
Propozycje zabaw i ćwiczeń słuchowych dla nauczycieli wychowania
przedszkolnego pracujących z dziećmi z wadą słuchu lub zagrożonymi zaburzeniami

przetwarzania słuchowego.

część I „Jesień”

1. „Jesienny las” zabawa polega na wspólnym dopowiadaniu zakończenia zdania. Prowadząca
wypowiada początek zdania np. „Jesienią w lesie spotkamy…” i wskazuje dziecko, które
jako pierwsze ma dopowiedzieć nazwę zwierzątka zamieszkującego las. Dziecko uzupełnia
zdanie,  po  czym wybiera  osobę,  której  zadaniem będzie  powtórzyć  zdanie  od  początku
wymieniając nazwę zwierzątka poprzednika i dopowiadając własne zakończenie.

2. „Deszcz” zabawa słuchowo-ruchowa. Prowadząca umawia się z dziećmi, że będą ilustrować
dźwięk deszczu ciałem. Prowadząca demonstruje  ruchy np. lekki  deszczyk (mżawka) to
pocieranie dłońmi o siebie, silniejszy deszcz (kapanie) to klepanie dłońmi o uda, mocniejszy
deszcz  (ulewa)  to  tupanie  stopami  o  podłogę.  Na  dane  hasło  osoby  kierującej  zabawą
(mżawka, kapanie lub ulewa) dzieci wykonują określone ruchy ciała.

3. „Jesienne  skojarzenia”  dzieci  siedzą  w  kole.  Prowadząca  rozkłada  na  dywanie  obrazki
przedstawiające  atrybuty  jesieni  np.  parasolka,  kalosze,  kasztany,  jarzębina,  żołędzie,
kałuża, chmura itp. Prowadząca zwraca się do dzieci, aby posłuchały pierwszej sylaby jaką
wypowiada i spróbowały uzupełnić brakującą część wyrazu. Następnie dziecko wymawia
cały wyraz.

4. „Kto znajdzie brakującą sylabę”? Prowadząca wypowiada sylabicznie wyrazy kojarzące się
z  jesienią,  ale  nie  dopowiada  ostatniej  sylaby  np.  ja  –  rzę  –  bi  -  ? Wybrane  dziecko
uzupełnia wyraz o brakującą sylabę i wymawia cały wyraz.

5. „Owoce i warzywa” prowadząca stawia przed dziećmi kosz z obrazkami przedstawiającymi
owoce i warzywa. Każde dziecko losuje jeden obrazek. Osoba kierująca zabawą wyklaskuje
rytm sylabowy słów. Za każdym razem wstają te dzieci, których nazwy mają tyle sylab ile
było klaśnięć. 

6. „Owocowo-warzywne  sylaby”  dzieci  ze  słuchu  dokonują  syntezy  sylab  wypowiadanych
przez osobę prowadzącą.

7. „Na  straganie”  prowadząca  czyta  wiersz  J.  Brzechwy.  Zadaniem  dzieci  jest  klaśnięcie
w dłonie, wtedy gdy usłyszą nazwę warzywa. Na zakończenie zabawy uczestnicy wspólnie
wymieniają wszystkie zapamiętane warzywa.

8. „Liście” prowadząca układa dowolny układ rytmiczny z szablonów liści.  Dzieci kolejno
skacząc obunóż wzdłuż szablonów odtwarzają rytm, a po zakończeniu zadania wyklaskują
go.  W  trakcie  zabawy  prowadząca  zmienia  kilka  razy  proponowany  układ  rytmiczny
szablonów.

9. „Deszczowy  rytm”  prowadząca  rozdaje  każdemu  dziecku  określoną  ilość  papierowych
kropli.  Zadaniem dzieci jest  samodzielne ułożenie własnego rytmu i zaprezentowanie go
poprzez klaskanie lub tupanie.

10. „Kolory jesieni” prowadząca rozdaje każdemu dziecku kartoniki w kolorach czerwonym,
zielonym, żółtym, pomarańczowym i brązowym. Używając tych samych kolorów rysuje na
planszy/tablicy  układy rytmiczne  (jednemu układowi  odpowiada jeden kolor).  Następnie
wystukuje pałeczką na bębenku jeden z rytmów. Dzieci wysłuchują uderzeń, a następnie
rozpoznają, który z rytmów został odtworzony poprzez uniesienie kartonika w odpowiednim
jesiennym kolorze.

11. „Jesienna  zgaduj-zgadula”  prowadząca  pokazuje  przygotowane  obrazki  ilustrujące
rozwiązanie zagadek. Dzieci odgadują zagadki wypowiadane przez osobę kierującą zabawą.

12. „Jesienne rymowanie” prowadząca rozkłada przed dziećmi obrazki przedstawiające leśne
elementy  np.  szyszki,  grzyby,  wiewiórkę,  żołędzie,  lisy,  mrówki,  sowę  itp.  Następnie
wyjaśnia,  że  zadanie  polega  na  wyszukaniu  odpowiedniego  rymu  spośród  nazw



przedstawionych  na  obrazkach  i  ukończeniu  usłyszanego  zdania.  Po  czym  wypowiada
zdanie, a dzieci dokonują próby jego uzupełnienia.

13. „W poszukiwaniu dźwięku” prowadząca umawia się z dziećmi, że jedno z nich na chwilę
opuści salę pod opieką osoby dorosłej. W tym czasie osoba kierująca zabawą z pozostałymi
dziećmi  ukrywają  w  sali  nagranie  dźwięków  lasu.  Zadaniem  wybranego  dziecka  jest
zlokalizowanie źródła dźwięku.

14. „Dźwięki otoczenia” prowadząca rozdaje każdemu dziecku trzy różne obrazki nawiązujące
do  dźwięków,  które  można  usłyszeć  podczas  jesiennego  spaceru  w  parku  lub  lesie.
Następnie omawia z dziećmi co dzieje się na poszczególnych obrazkach. Osoba kierująca
zabawą  zasłania  oczy  chustą  chętnemu  dziecku.  Zadaniem  dziecka  jest  wysłuchanie
dźwięków  odtworzonych  z  magnetofonu  oraz  zapamiętanie  kolejności  prezentowanych
dźwięków.  Następnie  dziecko  układa  obrazki  we  właściwej  kolejności  z  zachowaniem
kierunku od lewej do prawej strony.
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