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Scenariusz zajęć  

 

 

Temat : Głos w komunikacji.  

Klasa : V 

Czas : 1 lekcja 

 

Cele : 

 

Cel główny : 

 Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania intonacji, natężenia 

głosu rozmówcy. 

 

Cele szczegółowe  
 

Uczeń :  

 Poznaje rolę niewerbalnych komunikatów w procesie porozumiewania się. 

 Doskonali umiejętności pracy w grupie.  

 Potrafi samodzielnie wypowiadać się na konkretny temat. 

 Dostrzega, że ludzie w różny sposób mogą odbierać intonację głosu.  

 

 

Środki dydaktyczne:   

 

 sprzęt multimedialny: tablica interaktywna, laptop.  

 program mtalent ( część: mowa w kontekście społecznym) 

 kłębek włóczki. 



 

Metody:  

 słowna, 

 praktycznego działania, 

 praca w grupie, 

 pogadanka.  

 

Formy: 

 grupowa.  

 

Przebieg lekcji: 

 

1.Zabawa integracyjna „Pajęcza sieć”. 

Nauczyciel, który ma w ręku włóczkę, rzuca kłębek do ucznia mówiąc: „Rzucam kłębek 

do …. (imię osoby), która/który …. (wymienia pozytywną cechę tej osoby)”. Następnie 

osoba, która posiada w ręku włóczkę otacza palec kawałkiem materiału i kontynuuje 

zabawę tworząc pajęczą sieć klasy. W momencie stworzenia wspólnej sieci nauczyciel 

zadaje pytania dając możliwość do refleksji na temat wypowiadanych słów w stosunku 

do siebie. Gdy kłębek włóczki trafia do ostatniej osoby, jej zadaniem jest rozplątanie 

pajęczej sieci poprzez odrzucenie kłębka z powrotem do osoby, od której go dostała 

wraz ze skierowaniem pozytywnego komunikatu do niej.  

2. Wprowadzenie do tematu – mapa myśli.  

Stworzenie przez uczniów w parach mapy myśli ze zdaniem „głos w komunikacji”,  

a następnie próba stworzenia wspólnej definicji.  

3. Ćwiczenie słowne – ukazanie różnic.  

Nauczyciel w różny sposób wypowiada te sama zdania, zaś uczniowie podają 

występujące w nich różnice w intonacji i natężeniu głosu.  

4. Wykonywanie zadań na platformie multimedialnej „mtalent” (Autyzm, Cz. II 

– Mowa w kontekście społecznym; barwa głosu, natężenie, intonacja). 

Uczniowie aktywnie biorą udział w wykonywaniu zadań na platformie z 

wykorzystaniem tablicy interaktywnej.  

5. Ćwiczenie „ Powiedz to tak!” z wykorzystaniem aplikacji wordwall.  

Uczniowie za pomocą aplikacji wordwall losują zdanie, które wypowiadają w 

wybrany przez siebie sposób (znudzony, zaspany, smutny, podekscytowany, obrażony, 

wściekły, zrezygnowany, rozpaczony).  

6. Podsumowanie zajęć i ocena pracy uczniów na zajęciach.  

 

 


