
SCENARIUSZ ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH – wykorzystanie TIK 

(uczniowie z sygmatyzmem – nieprawidłowa realizacja głosek szeregu szumiącego)  

Data: 14.02.2022 r.                      Liczba uczniów: 4                   Czas trwania zajęć: 60 min 

Temat: Utrwalenie poprawnej wymowy głoski „sz”. 

Cele ogólne: 

• utrwalenie prawidłowej wymowy głoski „sz”, 

• wzbogacenie słownictwa, 

• rozwijanie słuchu fonemowego. 

Cele szczegółowe: 

• usprawnienie pracy narządów mowy, 

• różnicowanie słuchowe głoski „sz”, 

• usprawnianie właściwego toru oddechowego, 

• utrwalenie prawidłowej wymowy głoski „sz” w nagłosie, śródgłosie, wygłosie 

wyrazów, a także w zdaniach, 

• ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej i pamięci, 

• doskonalenie umiejętności układania zdań. 

Metody pracy: 

metoda pokazowa, aktywizująca, praktyczna (ćwiczenia). 

Formy pracy: 

indywidualna, grupowa. 

Środki dydaktyczne: 

• tablety – 4x, 

• laptop, 

• dostęp do Internetu, 

• tablica interaktywna z pisakiem, 

• strona internetowa wordwall, learningapps, printoteka, 

• karty pracy, 

• kolorowe piórka, 



• styropianowa piłeczka, 

• karta samooceny, 

• naklejki, 

• plansza z bramkami.  

Przebieg lekcji: 

Część wstępna 

1. Powitanie, czynności organizacyjne. 

2. Podanie tematu zajęć, zapoznanie z calami zajęć. 

3. Ćwiczenia oddechowe – dmuchanie na kolorowe pióra z zachowaniem prawidłowego 

toru oddechowego, rozegranie meczu – dmuchanie w parach na styropianową piłeczkę, 

by trafić do bramki na planszy. 

4. Ćwiczenia narządów mowy –  nauczyciel wyświetla na tablicy interaktywnej ćwiczenia 

buzi i języka na stronie internetowej printoteka.pl. Zadaniem uczniów jest 

wykonywanie wyświetlanych ćwiczeń.  

Część właściwa 

1. Przypomnienie prawidłowego ułożenia narządów mowy podczas realizacji głoski 

„sz” – nauczyciel wyświetla uczniom obrazek poglądowy na tablicy multimedialnej 

i go omawia. 

2. Nauczyciel uruchamia na tablicy interaktywnej stronę internetową wordwall.net i 

włącza gę memo z wyrazami z głoską „sz” w nagłosie, śródgłosie i wygłosie. 

Uczniowie kolejno podchodzą do tablicy i przez dotknięcie pól odkrywają po dwa 

obrazki szukając par. Nazywają każdy obrazek pamiętając o poprawnej wymowie. 

3. Nauczyciel uruchamia na tablicy interaktywnej stronę internetową wordwall.net i 

włącza grę polegającą na różnicowaniu słuchowym wyrazów. Uczniowie kolejno 

podchodzą do tablicy, nazywają wyświetlane obrazki i przeciągają je w 

odpowiednie miejsce w zależności od usłyszanej głoski: „s” lub „sz”.  

4. Uczniowie uruchamiają tablety i wchodzą na stronę internetową learningapps.org. 

Tam wybierają ćwiczenie z układaniem zdań z głoską „sz”. Każdy indywidualnie 

na swoim tablecie układa zdania. Po skończeniu uczniowie kolejno odczytują 

utworzone zdania pamiętając o poprawnej artykulacji głoski „sz”.  



5. Uzupełnianie karty pracy: układanie zdań z rozsypanki wyrazowej z głoską „sz”, 

uzupełnianie w wyrazach właściwych liter „sz” lub „s” w nagłosie, wygłosie i 

śródgłosie wyrazów. 

Wspólne sprawdzenie, czy zadania zostały wykonane poprawnie poprzez 

odczytywanie przykładów przez kolejnych uczniów. 

6. Nauczyciel wyświetla na tablicy interaktywnej obrazek z nagromadzeniem 

elementów z głoską „sz” w różnych pozycjach wyrazów. Uczniowie kolejno 

wypowiadają się na temat sytuacji przedstawionej na ilustracji pamiętając o 

poprawnej wymowie głoski „sz”. 

Faza podsumowująca: 

1. Wspólne omówienie zajęć. Pochwalenie uczniów za zaangażowanie.  

2. Uczniowie sami oceniają swoją pracę poprzez wypełnienie karty samooceny – 

pokolorowanie odpowiedniej buźki w zależności od swojej pracy. Nagrodzenie 

uczniów za dobrą pracę naklejką. 

 

 


