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i języka migowego (          )

Co oznaczają te dłonie? Na następnej stronie będzie wyjaśnienie – spróbuj odczytać 

wszystkie zakodowane wyrazy. Dasz radę!



JAK TO SIĘ NAZYWA?

Dowiesz się, jeśli przeczytasz naszą 

pracę do końca.



27 września 2020
(ostatnia niedziela września)



DZIEŃ GŁUCHYCH? 
TO MOŻNA TAK MÓWIĆ?

Jeśli chcesz wiedzieć, jak taka osoba chce być nazywana – spytaj ją.

Zapamiętaj!

Osoby z zaburzonym słuchem nie lubią słowa „głuchoniemy”.

Możesz powiedzieć „niesłyszący”.

Często sami mówią o sobie jako o osobach „Głuchych” lub „głuchych”.



DLACZEGO NIE MÓWIMY 
„GŁUCHONIEMY”?

Osoba Głucha posiada swój język, w którym może komunikować się

z innymi ludźmi.

Jest to język migowy.

Nie jest więc osobą niemą i nie należy tak o niej mówić.

Będzie to przez nią odbierane jako niegrzeczne.



JĘZYK MIGOWY? 
CO TO TAKIEGO?

Język migowy to naturalny język służący do porozumiewania się

bez używania słuchu.

Znaki dotyczące

osób niesłyszących.



JAK MOGĘ ZROZUMIEĆ
OSOBĘ NIESŁYSZĄCĄ?

NIE ZNAM JĘZYKA MIGOWEGO… 

o pisząc

na telefonie, na kartce, na komputerze, na tablicy…

o mówiąc

nie wszyscy niesłyszący będą w stanie zrozumieć 

mowę z ruchu ust, ale warto spróbować 

o Obserwować, jak Wam jest wygodniej



ILE JEST JĘZYKÓW MIGOWYCH? 

Jak myślisz? Która odpowiedź jest dobra?

a) Wszystkie kraje mają ten sam język migowy, 

jeden dla całego świata.

b) Każdy kontynent ma swój język.

c) Każdy kraj ma swój własny język migowy.



ILE JEST JĘZYKÓW MIGOWYCH? 

c) Każdy kraj ma swój własny język migowy.

Obecnie używa się około 200–300 języków migowych.

Ciągle powstają nowe!

Osoba Głucha wyjeżdżająca za granicę może mieć taki sam problem
z porozumieniem się z Głuchymi mieszkańcami danego kraju, jak
osoba słysząca z tamtejszymi słyszącymi.



TE ZNAKI MOGĄ SIĘ PRZYDAĆ

Możesz zobaczyć jak to się miga, na początku tego filmu: 

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

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


JAK MIGAMY W POLSCE?

Polscy Głusi używają Polskiego Języka Migowego

(w skrócie PJM). 

Jest to język inny niż mówiony/pisany język polski. 

Tłumaczony słowo po słowie na język polski nie będzie w pełni 

zrozumiały dla Osoby Głuchej. 

Nie ma w nim przecinków, kropek, znaków zapytania 

i wykrzykników. 



CHCESZ ZOBACZYĆ JAK 
WYGLĄDA TAKIE MIGANIE?

Kliknij:

http://www.miganewiersze.pl/bajki/

http://www.miganewiersze.pl/bajki/


CIEKAWE LINKI

• https://www.spreadthesign.com/pl.pl/search/ → słownik znaków z 

języka migowego (niestety nie wszystkie znaki są takie same nawet w 

całym kraju, więc dla Warszawy też są tu błędy)

• https://www.youtube.com/watch?v=krTkCFsPJtQ→ teledysk w PJM 

do piosenki „Nie bój się chcieć”

• https://www.youtube.com/watch?v=sGtedTtezSA&list=PLg9HffCpr6yv

oA0t0FP62ZczQvoRKhYcU&index=41→ grupa Młodzi Migają 

Muzykę (uczniowie ze szkoły dla niesłyszących w Warszawie) i ich 

interpretacja utworu „Firework” w PJM

https://www.spreadthesign.com/pl.pl/search/
https://www.youtube.com/watch?v=krTkCFsPJtQ
https://www.youtube.com/watch?v=sGtedTtezSA&list=PLg9HffCpr6yvoA0t0FP62ZczQvoRKhYcU&index=41


ALFABET PALCOWY
CZYLI PRZELITEROWANIE

To jego znakami zapisałyśmy nasze zagadki.

Już wiesz, że alfabet palcowy nie służy do migania całych zdań. Od

tego są znaki.

Nie wszystkie słowa mają odpowiadający im znak w języku

migowym, np. imiona, nazwiska, nazwy miast.

Może się też zdarzyć, że nie znamy znaku na jakieś słowo. Wtedy

też przydaje nam się alfabet palcowy.



ALFABET PALCOWY

Myślisz, że już go znasz? Sprawdź 

się! ☺ Kliknij:

https://wordwall.net/play/4295/689/

320

https://wordwall.net/play/4295/689/320

