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Scenariusz zajęć realizowanych w ramach edukacji społecznej 

na pierwszym poziomie edukacji  

 

 

Temat zajęć: Mogę porozmawiać inaczej - nauka wybranych znaków języka migowego. 

Cel główny:  

 rozwinąć zainteresowanie uczniów nauką języka migowego jako inną formą 

komunikacji z drugą osobą, 

 nauczyć kilku podstawowych znaków daktylograficznych (liter), 

 nauczyć kilku podstawowych znaków ideograficznych (wyrazów) z zakresu zwrotów 

grzecznościowych, 

 uczyć tolerancji i zainteresowania problemami drugiego człowieka. 

Cele  szczegółowe : 

Uczeń : 

 poznaje wybrane znaki z alfabetu palcowego, czyli znaki określające litery, 

 poznaje wybrane znaki ideograficzne z zakresu "zwrotów grzecznościowych",  

 rozumie znaczenie słowa "tolerancja" , 

 rozwija koordynację i pamięć wzrokowo – ruchową 

Metody:  

 zabawa integracyjna, 

 scenka dramowa, 

 pokaz, 

 metoda niedokończonych zdań, 

 rozmowa kierowana, 

 burza mózgów. 

Formy:  

 indywidualna,  

 zbiorowa,  

 praca w parach. 



Środki dydaktyczne: 

 tablice demonstracyjne/fotografie, 

 kartki z niedokończonymi zdaniami, 

 teksty rozsypanki zdaniowej. 

 

Przebieg zajęć: 

1. Oglądanie fotografii 

Uczniowie oglądają fotografie z kilkoma wybranymi znakami literowymi języka migowego w 

układzie dłoni: a, o , m, t, b, k... 

Rozmowa kierowana: 

 Wypowiadają się na temat zdjęć. 

 Określają w jakich sytuacjach widzieli wykorzystanie dłoni, palców, gestów. 

2. Burza Mózgów  

Uczniowie szukają odpowiedzi na pytania z wykorzystaniem metody „burza mózgów”. 

Dlaczego i w jakich sytuacjach niektórzy korzystają z rąk, dłoni, gestów? 

 do porozumiewania się, 

 do rozmowy, gdy nie słyszysz? 

 w sklepie, na poczcie, 

 do oglądania programów telewizyjnych, do oglądania bajek... 

Czy nam może być potrzebny taki sposób porozumiewania się, czy możemy się go nauczyć? 

 kiedy chcemy coś powiedzieć osobie głuchej, 

 gdy sami chcemy wiedzieć co mówi do nas osoba głucha, 

 aby pomóc komuś w sklepie, 

 gdy sami chcemy się nauczyć tego język 

Jak powinniśmy zachować się gdy widzimy osobę porozumiewającą się językiem migowym?  

Przy zadaniu tego pytania nauczyciel pisze na tablicy wyraz „tolerancja”. Co oznacza to słowo? 

czy ktoś z was już je gdzieś usłyszał? 

 nie przyglądać się celowo, 

 nie śmiać się z kogoś, 

 trzeba wszystkich szanować, 

 nie obgadywać kogoś, 

 trzeba szanować tych, którzy wyglądają inaczej, rozmawiają inaczej niż my\ 

3. Nauka daktylografii  

Wzorcowy pokaz przez nauczyciela kilku wybranych znaków daktylograficznych : a, b, o, i, m, t, k.. 

Zachęcenie uczniów do powtórzenia znaku. Łączenie znaków literowych z gestem. Tworzenie 

wyrazów z poznanych gestów typu: mama, tata, to, kot.... 



4. Wykonanie gimnastyki rąk, palców, nadgarstków lewej i prawej ręki. 

5. Powtarzanie  

Naśladowanie prezentowanych znaków, gestów przez uczniów. Wielokrotne powtarzanie. 

Zapamiętywanie gestu przez skojarzenie z czymś (przykłady uczniów). 

 

 

6. Nauka wybranych znaków migowych  

Wzorcowy pokaz przez nauczyciela kilku wybranych znaków ideograficznych: dzień dobry, do 

widzenia, proszę, przepraszam, mama, tata. dziecko, dom. 

Naśladowanie i powtarzanie zaprezentowanych znaków.  

7. Ćwiczenie utrwalające w prostej scence dramowej (propozycja uczniów). 

8. Podsumowanie 

 Uczniowie „odczytują” znaki liter i wyrazów - praca w parach, 

 Uczniowie dostają koperty z rozsypankami wyrazowymi, 

 Uczniowie w grupach układają i odczytują kolegom ułożone z rozsypanek wyrazowych 

zdania.  

 „Język migowy to znaki wykonywane naszymi rękami”,  

 „W języku migowym można rozmawiać z osobą, która nie słyszy” 

 „Trzeba szanować innych”. 

 Uczniowie kończą zdania widoczne na tablicy: Dzisiaj nauczyłam się..., Doskonaliłam..., 

Poznałem..., Wiem, że... 

 Zachęcenie uczniów do poznawania innych znaków ideograficznych i 

daktylograficznych. 

9. Pożegnanie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materiały dla nauczyciela :  

 

O alfabecie palcowym i jego uczeniu 

Etymologicznie Daktylografia oznacza „pisanie palcami”. Pochodzi od greckich słów „ daktilos- 

palec” i „ grapo –piszę”. 

Daktylografia – mowa palcowa, wprowadzona została do nauczania przez hiszpańskiego mnicha 

Pedra de Ponce w XVI wieku. Prawdopodobnie powstała w klasztorach o surowym rygorze, które 

zakazywały zakonnikom rozmowy. W Polsce została wprowadzona w 1817 roku przez ks. Jakuba 

Falkowskiego założyciela Instytutu Głuchoniemych w Warszawie , pierwszej szkoły dla 

niesłyszanych dzieci. Alfabety palcowe powstające w różnych krajach różniły się między sobą 

znacznie. Światowa Federacja Głuchych opracowała między narodowy alfabet palcowy. 

Pod pojęciem daktylografia rozumiemy : 

· alfabet palcowy 

· znaki liczebników głównych i porządkowych 

· znaki określające ułamki zwykłe i dziesiętne 

· znaki określające działania arytmetyczne 

· znaki określające niektóre miana i miary metryczne 

· znaki określające niektóre wyrazy jednoliterowe tworzone na bazie alfabetu palcowego 

· znaki określające interpunkcję 

· w użytkowym wariancie systemu językowo-migowego alfabet palcowy wykorzystuje się do 

przekazywania nazw własnych więc nazwisk, imion, nazw ulic, miejscowości , skrótów 

wyrazowych ,znaków pojęciowych tworzonych na bazie znaków daktylograficznych np. co, kto, 

jak , dni tygodnia. Znaki daktylograficzne mogą być jednoręczne lub dwuręczne. W ramach 

programu znaki jednoręczne to : cały alfabet palcowy i część znaków liczbowych ( od 1 do 5, sto, 

tysiąc ,milion i zero ). Znaki dwuręczne gdzie rolę wiodącą odgrywa ręka prawa ( u osób 

leworęcznych –lewa ) – decyduje ona o treści merytorycznej znaku ,druga zaś stanowi podstawę na 

której wykonuje się właściwy znak. W nauce daktylografii ważna jest precyzja wykonywania 

znaków i tak : 

 ręka przekazująca znak powinna się znajdować na wysokości ust, w odległości ok. 20 

cm po prawej stronie twarzy, 

 ręka nieco wysunięta do przodu, 

 łokieć swobodnie odsunięty, aby uniknąć zbytecznego naprężenia mięśni, ręka 

rozluźniona, miękka, 

 zakończenie wyrazu sygnalizuje się krótką przerwą w przekazywaniu, 

 w trakcie przekazywania znaków należy patrzeć na twarz rozmówcy, 

 nie patrzeć na własną rękę, 



 znakom towarzyszy wymowa – właściwe głoski a nie wymowa doliterowa np. be ,ce de, 

 alfabet palcowy jest bliższy pismu ,odzwierciedla literę po literze więć obowiązują w 

nim zasady ortografii 

 

 

 

 

 


