Część zasadnicza: 

 

1. Odtworzenie nagrania w celu wstępnego zapoznania uczniów z piosenką Досчитай до ста 

(załącznik nr 1). 

 

2. Utworzenie zespołów i praca w grupach – tłumaczenie fragmentów tekstu piosenki. 

 

3. Prezentacja tekstów przygotowanych przez grupy. Porównanie i uzupełnienie uczniowskich  

zapisów.  

 

4. Próba ustalenia, co sprawiło uczniom najwięcej trudności w trakcie zapisywania tekstu.  

Komentarz nauczyciela na temat zasad wymowy. Weryfikacja uczniowskich błędów.  

 

Uczniowie zauważają różnicę pomiędzy pisownią i wymową : 

его – [jewo]  

считаешь – [śsitajesz] 

чужих – [ciużych] 

же – [że] 

растаявших – [rastajawszych] 

случайных^имён - [słuciajnych^ ymion] 

досчитать^и^забыть – [dośsitac^y^zabyt'] 

в^итоге – [w^ytogie] 

 

( Powyższy zapis nie ma charakteru typowej transkrypcji, odbiega więc od ustalonych norm. 

Ma on jak najdokładniej oddać dźwiękową stronę wyrazów, dla potrzeb dydaktycznych)  

http://www.plock.eu/
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5. Ćwiczenia artykulacyjne zakończone poprawnym odczytaniem tekstu przez uczniów. 

 

6. Ćwiczenia w tłumaczeniu tekstu z języka rosyjskiego na język polski (uczniowie dokonują  

przekładu dosłownego, korzystając ze słowników; każdej grupie nauczyciel przydziela jedną  

zwrotkę)  

 

 

7. Przypomnienie poznanych wcześniej liczebników.  

 

Polecenie : 

Zapiszcie liczebniki, które znacie. Pamiętajcie o znaku miękkim (załączniki 2 i 3).  

 

Uczniowie zapisują liczebniki:  

один - четыре;  

пять, шесть, семь, восемь, девять, десять (znak miękki piszemy na końcu liczebnika)  

 

8. Wspólne głośne liczenie do stu (1 – 19, 10, 20, 30 ...) 

 

 

 

Część końcowa 

 

 Powtórzenie materiału leksykalno-gramatycznego – utrwalenie liczebników głównych. 

 

mgr Anna Kamińska 
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Załącznik nr 1 
 

Zapoznanie uczniów z pełnym tekstem piosenki. 

Досчитай до ста  

 

Он сказал: "Я устал". И его не вернуть. 

Ты считаешь до 100. Ты мечтаешь уснуть. 

Ты считаешь до 100. 100 случайных имён. 

А тебе надо спать и не думать о нём.3x 

 

Твоя лодка пуста у чужих берегов. 

Ты считаешь до ста. 100 рассветных снегов. 

Эта тема проста. Ты же знаешь как быть. 

Надо просто до 100 досчитать и забыть.3x 

 

Навсегда. 

 

Досчитай, досчитай, досчитай до 100. 4x 

 

4, 5, 6, 7, 8 ... 

100 бессонных ночей, в лабиринтах любви. 

100 случайных ключей. А в итоге нули. 

100 друзей, 100 врагов. Сто растаявших льдин. 

Забывай про него. 101, 101. 

Забывай про него, забывай навсегда. 2x 

 

Навсегда. 

Досчитай, досчитай, досчитай до 100. 4x 

http://www.plock.eu/
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59, 60, 61, 62 ... 

Досчитай, досчитай, досчитай до 100. 5x 

 

Źródło: 

https://www.tekstowo.pl/piosenka,tatu,doschitay_do_100.html  
 
 

Załącznik nr 2 

 
 

11 12 13 

   

 
 

14 15 16 

   

 

  

  

17 18 19 

   

 

  

  

20 21 22 

   

 
 
Źródło: 

https://www.superkid.pl/rosyjski-liczby-2-slowka 
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Załącznik nr 3 

 
Rosyjski - Liczby do 22 - Gra wisielec 

 

 
 

 

 

Źródło: 

https://www.superkid.pl/rosyjski-liczby2-gra-wisielec 
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