
 
Ćwiczenia dla rodziców uczniów ze 
stwierdzonym niedosłuchem 
► Zalecenia  

– stymulowanie funkcji słuchowo – językowych, 

– rozwijanie pamięci werbalnej, 

– pracowanie metodą werbalno – słuchową, 

– przeciwdziałanie nawarstwianiu się trudności w zakresie komunikowania się. 

► Cel główny zajęć rewalidacyjnych: 

Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych. akceptacja siebie 

► Cele szczegółowe: 

– wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego, 

– usprawnianie funkcji słuchowych, 

– usprawnianie umiejętności grafomotorycznych, 

– kompensowanie ubytku słuchu innymi zmysłami, 

– podwyższenie poczucia własnej wartości 

-  uczenie radzenia sobie z emocjami, 

  

USPRAWNIANIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ 

1. Ćwiczenia z wykorzystaniem bodźców niewerbalnych (różnicowanie dźwięków z otoczenia, 

odtwarzanie dźwięków, odtwarzanie struktur rytmicznych, słuchanie muzyki). 

2. Ćwiczenia intonacji wypowiedzi (rozpoznawanie przebiegu intonacyjnego, różnicowanie zdań 

oznajmujących, pytających i rozkazujących, rozróżnianie barw głosu). 

3. Ćwiczenia słuchu fonematycznego. 

4. Ćwiczenia słuchu fonetycznego i melodii wypowiedzi (ćw. iloczasu- różnicowanie czasu 

trwania dźwięków mowy: samogłosek, spółgłosek, 

ćw. tempa wypowiedzi, czytanie na czas) 

5. Powtarzanie ciągów wyrazowych. 



6. Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej: głosek, sylab.   mówienie cicho, głośno. 

7. Rozróżnianiu  zdań o różnej długości, rozróżnianiu prostych zdań o podobnej długości. 

8. Rozumienie poleceń. 

ĆWICZENIA UMIEJĘTNOŚCI CZYTANIA, PISANIA I MÓWIENIA 

1. Ćwiczenia cichego czytania ze zrozumieniem, odpowiadanie na pytania do tekstu. 

2. Ćwiczenia ortograficzne i interpunkcyjne, ćwiczenia gramatyczno-stylistyczne, 

ćwiczenia słownikowe i frazeologiczne. 

3. Pisanie z pamięci. 

4. Pisanie  samodzielnych wypowiedzi na zadany temat. 

5. Ćwiczenia rozwijające mowę i wzbogacające słownik: 

– uściślanie rozumienia znaczenia pojedynczych wyrazów przez wykorzystywanie 

różnych słowników; 

– wzbogacanie pojęć (określanie ogólnej grupy przedmiotów); 

– dobieranie obrazków do całości z próbą uzasadnienia wyboru; 

– powtarzanie wyrazów, krótkich zdań , opowiadań po innej osobie; 

– dostrzeganie sytuacji nieprawdziwych w utworach literackich; 

– układanie zdań z podanymi wyrazami; 

– dopieranie wyrazów bliskoznacznych, pokrewnych, przeciwnych; 

– ćwiczenia z wykorzystaniem słowników’ 

– ćwiczenia usprawniające mowę pod względem gramatycznym; 

– opowiadanie treści obrazków, historyjki obrazkowej 

- oglądanie  filmów edukacyjnych 

6. Ćwiczenia w odczytywaniu mowy z ust: głosek, wyrazów, krótkich zdań. 

ĆWICZENIA GRAFOMOTORYCZNE 

1. Odtwarzanie układów powtarzających się elementów. 

2. Rysowanie według poleceń, .do muzyki, do swojego nastroju 

PROFILAKTYKA I TERAPIA SFERY EMOCJONALNEJ 

1. Ćwiczenia relaksacyjne. 

2. Ćwiczenia wyobraźni . 

3. Zagadki mimiczne i pantomimiczne. 



4. Niedokończone zdania, opowiadania, powiedzenia. 

5. Gra w słówka, 

6. Zajęcia plastyczne: rysowanie palcami, lepienie z gliny, plasteliny, robienie witraży, 

malowanie nastroju, uczuć, 

7.Rozmowy terapeutyczne o  emocjach, komunikowania się, relacji z rówieśnikami, 

problemach  z którymi sobie nie radzę. 

 

 

Przesyłam materiały wspomagające rodziców dotyczące pracy ze swoimi dziećmi. 
 

1.Stronę: https://www.youtube.com/watch?v=vaMrYwvTcyw - jak radzić sobie z emocjami. 

2 Ćwiczenia jak wspomagać dziecko z niedosłuchem.  

Przygotowała 

Mgr Krystyna Wielgus  

 

 

USPRAWNIANIE FUNKCJI JĘZYKOWYCH W OPARCIU O TEMATYKĘ ZIMOWĄ – SCENARIUSZ ZAJĘĆ 
REWALIDACYJNYCH 

ZABAWA W SKLEP – SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z REWALIDACJI 

REWALIDACJA UCZNIÓW  SŁABOWIDZĄCYCH – SCENARIUSZ ZAJĘĆ EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

KONSPEKT ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH DLA UCZNIA KLASY TRZECIEJ 

 

 

 

https://pedagogika-specjalna.edu.pl/oligofrenopedagogika/usprawnianie-funkcji-jezykowych-scenariusz/
https://pedagogika-specjalna.edu.pl/oligofrenopedagogika/usprawnianie-funkcji-jezykowych-scenariusz/
https://pedagogika-specjalna.edu.pl/rewalidacja/zabawa-w-sklep-scenariusz/
https://pedagogika-specjalna.edu.pl/rewalidacja/zabawa-w-sklep-scenariusz/
https://pedagogika-specjalna.edu.pl/tyflopedagogika/rewalidacja-uczniow-slabowidzacych-scenariusz/
https://pedagogika-specjalna.edu.pl/tyflopedagogika/rewalidacja-uczniow-slabowidzacych-scenariusz/
https://pedagogika-specjalna.edu.pl/rewalidacja/konspekt-utrwalanie-mnozenia/
https://pedagogika-specjalna.edu.pl/rewalidacja/konspekt-utrwalanie-mnozenia/

