
1 
 

Prowadząca: 

Agnieszka Pabich - Różycka 

 

 

Data zajęć: 24.03.2022 r. 

 

 

Scenariusz terapii logopedycznej (lekcji otwartej) 

przeprowadzonej w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 

z wykorzystaniem narzędzi TIK 

 

 

Temat. Gdy dorosnę chciałbym być… Rozmawiamy o zawodach. 

        Ćwiczenia podnoszące sprawność językową.  

 

 
Czas trwania zajęć: 45 min. 

Dziecko: 

- Uczeń klasy II. wykazujący specjalne potrzeby edukacyjne  

 

Cel ogólny: 

- podniesienie sprawności językowej, 

 

Cele szczegółowe: 

- wzbogacanie zasobu leksykalnego o słownictwo dotyczące niektórych zawodów, 

- kształtowanie umiejętności: 

✓ kojarzenia wyrazów w grupy tematyczne, 

✓ analizowania i racjonalizowania własnych skojarzeń, 

✓ rozumienia tekstu słyszanego i czytanego, 

✓ zadawania pytań, 

✓ myślenia przyczynowo – skutkowego i ustalania chronologii zdarzeń, 

- rozwijanie mowy zdaniowej i opowieściowej. 

 

Forma pracy: indywidualna. 

Metody logopedyczne: 

- pogadanka, 

- ćwiczenia praktyczne. 

 

Środki dydaktyczne: 

- karty pracy – ilustracje, rozsypanki wyrazowe, zagadki, 

- laptop,  

- program „Logopedia Pro – Zabawy słowem 2” 
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Przebieg zajęć: 

 

CZĘŚĆ WSTĘPNA 

 

1. Witam ucznia. Przedstawiam cel zajęć. Rozpoczynam rozmowę na temat zawodów, 

m.in. jakie uczeń zna zawody, czy wie, kim chciałby zostać w przyszłości? 

 

 

CZĘŚĆ  ZASADNICZA 

 

1. Co i do kogo pasuje? Zadaniem ucznia jest przyjrzenie się obrazkom ludzi wykonujących 

zawody marynarza, malarza i kucharza oraz dopasowanie do nich etykiet z rzeczownikami - 

określeniami .  

 

Marynarz – morze, statek 

Malarz – farby, pędzel 

Kucharz – garnek, widelec 

 

2. Co i do kogo pasuje? Przedstawiam kartę pracy, a na niej dziesięć osób wykonujących różne 

zawody. Uczeń ma wypisać jak największą liczbę wyrazów, które kojarzą mu się ze 

wskazanymi zawodami. Proszę dziecko o wyjaśnienie, dlaczego wybrało poszczególne 

wyrazy?  

 

Zawody: lekarz, kucharz, malarz (pokojowy), ogrodnik, pisarz, piosenkarz, pielęgniarka, 

marynarz, nauczyciel, malarz (artysta). 

 

3. Co najczęściej robi kucharz/ ogrodnik? Uczeń wybiera etykiety z czasownikami pasującymi 

do czynności, które wykonuje kucharz/ ogrodnik i przenosi je do ramki.  

 

Kucharz – gotuje, smaży, piecze 

Ogrodnik – grabi, sadzi, podlewa, sieje 

 

4. Zagadka. Uczeń słucha wierszy i wybiera ilustracje, które przedstawiają ich głównych 

bohaterów. Następnie (w drugiej zakładce zadania) odczytuje teksty i uzupełnia je brakującymi 

czasownikami. 

 

„Lubię mieć przepiękne stroje, 

Ostrych igieł się nie boję. 

A gdy tylko znajdę nić, 

Mogę sama stroje szyć” - krawcowa 

 

„Chociaż nie jest żadną rybką, 

Kocha morze ponad wszystko. 

Nawet w myślach, tak ukradkiem, 

Bardzo często pływa statkiem…” – marynarz  

 

Odczytuję zagadki: 

„Gdzieś pod ziemią wciąż przebywa. 

Węgiel dla nas wydobywa” - górnik 
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„Wśród nazw kwiatów się nie zgubi 

I w ogrodzie pracę lubi” - ogrodnik 

 

5. Uzupełnianki. Uczeń odczytuje treść zagadek, uzupełnia je podanymi wyrazami.  

 

Kierowca  

„Co się wiąże z tym zawodem? 

Częsta jazda samochodem!” 

 

„Wie, jak należy kominy czyścić. 

Jest plotka, że umie marzenia też ziścić”. 

 

„Na skrzyżowaniu – ruchem kieruje, 

A złym kierowcom – mandat wypisuje”. 

  

6.  Zagadki. Uczeń słucha wierszy i dopasowuje jeden z zaproponowanych wersów tak, 

by powstał rym. Wszystkie z podanych propozycji do wyboru są zdaniami pytającymi.  

 

 Umie pięknie stroje szyć. Pomyśl. 

a. Czy już wiesz, co to takiego? 

b. Kto to może być? 

c. Czu już powiesz, kto to taki? 

 

Umie wzlecieć tam, gdzie ptaki. 

a. Czy już powiesz, kto to taki? 

b. Czy już wiesz, co to takiego? 

c. Kto to może być? 

 

7. TAK czy NIE. Na stole rozkładam ilustracje. Wybieram jeden obrazek, ale nie pokazuję 

uczniowi, co na nim się znajduje. Uczeń musi odgadnąć, może zadawać pytania, na które 

odpowiedziami są „tak” lub „nie”. Jeśli uczeń będzie miał problem z wymyśleniem pytania – 

może zadać jedno z przygotowanych wcześniej. 

 

Obrazki: biedronka, krawiec, pilot, ananas, chleb, choinka, fasola, gruszka, krowa, książka, 

miś, prezent, rower, ryba, samolot, strzykawka, torba, traktor, wiewiórka.  

 

Przykładowe pytania: 

Czy to jest zielone? 

Czy to potrafi pływać? 

Czy to ma nogi? 

Czy to ma dziób? 

Czy to ma oczy? 

Czy to potrafi mówić? 

Czy to jest ostre? 

Czy to ma koła? 

Czy to ma rogi? 

Czy to ma kopyta? 

Czy to jest ładne? 

Czy to jest kolorowe? 

Czy to mieszka w lesie? 
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Czy to można zamknąć albo otworzyć? 

Czy to można zjeść? 

Czy to jest do jedzenia? 

Czy to można przytulić? 

Czy to coś można nosić przy sobie? 

Czy to jest czarne? 

Czy to ma futerko? 

Czy to lubi orzechy? 

Czy to można komuś podarować? 

 

8. „Chora Ola”. Uczeń słucha wiersza o wizycie dziewczynki u lekarza i ustawia obrazki 

przedstawiające wydarzenia z wiersza w odpowiedniej kolejności; następnie samodzielnie 

opisuje ilustracje.  

 

„Chora Ola” 

 

Przyszła Ola do doktora. 

„Och, doktorze, jestem chora. 

Bardzo słabo się dziś czuję: 

Głowa boli, w gardle kłuje.” 

Doktor zbadał ją dokładnie: 

„Gardło nie wygląda ładnie.” 

Płuc posłuchał, pukał w plecy: 

„Przeziębiłaś się niestety.” 

I dlatego biedna Ola 

Pójść nie mogła do przedszkola. 

W łóżku leżała, lekarstwa łykała. 

Ale po dwóch dniach już wyzdrowiała!” 

 

CZĘŚĆ KOŃCOWA 

 

1. Wklejam do zeszytu wybrane ćwiczenia.  

2. Dziękuję za pracę na zajęciach oraz nagradzam. 

 
 

 


