
9 POMYSŁÓW NA ZABAWY SŁUCHOWE   

 

1. „Na spacerze" Spacerując zachęcamy dziecko do obserwowania słuchem otoczenia. 

Wymieniamy razem dochodzące do nas dźwięki.   

2. „Wsłuchiwanie się w ciszę". Kładziemy się z dzieckiem na podłodze, zamykamy oczy. 

Jesteśmy cicho, wsłuchujemy się w ciszę i nazywamy dochodzące do nas dźwięki, np. tykanie 

zegara.  

3. „Znajdź pary" W pojemnikach po jajkach-niespodziankach umieszczamy drobne rzeczy, np. 

kawałek korka, spinacz biurowy, plastikową kulkę, ziarenko fasoli, wykałaczkę. Każdą rzecz 

wkładamy do dwóch pojemników. Zadaniem dziecka jest potrząsając pojemnikami znaleźć 

pary.  

4. „Stopklatka" Dorosły uderza w bębenek, a dziecko biega. Gdy przestaje grać, dziecko staje 

w wesołej pozie.  Gdy znów pojawia się dźwięk, dziecko znów biega. Dźwięk bębenka można 

zamienić np. na grzechotkę, klaskanie.  

5. „Szybko - wolno - stop" Dorosły gra na bębenku wolno uderzając pałeczką - dziecko chodzi. 

Gdy gra szybko, dziecko biega. Gdy przestaje grać, dziecko staje. Dźwięk bębenka można 

zamienić np. uderzanie o siebie dwoma pojemnikami, klockami.  

6. „Klaskanie czy tupanie?" Dorosły i dziecko prezentują różne odgłosy, które można 

wytworzyć przy pomocy ciała (np. klaskanie, tupanie, pstrykanie palcami, wibrowanie 

wargami, kichanie, śmiech, kaszel, chrapanie, kląskanie). Potem siadają po różnych stronach 

parawanu (np. z krzeseł i koca). Dorosły prezentuje jeden z omawianych dźwięków, a dziecko 

naśladuje. Następnie dziecko zadaje zagadkę dorosłemu.  

7. „Co słychać?" Dorosły wyszukuje z dzieckiem kilku przedmiotów wydających dźwięk. 

Poruszają każdym z nich i przysłuchują się dźwiękom. Potem dziecko zamyka oczy, a dorosły 

porusza jednym z przedmiotów. Dziecko po otwarciu oczu wskazuje, który przedmiot słyszało. 

Zabawę zaczynamy od max. trzech przedmiotów.  pomysły na dźwięki: mieszanie łyżeczką  

w szklance, pstrykanie długopisem, uderzanie klockami o siebie, darcie papieru, potrząsanie 

słoiczkiem z ryżem/grochem/monetami/wodą. trudniejszy wariant: Zamiast jednrgo dźwięku 

prezentujemy dwa lub trzy. Zadaniem dziecka jest pokazać, co słyszało najpierw, a co potem  

i co na końcu.   

8. „Chochlik" Dorosły czyta wiersz, który dziecko dobrze zna. Zamienia przy tym niektóre 

wyrazy na inne. Zadaniem dziecka jest wykryć błędy. Sygnałem wykrycia błędu może być 

klaśnięcie, np. „Na straganie w dzień targowy takie toczą się beczki, może pan się o mnie oprze, 

pan tak płacze, panie Piotrze..."  

9. „Wąż" Dorosły wymawia jeden wyraz (np. nazwa rzeczy z pomieszczenia), dziecko 

powtarza ten wyraz i dopowiada następny. Dorosły powtarza oba i dodaje nowy itd.   
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