
      ZABAWY KSZTAŁTUJĄCE SŁUCH 

 

ROZRÓŻNIANIE DŹWIĘKÓW Z OTOCZENIA - w zabawie tej 

wymagana jest cisza i brak jakichkolwiek innych bodźców, 

które mogą rozpraszać dziecko. Potrzebne będą przedmioty, 

z których pomocą można wydawać różne dźwięki, np. garnek, pokrywki, łyżki, talerze, 

słoiki, książki, kartki papieru, itd. Rodzic uderza w wymienione wyżej przedmioty, wydając 

dźwięk, a zadaniem dziecka jest odgadnąć, od jakiego przedmiotu pochodzi dźwięk. 

Podczas zabawy dziecko nie widzi przedmiotu, który wydaje dźwięki. Jeśli dziecko ma 

trudność z tym zadaniem, zachęcam do uprzedniej prezentacji każdego przedmiotu  

i wydawanego przez niego dźwięku. 

UWAŻNE SŁUCHANIE – ile dźwięków słyszysz? – liczenie usłyszanych dźwięków przez 

dziecko 

ZAGADKI DŹWIĘKOWE - https://www.youtube.com/watch?v=eVPhhfQ9Xuc 

CO TO ZA DŹWIĘK? - https://www.youtube.com/watch?v=w-7bAERrKuo&t=246s 

CO TO ZA ZWIERZĘ? - https://www.youtube.com/watch?v=hNSYN4ZHMOU 

CO TAK PIĘKNIE GRA? - https://www.youtube.com/watch?v=PqqU7mO6gPI&list=PLNm0isoSFUxHIf0P5jbi4RQhgr7eqAkl 
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ZABAWA MUZYCZNO-RUCHOWA – DŹWIĘKI WYSOKIE I NISKIE - zabawa polega na 

wykonywaniu określonych czynności przy muzyce, np. marszu, podskoków, biegu w takt 

muzyki, zmiany kierunku, klaskania w dłonie - https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU&t=17s 

 

MEMMORY SŁUCHOWE – do zabawy potrzebne będą nieprzezroczyste pojemniki (np. po 

jogurtach) lub żółte jajka niespodzianki, do których wkładamy 

różne dźwięczne, szeleszczące przedmioty (różnego rodzaju 

kasze, ryż, makaron, klocki, monety, piasek, kamyczki, patyczki, 

kuleczki i co nam przyjdzie do głowy). Ważne, by wydawane 

dźwięki różniły się nieco od siebie, by dziecko potrafiło je 

odróżnić.  Zadaniem dziecka jest znaleźć pary – po dwa takie 

same dźwięki. 

(film instruktażowy - https://www.youtube.com/watch?v=03w0dI--B8k) 

 

ĆWICZENIE SŁUCHU FONEMOWEGO: (karty do zabawy znajdują się w załączniku) 

Zadaniem dziecka jest wskazać palcem na obrazku usłyszany przedmiot, wypowiedziany 

przez rodzica.  (film instruktażowy - https://www.youtube.com/watch?v=Iup3MGvdQ50&t=1s) 
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ROZPOZNAWANIE NATĘŻENIA GŁOSU:  szeptu, głośnego mówienia, 

naturalnego mówienia - natężenie umiarkowane. 
 

Prezentujemy: 

SZEPT np. „Lubię spokój w naszym domu.” „Tata śpi – nie budźmy go”. „Powiem Ci sekret.” 

GŁOŚNE MÓWIENIE np. „Chodźmy na spacer!” „Zapraszam na obiad!” „Nie dotykaj, to 

gorące!” 

NATURALNE (umiarkowane natężenie głosu) np. „Widzę otwarte okno.” „Dzieci bawią się 

na dworze, w piaskownicy.” „Zrobiłem/am Ci naleśniki.” 

Dziecko słucha i określa, jakie natężenie głosu usłyszało np. szept, itd. 

W dalszej kolejności następuje zmiana i to dziecko próbuje użyć konkretnego natężenia 

głosu, a rodzic odgaduje.  
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