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Rozpoczęcie terapii ITUS – metoda lubelska 

 

Do rozpoczęcia terapii przy pomocy Interaktywnego Treningu Umiejętności 

Słuchowych – metoda lubelska muszą być spełnione następujące kryteria: 

• Pobranie aktualnej wersji aplikacji ITUS – metoda lubelska na jedną z dostępnych 

platform: Android, iOS, Windows, 

• Wybór platformy na której będzie prowadzony trening ITUS – metoda lubelska 

(przełączanie typu platformy podczas trwania treningu uwagi słuchowej jest 

niemożliwe), 

• Wymagane dane wygenerowane przez panel ITUS – metoda lubelska 

indywidualne dla każdego pacjenta. 

Interaktywny Trening Uwagi Słuchowej – metoda lubelska jest częścią Projektu 

LUBELSKIEGO PROGRAMU WCZESNEGO WYKRYWANIA, LECZENIA I TERAPII ZABURZEŃ 

KOMUNIKACYJNYCH U DZIECI ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ SZKOLNĄ w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Każda gra terapeutyczna obejmuje inną problematykę przetwarzania słuchowego. 

W celu zapewnienia jak największego komfortu dziecka w ramach realizowanej terapii 

ITUS – Interaktywny Trening Umiejętności Słuchowych – metoda lubelska kolejność 

gier jest dowolna. Wszystkie gry zawarte w aplikacji składają się z 12 poziomów 

trudności. Każdy poziom trudności ma określony próg poprawności. W celu odbycia 

kompletnego treningu należy ukończyć wszystkie dostępne gry. 
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Czas trwania treningu 
Interaktywny Trening Uwagi Słuchowej -metoda lubelska jest bezpłatny, dziecko będzie 

realizowało trening słuchowy w domu, w dogodnym czasie, z wykorzystaniem 

własnego komputera PC lub za pomocą aplikacji w telefonie komórkowym. 

Przewidywany czas treningu wynosi ok. 3 miesięcy. Interaktywny Trening Uwagi 

Słuchowej – metoda lubelska składa się z 10 gier. Każda gra obejmuje 12 poziomów, 

z czego 1-4 dostępne są w pierwszym etapie, 5-8 w drugim etapie, 9-12 w trzecim 

etapie. Każdy etap trwa ok. dwa tygodnie, po którym następują dwa tygodnie przerwy. 

Przyjęto, że dziecko powinno przejść 4 poziomy (10 gier) w ciągu dwóch tygodni. Zaleca 

się stosowanie treningu co drugi dzień po około 30 minut dziennie. Osiągnięcie trzech 

gwiazdek w grze nie blokuje możliwości ponownej gry. Dziecko może dalej grać 

w ulubione gry w ramach ITUS -metoda lubelska. Należy pamiętać, aby odblokować 

kolejny etap należy przejść wszystkie dostępne poziomy w każdej z gier (na ocenie 

3 gwiazdek) w danym etapie. Po przejściu wszystkich poziomów w danym etapie 

inicjuje się dwutygodniowa przerwa przed kolejnym etapem. Po zakończeniu treningu 

wykonane zostaną testy oceniające efekty przeprowadzonej terapii . Dla dzieci, 

u których wyniki testów będą nieprawidłowe zalecane jest odbycie badań 

diagnostycznych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie. Badania będą 

realizowane również w formie telekonsultacji poprzez Platformę do Treningu. 

 

Warunki udziału 
Zachęcamy do wzięcia udziału w oferowanym Treningu w ramach Programu. 

Warunkiem udziału Państwa dziecka jest zgłoszenie chęci uczestnictwa w Programie. 

W tym celu, prosimy o wiadomość mailową na adres terapia@przesiewlubelskie.pl 

o treści: 
Wyrażam chęć na udział mojego dziecka (imię i nazwisko) w Interaktywnym Treningu 

Uwagi Słuchowej -metoda lubelska w ramach Programu „Lubelski Program Wczesnego 

Wykrywania, Leczenia i Terapii Zaburzeń Komunikacyjnych u Dzieci Rozpoczynających 

Naukę Szkolną”. 

Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna: 

Nr telefonu: 

E-mail: 

PESEL dziecka: 

Adres: 

Nazwa i adres szkoły: 

Potrzebuję słuchawki: Tak/Nie* 
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Materiały informacyjne: Tak/Nie* 

*Niepotrzebne skreślić 

Po przesłaniu informacji mailowej dane zostaną zweryfikowane z podanymi 

w formularzu zgłoszeniowym do Projektu. Po poprawnej weryfikacji danych zostanie 

wysłany mail z unikalnym loginem i hasłem do aplikacji. Aby rozpocząć ITUS – metoda 

lubelska należy ściągnąć i zainstalować aplikację na jedną z trzech platform: Android, 

iOS, Windows. Następnie poprawnie wpisać przesłane w pliku .pdf dane dostępowe 

oraz przeczytać i akceptować jej regulamin. Zachęcamy do aktywnego włączenia się 

w dalszy etap Projektu. 

 

Instalacja aplikacji ITUS – Interaktywny Trening 

Umiejętności Słuchowych – metoda lubelska 

 

Aplikacja ITUS – Interaktywny Trening Umiejętności Słuchowych – metoda lubelska jest 

dostępna na trzy platformy: 

• Android, 

• iOS, 

• Windows. 

 

Uwaga!!! 

Prosimy o wybór platformy przed rozpoczęciem treningu na której będzie prowadzony 

ITUS – metoda lubelska (przełączanie typu platformy podczas trwania terapii jest 

niemożliwe). 

 

Instalacja na platformie Windows 
 

Proszę wejść na stronę https://przesiewlubelskie.pl/dokumenty-do-pobrania/ 

i odnaleźć link do pobrania ITUS – metoda lubelska (wersja Desktop) oraz pobrać 

program.  

(Większość programów antywirusowych, takich jak Windows Defender, skanuje 

programy w poszukiwaniu wirusów podczas pobierania. 

Jeśli wybierzesz „Zapisz”, plik programu jest zapisywany w folderze Pobrane. 

Jeśli wybierzesz „Zapisz jako”, możesz wybrać lokalizację zapisania pliku (np. Pulpit).) 

 

https://przesiewlubelskie.pl/dokumenty-do-pobrania/
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Po ściągnięciu plików instalacyjnych ITUS – metoda lubelska (wersja Desktop) proszę 

wejść w ITUS.exe. Zaakceptować zgody. 

Po zaakceptowaniu pojawi się ekran instalatora ITUS – metoda lubelska. Istnieje 

możliwość zmiany folderu poprzez przycisk „Przeglądaj”. Klikając „Dalej” przechodzimy 

do kolejnego kroku instalacji. 

 
Zaznaczenie „Utwórz skrót na pulpicie” spowoduje lepszą dostępność na 

komputerach/laptopach z systemem Windows 10. Po kliknięciu „Dalej” instalator jest 

gotowy do rozpoczęcia instalacji aplikacji ITUS – metoda lubelska. 
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Ekran ten służy do potwierdzenia ustawień instalatora oraz zaczęcia instalacji ITUS - 

metoda lubelska. 

 
Po kliknięciu „Instaluj” następuje instalacja z widocznym paskiem postępu. 
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Prawidłową instalację aplikacji ITUS - metoda lubelska sygnalizuje końcowy ekran 

„Zakończono instalację aplikacji ITUS”. 

 

Instalacja na urządzeniu z Androidem 
 

Znajdowanie aplikacji Sklep Google Play 

 

Ze Sklepu Google Play możesz pobierać na urządzenie aplikacje, gry i treści cyfrowe. 

Aplikacja Sklep Play jest fabrycznie zainstalowana na urządzeniach z Androidem, które 

obsługują Google Play. 

Otwieranie aplikacji Sklep Play 

1. Na urządzeniu otwórz sekcję Aplikacje, 

2. Proszę kliknąć Sklep Google Play. 

 

Pobieranie aplikacji i treści cyfrowych na Androida ze Sklepu Google Play 

Przy pomocy Sklepu Google Play można zainstalować na urządzeniu aplikację ITUS – 

Interaktywny Trening Umiejętności Słuchowych – metoda lubelska. 

 Znajdowanie i pobieranie aplikacji ITUS – metoda lubelska: 

1. Proszę otworzyć aplikację Sklep Google Play lub poprzez play.google.com, 
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2. Wyszukać aplikacji ITUS – metoda lubelska po jej pełnej nazwie: ITUS – 

Interaktywny Trening Umiejętności Słuchowych – metoda lubelska, 

3. Wybrać aplikację, 

4. Kliknąć „Zainstaluj” (produkt jest bezpłatny), 

5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie. 

 

UWAGA! Sklep Play nie chce się otworzyć, załadować lub nie można pobrać w nim 

aplikacji ITUS – Interaktywny Trening Umiejętności Słuchowych – metoda lubelska?: 

1. Upewnij się, czy masz stabilne połączenie z siecią komórkową lub Wi-Fi, 

2. Wyczyść pamięć podręczną i dane Sklepu Play, 

3. Ponownie uruchom urządzenie. 

 

Aplikację mobilną ITUS – Interaktywny Trening Umiejętności Słuchowych – metoda 

lubelska można również pobrać za pomocą strony internetowej przesiewlubelskie.pl . 

 

Instalacja ze sklepu App Store 
 

Za pomocą sklepu App Store na urządzeniu firmy Apple możesz znaleźć i pobierać 

aplikację ITUS – Interaktywny Trening Umiejętności Słuchowych – metoda lubelska. 

 

Aby pobrać aplikację mobilną ITUS – Interaktywny Trening Umiejętności Słuchowych – 

metoda lubelska na platformę iOS będzie potrzebny Apple ID. Konto Apple ID służy do 

uzyskania dostępu do usług firmy Apple. Jeżeli dany użytkownik urządzenia korzysta 

z pozostałych usług firmy Apple np. iCloud, proszę o zalogowanie się do sklepu App 

Store przy użyciu tego samego konta Apple ID. 

Jeżeli w App Store na aparacie telefonicznym firmy Apple widnieje przycisk 

pobrania   obok aplikacji ITUS – Interaktywny Trening Umiejętności Słuchowych – 

metoda lubelska, oznacza to, iż omawiana aplikacja zostają już pobrana.  

 

Jak zainstalować ITUS na App Store: 

1. Wybierz aplikację App Store na ekranie początkowym, 

2. Wyszukaj aplikację ITUS – Interaktywny Trening Umiejętności Słuchowych – 

metoda lubelska, 

3. Wybierz opcję „Pobierz”. Może być konieczne zalogowanie się za pomocą 

konta Apple ID, 

4. Po ukończeniu pobierania aplikacji możesz przenieść je w inne miejsce na 

ekranie początkowym.  



10 
Interaktywny Trening Umiejętności Słuchowych – metoda lubelska (instrukcja obsługi) 

 

 

Logowanie Windows/Android/iOS 
 

Proszę otworzyć aplikację ITUS – metoda lubelska.  

Po krótkiej chwili pojawi się ekran logowania z następującymi polami: 

• LOGIN, należy wprowadzić indywidualny LOGIN pacjenta, 

• HASŁO, należy wpisać podane wcześniej indywidualnie HASŁO. 

 

 

 
UWAGA!!! 

Aby móc rozpocząć Interaktywny Trening Uwagi Słuchowej – metoda lubelska należy 

zaakceptować regulamin oraz zgody wymagane przez ITUS – metoda lubelska. 

 

Przy niewypełnionych polach login i hasło pojawi się ekran z komunikatem: 
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Po poprawnym wpisaniu wymaganych dwóch pól, tj. login, hasło i kliknięciu „Zaloguj” 

pojawi się okno modalne z informacją „Zalogowano pomyślnie”. Proszę kliknij 

„Zamknij”. 
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Uruchomienie gier 

 

Po zalogowaniu, uruchomiony zostanie ITUS – Interaktywny Trening Umiejętności 

Słuchowych – metoda lubelska. Następnie na ekranie pojawi się okno rozpoczęcia 

terapii z listą gier terapeutycznych dostępnych w opisywanym oprogramowaniu. (Po 

pierwszym zalogowaniu każda z gier powinna wyświetlać Poziom 1) 

 
Proszę o wybór danej gry. 

Każda gra terapeutyczna obejmuje inną problematykę przetwarzania słuchowego. W 

celu zapewnienia jak największego komfortu dziecka w ramach realizowanej terapii 

ITUS – Interaktywny Trening Umiejętności Słuchowych – metoda lubelska kolejność 

gier jest dowolna. Wszystkie gry zawarte w aplikacji składają się z 12 poziomów 

trudności. Każdy poziom trudności ma określony próg poprawności. 

W celu odbycia kompletnego treningu należy ukończyć wszystkie dostępne gry. 

 

Gry multimedialne 

Gry multimedialne zadawane są pacjentom według ściśle opracowanych algorytmów. 

Wszystkie gry składają się na sześć modułów: 

1. Usprawnienie różnicowania częstotliwości (wysokości) dźwięków tonalnych, 

otoczenia, mowy oraz dźwięków muzycznych; 

2. Usprawnienie różnicowania czasu trwania (długości) dźwięków tonalnych, 

otoczenia, mowy oraz dźwięków muzycznych; 
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3. Usprawnienie różnicowania natężenia (głośności) dźwięków tonalnych, otoczenia, 

mowy oraz dźwięków muzycznych; 

4. Usprawnienia selektywności słuchowej dźwięków mowy na tle innych dźwięków 

(dźwięków otoczenia, szumów, innych dźwięków mowy); 

5. Usprawnienia lateralizacji słuchowej w zakresie percepcji dźwięków mowy; 

6. Usprawnienia integracji słuchowo-wzrokowo-ruchowej. 

 

Przydatne informacje: 

Po wejściu w jedną z gier zobaczymy menu gry. W menu mamy dostępne opcje do 

wyboru: GRAJ, INSTRUKCJA oraz ZAKOŃCZ. Dodatkowo w grach 1, 2 i 3 dostępny jest 

również SKLEP. Na górze po lewej stronie można zobaczyć czas spędzony w grze, po 

prawej liczbę monet, które udało się zebrać graczowi w danej grze. 

 

 
 

Po kliknięciu w przycisk GRAJ gracz przechodzi do widoku poziomów danej gry. Szare 

ikonki oznaczają - poziom nie jest jeszcze dostępny. Gwiazdki nad ikonką poziomu to 

wynik gry. Jeśli użytkownik odpowiedział poprawnie na więcej niż 85% pytań otrzymuje 

3 gwiazdki i zostaje odblokowany kolejny poziom danej gry. 
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Użytkownik nie może uruchomić kolejnego poziomu, jeśli w każdej z gier nie przejdzie 

takiej samej liczby poziomów. Dla przykładu: jeśli w pierwszej grze przejdzie pierwszy 

poziom z 3 gwiazdkami, aby uruchomić drugi poziom musi uzyskać 3 gwiazdki w każdej 

z pozostałych 9 gier (na tym samym poziomie). 

 

 
Po ukończeniu każdej z gier użytkownik widzi komunikat, że gra została zakończona, po 

czym aplikacja wraca do widoku poziomów danej gry.  

UWAGA!!!  

Wyjście przyciskiem z gry nie jest jednoznaczne z ukończeniem gry. W takim przypadku 

również nie zostaje dodana liczba zdobytych monet oraz czas spędzony podczas gry. 
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W sklepie można wymienić zdobyte monety w grze na dodatkowe postacie, którymi 

gracz ma możliwość poruszać się w danej grze. 

 

 
Aby zsynchronizować wyniki należy z menu gier kliknąć przycisk USTAWIENIA. 
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Następnie kliknąć przycisk SYNCHRONIZUJ. W widoku ustawień możemy sprawdzić 

czas grania w każdą z gier, a także datę ostatniej synchronizacji. 

 

 
Synchronizacja wykonuje się również automatycznie po wyjściu z aplikacji poprzez 

kliknięcie przycisku WYLOGUJ (powoduje wylogowanie użytkownika oraz wyjście do 

ekranu logowania) lub ZAMKNIJ BEZ WYLOGOWYWANIA (powoduje zamknięcie 

aplikacji z możliwością ponownego uruchomienia bez konieczności logowania 

użytkownika) 
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Opis gier dostępnych w ITUS - metoda lubelska 

 

W obłokach 
Dziecko wciela się latającego ptaka zbierającego monety, który w danym interwale 

czasowym ma za zadanie różnicować wysokość sygnałów dźwiękowych. Każdy 

następny poziom trudności opiera się na zmniejszeniu różnic wysokościowych tonów 

do usłyszenia. Po usłyszeniu sekwencji dźwięków, dziecko ma za zadanie wlecieć w 

daną chmurę (niższą/wyższą). Liczba chmur jest adekwatna do ilości odegranych 

dźwięków w sekwencji. Po prawidłowej odpowiedzi chmura rozwiewa się na kolor 

biały, zaś przy błędnej na czerwono.  

 
W celu uatrakcyjnienia modelu terapii dodano możliwość zmiany postaci oraz zbierania 

monet pomiędzy interwałami czasowymi. Monety te, można wymienić na nowe 

postacie w sklepie wewnątrz gry. 
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Sterowanie bohaterem gry jest za pomocą sterowania klawiszem: 

W wersji desktop: 

W- w górę, 

S – w dół, 

 

lub 

 

↑-w górę, 

↓- w dół. 

 

Wersja mobilna (Android, iOS) dotknięcie ekranu telefonu lub joystick, pojawiający się 

po naciśnięciu dotykowego ekranu. 

 

Podwodny świat 
Dziecko wciela się kapitana statku podwodnego, który ma za zadanie w danym 

interwale czasowym różnicować czas trwania dwóch lub trzech sygnałów 

dźwiękowych. Każdy następny poziom trudności opiera się na skróceniu różnicy 

długości czasu trwania sygnałów dźwiękowych. Kapitan statku w trakcie gry w swojej 

przygodzie napotyka na przeszkody, jakimi są podwodne skały. W celu uniknięcia 

rozbicia się o nie, pierwszy marynarz okrętu może wystrzelić w jej kierunku torpedę. 

Aby to zrobić należy prawidłowo rozpoznać sekwencję dźwięków. 
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Po odegraniu sekwencji dźwiękowej, dziecko powinno dokonać wyboru jednego z kilku 

przycisków przedstawiające możliwe konfiguracje, przykładowo: 

• Krótki - długi, 

• Długi - krótki, 

• Krótki - krótki - długi, 

• Długi - krótki - długi. 

Po wybraniu prawidłowej odpowiedzi, statek podwodny wystrzeli torpedę w kierunku 

podwodnej skały. Wszystkie prawidłowe odpowiedzi są punktowane. W ten sposób 

zdobyte punkty oraz zebrane monety pomiędzy sekwencjami dźwięków dają 

możliwość zmiany kierowanego statku (sklep wewnętrzny gry). 

 
  



21 
Interaktywny Trening Umiejętności Słuchowych – metoda lubelska (instrukcja obsługi) 

 

 

Sterowanie bohaterem gry jest za pomocą sterowania klawiszem: 

W wersji desktop: 

W- w górę, 

S – w dół, 

A – do tyłu, 

D – do przodu. 

Lub 

↑-w górę, 

↓- w dół, 

← - do tyłu, 

→ - do przodu. 

Wersja mobilna (Android, iOS) dotknięcie ekranu telefonu lub joystick, pojawiający się 

po naciśnięciu dotykowego ekranu. 

 

Latająca świnka 
 

Gra ta ma na celu naukę różnicowania natężenia bodźców dźwiękowych u dzieci. 

Bohaterem gry jest latająca świnka, która ma za zadanie zbierać monety oraz omijać 

przeszkody stające na jej drodze. Podczas gry dziecko zbiera monety umiejscowione na 

różnej wysokości ekranu. W trakcie zbierania monet pojawiają się półki skalne, 

z których jedna zawiera drewnianą barykadę. Aby w nią nie wpaść, dziecko musi 

nasłuchiwać różnicę głośności nagrań dźwiękowych w tle. 

Gra zaczyna się neutralną głośnością dźwięków. Ich dynamika będzie ostrzegała świnkę 

przed zbliżającą się przeszkodą. Gdy muzyka będzie coraz głośniejsza (mocniejsza 

dynamika) sygnalizuje to przeszkodę na górnym poziomie i odwrotnie. Spadek poziomu 

głośności przykładu muzycznego sugeruje, iż niebezpieczeństwo czai się na dolnej 

półce skalnej. 
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Gra podzielona jest na 12 poziomów ze stopniowanym poziomem różnicowania 

dynamicznego dźwięków. 

 

Sterowanie: 

Wersja desktop: klawisz spacja 

Wersja mobilna (Android, iOS): dotknięcie ekranu telefonu. 

W celu uatrakcyjnienia modelu terapii dodano możliwość zmiany postaci oraz zbierania 

monet pomiędzy interwałami czasowymi. Monety te, można wymienić na nowe 

postacie w sklepie wewnątrz gry. 
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Zniekształcone słowa 
 

W tej grze dziecko ma do rozpoznać i wskazać pojedyncze słowa wypowiedziane przez 

lektora. Po wybraniu jednego z 12 poziomów zostaje załączona pierwsza plansza 

z obrazkami. Każdy poziom składa się na inną konfigurację modyfikacji czasowej słów 

o różnym stopniu zróżnicowania fonetycznego. 

Na każdej planszy umiejscowione są cztery zdjęcia, które w graficzny sposób 

przedstawiają wyrazy blisko brzmiące, lecz o innym znaczeniu.  

 
Gra ta służy do stymulowania rozwoju słuchu fonematycznego poprzez zabawy 

językowe. Po usłyszeniu w słuchawkach/głośnikach słowa dziecko za pomocą 

pojedynczego kliknięcia, lewym przyciskiem myszy, lub wskazania palcem na ekranie 

telefonu, zaznacza jego zdaniem prawidłową odpowiedź. Po wskazaniu danego 

obrazka przez gracza, lektor wypowiada kolejne słowo. 

 

Sterowanie: 

Wersja desktop: Lewy przycisk myszy 

Wersja mobilna (Android, iOS): dotknięcie ekranu telefonu. 

 

Szalone liczby 
 

Gra Szalone liczby polega na prezentacji przez lektora od dwóch do czterech różnych 

liczb (parami) jednocześnie do obu uszu. Zadaniem dziecka jest rozpoznanie jak 

największej ilości cyfr usłyszanych zarówno w prawym bądź lewym uchu. 
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Na początku gry, użytkownik ma za zadanie przesunąć cyfrę/liczbę odpowiadającą 

usłyszanej cyfrze/liczbie w prawym uchu na puste pole po prawej stronie. W kolejnym 

etapie czynność powinien powtórzyć analogicznie dla lewego ucha. Następnie 

powtarza schemat, tym razem dla obu uszu. 

W kolejnych etapach terapii dziecko ma za zadanie prawidłowo przesunąć usłyszane 

liczby (odtworzone cztery dźwięki w ramach dwóch par jednocześnie). 

 

 
 

Słowa w szumie 
 

W tej grze dziecko ma do rozpoznać i wskazać pojedyncze słowa mówione przez 

lektora na tle szumu otoczenia. Po wybraniu jednego z 12 poziomów zostaje załączona 

pierwsza plansza z obrazkami. Każdy poziom składa się na inną konfigurację: 

• Modyfikacji czasowej, 

• Modyfikacji częstotliwościowej, 

• Stosunku sygnału dźwiękowego do szumu. 
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Na każdej planszy umiejscowione są cztery zdjęcia, które w graficzny sposób 

przedstawiają słowa blisko brzmiące, lecz o innym znaczeniu. Gra pomaga rozwijać 

rozumienie mowy w hałasie przez dzieci, które może być utrudnione z powodu kilku 

czynników: 

• wyższym progiem słyszenia,  

• mniejszym doświadczeniem językowym,  

• mniejszymi możliwościami skupienia uwagi i zapamiętywania. 

Po usłyszeniu w słuchawkach słowa, dziecko za pomocą pojedynczego kliknięcia lewym 

przyciskiem myszy lub wskazania palcem na ekranie telefonu zaznacza właściwy 

obrazek. Po wskazaniu danego obrazka, lektor wypowiada kolejne słowo. 

 

Sterowanie: 

Wersja desktop: Lewy przycisk myszy 

Wersja mobilna (Android, iOS): dotknięcie ekranu telefonu. 

 

Powtórz słowo 
 

Gra polega na powtarzaniu wypowiedzianych słów przez lektora. Ta część 

Interaktywnego Treningu Słuchowego ITUS – metoda lubelska wymaga obecności 

rodzica/opiekuna. Rola nadzorującego ćwiczenie polega na weryfikacji rozpoznawania 

i poprawnej wypowiedzi podanych przykładów dźwiękowych. Gradacja przykładów 

słownych polega na stopniu kompresji słowa od mowy spowolnionej do szybkiej. 
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Po każdym pojedynczym przykładzie lektorskim następuje przerwa, zarezerwowana na 

odpowiedź dziecka. 

 

Złożoność zdań 
 

Dziecko, w tej grze ma za zadanie prawidłowo odpowiedzieć na polecenia lektora. 

Polecenia lektora polegają na wskazaniu odpowiedniej konfiguracji figur 

geometrycznych oraz ich kolorów. Gra składa się z 12 poziomów, które są 

zróżnicowane przez złożoność zdań oraz ich modyfikację czasową.  

 
 

Sterowanie: 



27 
Interaktywny Trening Umiejętności Słuchowych – metoda lubelska (instrukcja obsługi) 

 

Wersja desktop: Lewy przycisk myszy 

Wersja mobilna (Android, iOS): dotknięcie ekranu telefonu. 

Złap zwierza 
 

Gra polega na szybkim dotykaniu pojawiających się głów zwierzaków. Zasady tej gry są 

bardzo proste. Wygrana w tej w zabawie zależy od indywidualnych predyspozycji 

graczy, ich zmysłu obserwacji i szybkości wykonywanych odruchów. Głównym celem 

tej gry jest ćwiczenie usprawniania lokalizacji dźwięku. 

 
Podczas gry dziecko słyszy w słuchawkach rytmiczną muzykę czekając na pojawienie się 

głowy bobra. Pojawienie się zwierzaka poprzedza bodziec słuchowy odegrany: 

• w lewej słuchawce, 

• w prawej słuchawce, 

• w obydwu słuchawkach. 

Dźwięk sygnalizujący pojawienie się bobra w prawej słuchawce => zwierzak pojawi się 

po prawej stronie ekranu. 

Dźwięk sygnalizujący pojawienie się bobra w lewej słuchawce => zwierzak pojawi się po 

lewej stronie ekranu. 

Dźwięk sygnalizujący pojawienie się bobra w obydwu słuchawkach => zwierzak pojawi 

się na środku ekranu. 
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Po kliknięciu lub naciśnięciu palcem na ekranie dotykowym postaci bobra (na ekranie 

gry) zwierzak zostaje złapany. 

Poziom trudności zwiększa się poprzez mniejsze odstępy czasowe pomiędzy sygnałem 

dźwiękowym, a czasem pojawienia się zwierzaka. 

 

Sterowanie: 

Wersja desktop: Lewy przycisk myszy 

Wersja mobilna (Android, iOS): dotknięcie ekranu telefonu. 

 

Śpiew 
 

Ostatni element Interaktywnego Treningu Słuchowego ITUS – metoda lubelska polega 

na zaangażowaniu dziecka w śpiewanie piosenek dostosowanych do możliwości jego 

skali głosowej, jak również tematycznie do wieku. 
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Po wejściu w grę „Śpiew” uczestnik terapii ma możliwość wyboru spośród 12 piosenek 

dziecięcych. Utwory te są udostępniane stopniowo wraz z przebiegiem programu 

usprawniania słuchowego.  

Lista utworów muzycznych: 

• Grzeczne słówka, 

• Pieski małe dwa, 

• Ogórek wąsaty, 

• Jesteśmy Jagódki, 

• Jadą, jadą misie, 

• Lipka, 

• Kundel bury, 

• Zuzia lalka nieduża, 

• Czerwone Jabłuszko, 

• Parasole, 

• Re Re Kum Kum, 

• Pluszowy miś. 
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Ta część Interaktywnego Treningu Umiejętności Słuchowej ITUS - metoda lubelska 

wymaga obecności rodzica/opiekuna. Rola nadzorującego ćwiczenie polega na 

weryfikacji rozpoznawania i poprawnej intonacji oraz wypowiedzi w ramach 

przykładów muzycznych. 
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Źródła wykorzystywane w terapii ITUS – metoda lubelska: 
• Grzeczne Słówka, Kompozytor: Pabisiak Tadeusz Andrzej, Autor Tekstu: Galica Agnieszka Ewa, Wykonawca: 

Damian Wojtuszkiewicz 

• Ogórek Wąsaty, Kompozytor Kukulski Jarosław Kazimierz, Autor Tekstu Gellner Dorota, Wykonawca: 

Damian Wojtuszkiewicz 

• Kundel Bury, Kompozytor  Markiewicz Adam Zbigniew, Autor Tekstu Chotomska Wanda Maria, 

Wykonawca: Damian Wojtuszkiewicz 

• Jesteśmy Jagódki, Autor Tekstu Kozłowski Andrzej, Olbratowski Tomasz Marian, Polaski Maurycy Maciej, 

Rybarska Beata, Rybarski Łukasz Jan, Wykonawca: Damian Wojtuszkiewicz 

• Zuzia – Lalka Nieduża, Kompozytor Kwiatkowska Krystyna, Autor Tekstu Gellner Dorota, Wykonawca: 

Damian Wojtuszkiewicz 

• Re Re Kum Kum, Kompozytor Kwiatkowska Krystyna, Autor Tekstu Grabowski Andrzej Marek, Wykonawca: 

Damian Wojtuszkiewicz 

• Pieski Małe Dwa, Melodia Tradycyjna, Wykonawca: Damian Wojtuszkiewicz 

• Lipka, Melodia Ludowa, Wykonawca: Damian Wojtuszkiewicz 

• Parasole, Autor Krystyna Artyniewicz, Wykonawca: Damian Wojtuszkiewicz 

• Pluszowy Miś, Kompozytor Zbigniew Opałka, Autor Tekstu Zbigniew Opałka, Wykonawca: Damian 

Wojtuszkiewicz 

• https://www.zapsplat.com/sound-effect-category/childrens/page/2/ 

• Cheerful Whistling by Free Music | https://soundcloud.com/fm_freemusic Music promoted by 

https://www.free-stock-music.com 

• Give Me A Smile by Free Music | https://soundcloud.com/fm_freemusic Music promoted by 

https://www.free-stock-music.com 

• Joyful by Mixaund | https://mixaund.bandcamp.com 

• Music promoted by https://www.free-stock-music.com 

• Stay Positive by Mixaund | https://mixaund.bandcamp.com 

• Music promoted by https://www.free-stock-music.com 

• https://www.jamendo.com/track/1437715/chinese-umbrellas-ragtime 

• https://www.free-stock-music.com/fm-freemusic-cheerful-whistling.html 

• https://www.free-stock-music.com/fm-freemusic-give-me-a-smile.html  
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https://www.jamendo.com/track/1437715/chinese-umbrellas-ragtime
https://www.free-stock-music.com/fm-freemusic-cheerful-whistling.html
https://www.free-stock-music.com/fm-freemusic-give-me-a-smile.html
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Dofinansowanie 

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie w partnerstwie z Uniwersytetem Marii Curie-

Skłodowskiej i Industi Spółką z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 

„Lubelski Program Wczesnego Wykrywania, Leczenia i Terapii Zaburzeń Komunikacyjnych u Dzieci 

Rozpoczynających Naukę Szkolną” 

Celem projektu jest wzrost wykrywalności i ograniczenie występowania zaburzeń słuchu, głosu 

i mowy wśród 32 972 uczniów (16 156K/16 816M) klas I szkół podstawowych, z terenu woj. 

lubelskiego, poprzez nabycie wiedzy nt. wczesnego wykrywania wad rozwojowych, przyczyn 

i terapii zaburzeń słuchu, głosu i mowy oraz udział w przesiewowych badaniach diagnostycznych 

i działaniach terapeutycznych, w ramach Regionalnego Programu Zdrowotnego (RPZ), 

tj. „Programu profilaktyki wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu, głosu i mowy wśród uczniów 

klas I szkół podstawowych z terenu woj. lubelskiego na lata 2018-2021” 

Dofinansowanie projektu z UE: 3 583 896,95 zł 

 

 

 

 

 


