
SCENARIUSZ ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH – wykorzystanie TIK 

(uczniowie z sygmatyzmem – nieprawidłowa realizacja głosek szeregu syczącego)  

Data: 09.03.2022 r.                      Liczba uczniów: 4                   Czas trwania zajęć: 60 min 

Temat: Lata osa koło nosa - utrwalenie poprawnej wymowy głoski „s”. 

Cele ogólne: 

• utrwalenie prawidłowej wymowy głoski „s”, 

• usprawnienie sprawności narządów mowy,  

• rozwijanie słuchu fonemowego. 

Cele szczegółowe: 

• usprawnianie pracy narządów mowy, 

• różnicowanie słuchowe głoski „s”, 

• wzbogacenie słownictwa, 

• usprawnianie właściwego toru oddechowego, 

• utrwalenie prawidłowej wymowy głoski „s” w izolacji, sylabach, nagłosie, śródgłosie, 

wygłosie wyrazów, a także w zdaniach. 

Metody pracy: 

metoda pokazowa, aktywizująca, praktyczna. 

Formy pracy: 

indywidualna, grupowa. 

Środki dydaktyczne: 

• tablety – 4x, 

• laptop, 

• słuchawki z mikrofonem, 

• dostęp do Internetu, 

• tablica interaktywna z pisakiem, 

• strona internetowa wordwall, mTalent, 

• karty pracy, 

• papierowe sylwetki os na sznurku, 



• naklejki. 

Przebieg lekcji: 

Część wstępna: 

1. Powitanie, czynności organizacyjne. 

2. Podanie tematu zajęć, poinformowanie uczniów o celach zajęć. 

3. Ćwiczenia oddechowe – dmuchanie na papierowe osy z zachowaniem prawidłowego 

toru oddechowego: wdech nosem – wydech ustami.  

4. Ćwiczenia narządów artykulacyjnych – nauczyciel włącza na tablicy interaktywnej 

stronę internetową wordwall.net. Uruchamia ćwiczenie polegająca na usprawnianiu 

pracy narządów artykulacyjnych wspierających prawidłową wymowę głoski „s”. 

Uczniowie kolejno pochodzą do tablicy, poprzez kliknięcie losują ćwiczenie, a 

następnie je wykonują. 

Część właściwa:  

1. Przypomnienie prawidłowego ułożenia narządów mowy do realizacji głoski „s” – 

nauczyciel wyświetla na tablicy interaktywnej obrazek poglądowy, następnie 

uczniowie układają w taki sposób swoje narządy mowy i syczą jak węże.  

2. „Lata osa koło nosa” – uczniowie wyświetlają sobie na swoich tabletach wiersz pt. 

„Lata osa koło nosa”. Następnie każdy czyta kolejne fragmenty wiersza pamiętając 

o poprawnej realizacji głoski „s”. 

3. Karta pracy: zadaniem uczniów jest pokolorowanie osy według kodu odczytując 

kolejne zapisane na niej wyrazy z głoską „s” w nagłosie, wygłosie i śródgłosie. 

4. Różnicowanie głosek „s” – „sz”. Nauczyciel wyświetla na tablicy interaktywnej 

zadanie ze strony internetowej mTalent.pl. Zadaniem uczniów jest wysłuchanie 

nagrań, nagranie swojej wersji, odsłuchanie jej, a następnie połączenie ilustracji z 

odpowiednimi imionami. 

5. Gra logopedyczna „Ja mam, kto ma?” z wyrazami z głoską „s” w nagłosie, 

śródgłosie i wygłosie. 

       Część końcowa:  

1. Podsumowanie zajęć, podziękowanie za aktywność, zapytanie uczniów o to, co 

podobało im się podczas zajęć, a co nie. 

2. Nagrodzenie uczniów za pracę naklejką – uśmiechnięta buźka. 


