
Ćwiczę słuch

Ćwiczenia  słuchowe –  stanowią  bardzo  ważną  grupę
ćwiczeń logopedycznych, ponieważ często opóźnienia, czy
zaburzenia  rozwoju  mowy  pojawiają  się  na  skutek
opóźnień  rozwoju  słuchu  fonematycznego/  tzw.  słuchu
mownego/. Stymulując funkcje słuchowe przyczyniamy się
do rozwoju mowy dziecka.

Ćwiczenia  można  wykonywać  właściwie  wszędzie.
Musimy  pamiętać,  o  tym  by  nie  narażać  dziecka
na przebywanie w hałasie.

Przykłady  ćwiczeń dla dzieci młodszych (2,5- 4 letnich)

 Co  słyszę? –  dzieci  siedząc  z  zamkniętymi  oczami  i  nasłuchują,  rozpoznają  odgłosy
dochodzące z sąsiedztwa, z mieszkania, z ulicy.

Szmer i gong - to ćwiczenie pozwalające doświadczać , jak różnorodne dźwięki powstają
w czasie  uderzania  o  siebie  klockami,  łyżeczkami,  garnuszkami;  jaki  dźwięk  powstaje  w
czasie uderzania łyżeczką o pustą szklankę, o szklankę z wodą, o szklankę z solą; jak brzmi
darcie papieru, gniecenie papieru, gniecenie folii, przelewanie wody( z wysokości, z niska),
drapanie po szkle, papierze, stole, klaskanie, stukanie, szuranie, chlapanie itp.

Zgadnij,  co  wydało  dźwięk? –  ćwiczenie  wykonujemy  poprzedzając  je  zabawami
w doświadczanie  dźwięków  (szmer  i  gong),  dorosły  za  przesłoną  wydaje  różne  dźwięki
a dziecko ma odgadnąć co wydało dźwięk. Może to być uderzanie pałeczką w szkło, fajans,
metal, kamień, drewno itp. Toczenie różnych przedmiotów po podłodze / np. piłki, kasztana,
kamienia/, przesypywanie piasku.

Puszki  dźwiękowe-  rozpoznawanie  różnych  przedmiotów  w  zamkniętym  pudełku  po
wydawanym  odgłosie  –  groch,  kamyki,  gwoździe,  cukier,  kasza,  drobne  monety  itp.
Tworzenie takich pudełeczek/ puszek czy słoiczków dźwiękowych to dobry pomysł na zajęcia
techniczne  dla  dziecka.  (Wrzucanie  np.  groszków  do  buteleczek  ćwiczy  precyzję,
koncentrację.)

Detektyw-  to  zabawa/ćwiczenie  w  szukanie  ukrytego  dziecięcej  pozytywki,  telefonu
z włączoną muzyką,  przenośnego głośnika,  dzwoniącego budzika.  Wystarczy  gdy dziecko
nie patrzy  ukryć  taki  wydający  dźwięk  przedmiot  poprosić  by  wskazało  z  której  strony
dochodzi dźwięk lub odnalazło „zgubę”.



Przykłady dla dzieci starszych(od 4/5 lat w zależności
od poziomu rozwoju funkcji słuchowych)

Pociągi- dziecko ustawia jeden z drugim tyle klocków,
kasztanów, autek,  koralików, rysuje tyle kółeczek, ile
słów słyszy w wypowiadanym zdaniu. *rozbudowując
zdanie  można  powiększać  stopniowo  liczbę
przedmiotów w kolejce (np. Kasia niesie zeszyt. Kasia
niesie zeszyt i kredki. Kasia niesie zeszyt i kredki w
plecaku.)

Czyj  dłuższy  pociąg?-  zadaniem  dziecka  jest
zbudować długie zdanie i podobnie jak wyżej ustawić
wagoniki  pociągu.  Sprawdzamy  w  ten  sposób  czyje
zdanie było dłuższe.
Robot-  ćwiczenie  polega  na  mówieniu  sylabami,
zmieniamy siebie i dziecko w roboty i porozumiewamy

się mówiąc sylabami (możemy także naśladować mechaniczne ruchy robotów). Ży-czę u-da-
nej za-ba-wy!

Rozerwane słowa – dziecko kończy wyraz po tym jak dorosły opiekun powie „Znalazłem
fagmęt słowa które się rozerwało. Zaczynało się od … i tu wymienia pierwszą sylabę ( np. ko,
ma, la, pa )* pamiętamy o zamianie ról – dziecko zaczyna wymyślając swój początek.

Rymy – rym pojawia się, gdy ostatnia sylaba w wyrazach się powtarza
lub  brzmi  bardzo  podobnie,  spróbujcie  szukać  rymujących  się  par
słów lub całych ciągów rymujących się wyrazów np. rak- mak, kotek-
młotek, sałata- łopata, * rymujące się słowa mogą tworzyć zestawy
mające swój sens  np. stara gitara, dobra kobra, duża kałuża itp. Może
uda wam się stworzyć własne wiersze. Zapisujcie je na pamiątkę. Miło
jest wracać do takiej formy dziecięcej twórczości po latach.

Długi  wstęp-  dorosłu  udaje,  że  nie  może  rozpocząć  słowa  i  przedłuża  głoskę,  która  je
rozpoczyna ( oczywiście wybieramy takie głoski, które dadzą się przedłużać czyli samogłoski
oraz : s, z, m, f) dziecko kończy wyraz np. aaaaaparat, oooookno, uuuusta, mmmmmostek itp.

Domino słowne- tworzymy wspólnie z dzieckiem łańcuch słów w którym kolejne ogniwo
zaczyna  się  na  ostatnią  sylabę  poprzedniego.  Początkowo  powinny  to  być  proste
dwusylabowe słowa zbudowane z sylab otwartych. Dorosły musi nieco moderować przebieg
zabawy. Np.:

La-wa wa-ta ta-ma ma-pa pa-ra ra-ki ki-no

Powalajmy  dziecku  na  twórcze  podejście  do  zadań.  Bawmy  się  słowami  przy  różnych
okazjach. Jeśli powstanie z tego jakiś wyraz o niezrozumiałym dla Was znaczeniu zapytajcie
dziecko co to jest? Może usłyszycie definicje podpowiedzianą przez dziecięcą wyobraźnię.

Mój kotek Kłopotek 
wciąż gania swój 
motek
A w swoim koszyku 
ma motków bez 
liku.




