
 

Ćwiczenia słuchowe mają na celu zwrócenie uwagi dzieci na otaczające dźwięki, kształcenie 

uwagi słuchowej, usprawnianie słuchu fonemowego. Wskazane jest, aby uwrażliwić słuch 

dziecka przed rozpoczęciem terapii logopedycznej, a także przed nauką czytania i pisania. Oto 

kilka zabaw rozwijających percepcję słuchową: 

 

Gra memo to bardzo znana i lubiana przez dzieci zabawa. Tu proponujemy memo słuchowe 
zrobione z pojemniczków po zabawkach z Kinder-niespodzianek. Zabawa kieruje uwagę 
dziecka na świat dźwięków, pozwala zdobyć doświadczenie w odbiorze bodźców płynących z 
otoczenia. Uczy identyfikacji i różnicowania podanych bodźców słuchowych, a przede 
wszystkim kształci pamięć słuchową. 

Materiały i przybory: 

 16 pojemników po zabawkach z kinder niespodzianek 
 2 spinacze biurowe 
 2 kostki do gry 
 surowy makaron typu spaghetti 
 2 szklane kulki 
 ryż 
 4 guziki 
 6 małych muszelek 
 kilka małych koralików 

1. Zgromadzone drobiazgi wkładamy do przygotowanych jajeczek tak, by uzyskać 8 par 
jednakowo brzmiących pojemników. 

2. Dzieci biorące udział w zabawie kolejno próbują znaleźć po dwa tak samo brzmiące 
jajeczka.   

3. Jeśli dziecko znajdzie parę zdobywa punkt. Jeśli jajeczka zawierają różne rzeczy, dziecko 

może spróbować poszukać pary jeszcze raz.  

4. Druga wersja zabawy: dzielimy jajeczka na dwa zestawy: jeden dla dorosłego, drugi dla 

dziecka. Wybieramy jajko i prezentujemy dziecku dźwięk. Zadaniem dziecka jest odnaleźć taki 

sam dźwięk wśród swoich jajeczek.  Aby sprawdzić czy dziecko odnalazło pasującą parę trzeba 

otworzyć jajeczka. Nie odkładamy wykorzystanych jajek z zestawu dziecka:) 



 

 

Mała książeczka z alfabetem zrobiona własnoręcznie przez dziecko. Dzięki wyszukiwaniu 

obrazków rozpoczynających się na daną głoskę dziecko ćwiczy słuch fonemowy a tym samym 

robi pierwszy krok w nauce czytania. A wszystko to w atmosferze zabawy:) 

Materiały i przybory: 

 papier ksero: biały i kolorowy 
 włóczka lub wstążeczka 
 nożyczki 
 klej 
 ulotki reklamowe z różnych sklepów, gazety 

1. Papier ksero, zarówno biały jak i kolorowy przecinamy na pół, a następnie składamy. 

2. Na zewnątrz dajemy jedną kolorową kartkę, białe do środka. Całość przewiązujemy włóczką 
lub kolorową wstążką tak, by powstała książeczka. 

3. Ze starych gazet wycinamy napis „Alfabet” i przyklejamy na okładce książeczki. 

4. Wycinamy kolejne litery alfabetu i przyklejamy na stronach książeczki.  

5. W prospektach i starych ulotkach reklamowych dziecko wyszukuje produkty, których nazwy 
rozpoczynają się na określone głoski. Następnie wycina je i przykleja na stronach książeczki. 
Dla ułatwienia możemy dziecku powiedzieć: A jak autobus, ananas… lub pokazać stronę 
broszury na której jest właściwy obrazek. 

 

Ćwiczenia słuchu warto wzbogacać materiałami wizualnymi, umożliwiającymi pełniejsze 

zrozumienie istoty zadań. Jedno z ćwiczeń słuchowych to określanie miejsca występowania 

danej głoski w strukturze słowa: głoska może występować na początku, końcu lub w środku 

słowa. 

Zachęcamy do przygotowania ilustrowanej pomocy do ćwiczenia czyli obrazka z buzią dziecka 

z wielkimi uszami, uszy słuchają uważnie! Na dole ilustracji dodajemy prostokąt obrazujący 

słowo. Piszemy początek i koniec. Mówimy słowo i przesuwamy pionek po prostokącie. 



Instruujemy jakie głoski, w jakim miejscu słowa słychać. I przychodzi czas na samodzielne 

wykonanie ćwiczenia przez dziecko. Prezentujemy słowo np.: dom i pytamy w jakim miejscu 

słowa słychać głoskę [d]. Zadaniem dziecka jest umieszczenie pionka lub innego ruchomego 

elementu na początku prostokąta. Przygotowanie takiej pomocy zajmuje dosłownie 5 minut. 

Wystarczy kartka, marker i kolorowy papier do wycięcia prostokąta. Łatwość wykonania zachęca 

do przygotowania takiej pomocy, każdemu dziecku biorącemu udział w treningu słuchowym. 

 

 

 

 

1. JESIENNY SPACER- celem zabawy jest rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej, 

usprawnienie aparatu artykulacyjnego w wypowiadaniu różnych głosek, doskonalenie 

koordynacji narządów oddechowych, artykulacyjnych i fonacyjnych z ruchami całego 

ciała.  

 

Uczestnicy (dzieci) stoją w dowolnym miejscu. Podczas czytania wiersza przez rodzica, 

opiekuna wykonują opisane poniżej czynności:  

 

 DZIECI 

Przedszkolaki wybrały się na 
jesienny spacer do lasu. 

- spacerują w różnych kierunkach, szurają stopami po 
podłodze, dywanie. 

Spotkały Panią Jesień. - wykonują głęboki ukłon 

Wspólnie z Jesienią malowały liście 
drzew i krzewów, 

- naśladują ruchy jakie wykonuje się podczas 
malowania pędzlem 

Zbierały także grzyby do koszyków. - pochylają się nisko zbierają grzyby. Czynność 
wykonują raz prawą a raz lewą ręką. 

Bardzo się cieszyły, bo z grzybów 
pani kucharka przygotuje pyszny 
sos. 

- głaszczą się po brzuszku, a następnie oblizują górną 
i dolną wargę 

Nagle zaczął wiać silny wiatr. - podnoszą ręce wysoko do góry 



Rozszumiały się drzewa. - podnoszą ręce do góry, poruszają nimi we wszystkie 
strony i naśladują szumiący wiatr (każde dziecko tak 
jak potrafi) 

Zaczął padać deszczyk KAP KAP KAP - pokazują palcami jak spadają krople deszczu 

Na szczęście wiaterek przegonił 
brzydkie chmury. 

- podnoszą ręce do góry i machają odganiając 
chmurki 

Zza krzaczka wyskoczył wesoły 
zajączek Szaraczek 

-naśladują ruch i minkę zajączka (zaciskają usta, 
przesuwają je raz w prawo, a następnie w lewo) 

Z drzewa przyglądała się im mała 
ciekawska wiewiórka, która jadła w 
tym momencie pyszne orzeszki 

-przygryzają górnymi zębami dolną wargę 

 

 

2. Ślimaczek nieboraczek- celem zabawy jest utrwalenie pozycji spoczynkowej języka 

oraz wzmocnienie motoryki i napięcia posturalnego. 

 

Dzieci zamieniają się w ślimaczki. Nasze zwierzątka chodzą bardzo powoli, ponieważ nie 

mają takich długich nóg jak dzieci oraz poruszają się za pomocą tylko jednej stopy. Spróbujemy 

zatem naśladować ich ruch. Przed rozpoczęciem zabawy przedszkolaki powinny zdjąć buty. 

Następnie łączą palce stóp i poruszają się do przodu jak ślimaczki, bardzo wolno. Zabawę 

można utrudnić, a mianowicie w czasie wykonywania zadania buzie dzieci powinny  być 

zamknięte, a język ułożony w pozycji spoczynkowej. Podczas wykonywania ćwiczenia 

oddychamy przez nos. 

 

 

3. Motyle skrzydła – celem zabawy jest nazywanie podstawowych figur 

geometrycznych  i odtwarzanie symetrycznego układu skrzydeł motyla. 

 

 

Zadaniem dziecka jest odwzorowanie drugiego skrzydełka motyla, pokolorowanie. 

Obrazek można również wyciąć.  

 

 



 

 

 

 

 

  

Życzymy udanej zabawy: 

Logopeda Magdalena Szwengler 

Logopeda Bożena Ratajczak - Glura 

 


