
 
 
Zajęcia zdalne  
 
Drodzy Rodzice!  
 
Głównym założeniem zajęć jest promowanie wśród dzieci w wieku przedszkolnym nauki 
języka migowego oraz wdrażanie do tolerancji inności w świecie społecznym poprzez ich 
kontakt z elementarnymi znakami z zakresu daktylografii oraz ideografii. 
 
Nauka języka migowego pozwala dziecku na przyjemne ćwiczenie liter, głosek i słów w 
ciekawy sposób. Dla dziecka jest zabawą, w której nie musi umieć czytać, aby „przeczytać”, 
motywuje do samodzielnego wymyślania, pisania i czytania w głowie. Nauka znaków 
daktylograficznych (alfabet migowy) sprzyja w zapamiętywaniu znaków graficznych liter, 
ponieważ często swoim wyglądem znak przypomina faktyczną literę. 
 
Nauka języka migowego to nie tylko świetna zabawa dla dziecka, ale przede wszystkim 
wskazanie mu nowego, alternatywnego sposobu porozumiewania się z ludźmi, przy 
jednoczesnym uwrażliwianiu na drugiego człowieka. Ucząc dziecko od najmłodszych lat 
szacunku, tolerancji i godnego traktowania ludzi różniących się od nas samych, a poprzez 
naukę języka migowego umożliwienie mu sposobu kontaktowania się z osobami z wadą 
słuchu, powoduje rozwój umiejętności społecznych dziecka, poszerza jego pogląd na świat i 
sposób jego rozumienia 
 
 
A więc zaczynajmy! 
 
 
Zabawa na powitanie.  
 
Dziecko siada na dywanie. Wyklaskuje imiona całej rodziny. Podaje liczbę sylab każdego 
imienia.  
 
 
Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej Język migowy. 
 
Przygotowane opowiadanie: 
https://youtu.be/nCHCInfWWy4 
 
 
 
Źródło: mac.pl 
 
 
 

https://youtu.be/nCHCInfWWy4


Od samego rana Ada przygotowywała się na spotkanie z nową koleżanką, Kasią. Okazało 
się, że tata Kasi jest bardzo zdolnym architektem i będzie pracował w tym samym biurze co 
tata Ady i Olka. Obie rodziny umówiły się w małej kawiarence w galerii, tuż obok bawialni dla 
dzieci. Ada bardzo lubiła poznawać nowe osoby i rozmawiać z nimi o tym, w co lubią się 
bawić. Tym razem Ada była szczególnie przejęta spotkaniem, bo dowiedziała się od 
rodziców, że Kasia nie słyszy. – Na żadne ucho? – dopytywała się Ada. – Ani troszeczkę? – 
Ani troszeczkę. – To jak my się będziemy bawić? – Jestem pewna, że znajdziecie na to 
sposób – uśmiechnęła się mama. Ada próbowała zatykać sobie uszy i prosiła Olka, żeby coś 
do niej mówił. – Mam fajną siostrę – powiedział Olek. – Co mówisz? – spytała Ada. – Moja 
siostra jest najlepszą siostrą na świecie! – Ecie-pecie? Nic nie rozumiem… Tej Kasi musi 
być bardzo trudno – stwierdziła Ada. W galerii panował gwar. Z głośników płynęła muzyka, w 
bawialni słychać było piski i śmiech rozbawionych dzieci. Obie rodziny przywitały się słowami 
„dzień dobry” i podały sobie ręce. Ada stanęła naprzeciwko Kasi i nie wiedziała, czy ma coś 
powiedzieć, czy nie. Przecież Kasia i tak nie usłyszy. Jednak dziewczynka uśmiechnęła się i 
rękami zrobiła przyjazny gest. Ada zrozumiała, że to jest powitanie, i odpowiedziała takim 
samym gestem. Potem Kasia wskazała bawialnię i dziewczynki pobiegły razem na 
zjeżdżalnię. Po chwili radośnie nurkowały w basenie z kolorowymi piłeczkami. Kasia 
układała z rąk różne znaki, a Ada próbowała odgadnąć ich znaczenie. Gdy chciała zająć się 
rysowaniem i kolorowaniem, Ada od razu zrozumiała, o co chodzi. Wspólnie narysowały 
słonia z wielkimi uszami, a na tych uszach namalowały wszystko, co symbolizuje dźwięki: 
ptaki, trąbkę, gitarę, śpiewającą panią, a nawet samolot odrzutowy. Potem bawiły się w 
teatrzyk dłoni i okazało się, że palcami można pokazać wiele rzeczy. Czasami Ada się myliła 
i nie potrafiła czegoś zrozumieć, ale to było bardzo zabawne. Jak wiele można powiedzieć, 
nie używając słów! Wieczorem Ada wciąż rozmyślała o Kasi i o tym, jak wspaniale się z nią 
bawiła. Tata powiedział córeczce, że osoby niesłyszące porozumiewają się językiem 
migowym. – Czy ja też mogę się nauczyć tego języka? – zapytała Ada. – Oczywiście. A 
teraz zgadnij, co chcę ci przekazać – tata przytulił Adę i pocałował ją w czoło. – Dobranoc i 
kocham cię! – zawołała Ada i odpowiedziała tym samym gestem. – Zrozumiałeś, tatusiu? 
Tata uśmiechnął się i pokiwał głową. Miłość nie potrzebuje słów 
 
 
Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania 
 
 
- Jak nazywa się język, którym porozumiewa się Kasia? 
 
− Jakbyście się czuli, gdybyście nie słyszeli tego, co ktoś mówi? 
 
− Spróbujcie, jak Ada, zatkać uszy i sprawdzić, czy rozumiecie, co mówi kolega/koleżanka.  
- Narysuj tak jak Ada (sam lub z pomocą rodziców) słonia z wielkimi uszami a na tych 
uszach różne dźwięki 😉 
 
Propozycja zabaw 
 
- oglądanie obrazków przedstawiających przedmioty, maszyny, zwierzęta itp. wydające 
różne dźwięki 



 
– losowanie obrazków i próby naśladowania poszczególnych dźwięków ( zabawy 
dźwiękonaśladowcze) 
 
-podział obrazków na te, które przedstawiają dźwięki przyjemne  i te, które przedstawiają 
dźwięki nieprzyjemne dla ucha ( dzieci dzielą obrazki na dwie grupy, dwa zbiory) 
 
 
– rozmowa z dziećmi na temat „ Co by było gdybyśmy nic nie słyszeli?” 
 
Kalambury, zabawa dla całej rodziny pokaż dziecku, że można bawić się w rysując i 
pokazując nie używając przy tym słów ! 😍 
 
 
Zabawa w zgadywanie.  
 
Rodzic przygotowuje dziecku kilka przedmiotów. Następnie zakrywa dziecku oczy opaską.  
 
Dziecko za pomocą zmysłu dotyku musi rozpoznać przedmiot, który przygotował dla niego 
rodzic.  
Rodzic kontynuuje rozmowę. Wyjaśnia dziecku znaczenie pojęcia tolerancja. 
 
 
Tolerancja to poszanowanie odmienności innych, ich wyglądu, sposobu komunikowania się, 
wiary, kultury itd. 
TOLERANCJA 
Policz z ilu liter składa się wyraz tolerancja.  
 
 
Film edukacyjny o tolerancji. Zapraszam do oglądania.  
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=DL1Au8gOs9M 
 
źródło: youtube  
 
 
Dodatkowo załączam film, na podstawie którego będzie opierała się nasza akcja edukacyjna 
przez cały okres jej trwania.  
  
 

https://www.youtube.com/watch?v=DL1Au8gOs9M




 


