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ĆWICZENIA SŁUCHOWE

Na początek proponuję proste ćwiczenia słuchowe z wykorzystaniem
otaczających nas dźwięków, odtwarzaniem prostych struktur rytmicznych, zabaw
słuchowych połączonych z ruchem.

 wykrywanie dźwięku - „Jest dźwięk - nie ma dźwięku”
Przygotowujemy parzystą ilość zamykanych, nieprzezroczystych pojemniczków.
Jeden zostawimy pusty, do drugiego wrzucamy guziki/ryż/sól/styropianowe kulki,
itp. W różnej kolejności potrząsamy pojemnikiem pustym i z zawartością
(zaczynamy od najgłośniejszego dźwięku). Dziecko określa, który pojemnik
wydaje dźwięk. Można też potrząsać pojemnikami stojąc za dzieckiem, wtedy
zadaniem dziecka jest odwrócenie się w kierunku, z którego dobiega dźwięk.

 wysłuchiwanie i lokalizacja dźwięków dochodzących z najbliższego otoczenia
(szukanie ukrytego źródła dźwięku)
Przykładowa zabawa: nastawiamy budzik/zabawkę dźwiękową/telefon, chowamy
go, w momencie gdy przedmiot wydaje dźwięk patrzymy na reakcję dziecka, gdy
dziecko usłyszy dźwięk zachęcamy je do poszukiwania jego źródła.

 rozpoznawanie po wydawanym dźwięku różnych urządzeń domowych (suszarka,
odkurzacz, pralka, mikser, itp.)

 zabawa „Co się toczy?” - przygotowujemy kilka przedmiotów, np.: piłeczkę
pingpongową, klocek, monetę, kamyk. Demonstrujemy dziecku dźwięki, jakie
wydają te przedmioty toczone po stole. Następnie dziecko z zamkniętymi oczami
rozpoznaje, jaki przedmiot toczymy.

 zabawa „Co przesypuję?” - przesypujemy różne substancje, np.: piasek, kaszę,
groch, fasolę, makaron, ryż. Dziecko z zamkniętymi oczami określa, co zostało
przesypane (po wcześniejszej prezentacji wszystkich dźwięków).

 zabawa „Zgadnij, co wydaje ten dźwięk?” - prezentujemy dziecku, jaki dźwięk
wydają np.: dwie stukające o siebie przykrywki, łyżka stukająca w kubek, dwie
stukające o siebie łyżeczki, rozdzierany/zgniatany papier, przelewana woda,
potrząsane klucze. Dajemy dziecku możliwość samodzielnego produkowania
tych dźwięków. Potem prezentujemy poznane dźwięki w różnej kolejności tak,
żeby dziecko nie widziało, co jest źródłem dźwięku, a jego zadaniem jest
rozpoznanie, jakie przedmioty ten dźwięk wydały.

 rozpoznawanie nagranych i odtwarzanych dziecku głosów przyrody/odgłosów
wydawanych przez różne przedmioty codziennego użytku/dźwięków
wydawanych przez instrumenty muzyczne

 rozpoznawanie głosów wydawanych przez zwierzęta, np.: słuchanie nagranych
głosów z magnetofonu bądź z komputera i ich rozpoznawanie poprzez wskazanie
odpowiedniego obrazka/figurki/nazwanie zwierzątka

 rozpoznawanie głosów wydawanych przez pojazdy (ćwiczenie przeprowadzamy
jak ćwiczenie z głosami zwierząt)

 wsłuchiwanie się w ciszę i nazywanie dźwięków otoczenia, np.: „Posłuchaj i
powiedz, co słychać za drzwiami/oknem/w kuchni?”

 naśladowanie głosów zwierząt, pojazdów, odgłosów otoczenia, np.:



 rozpoznawanie melodii znanych piosenek - śpiewamy lub prezentujemy dziecku
nagrania prostych piosenek, śpiewamy je razem z dzieckiem, potem nucimy
melodię jednej z piosenek, a zadaniem dziecka jest odgadnięcie, która to piosenka

 zabawa „Grzechotki” - przygotowujemy parzystą ilość (minimum sześć)
zakręcanych butelek po jogurcie/pojemniczków po kinder - niespodziance.
Umieszczamy w dwóch pojemnikach np.: ziarna fasoli, ziarenka pieprzu, sól, ryż.
Zakręcamy/zamykamy butelki/pojemniczki. Zadaniem dziecka jest wskazanie par
tak samo brzmiących butelek/pojemniczków lub wskazanie, która/y z nich
wydaje najcichszy lub najgłośniejszy dźwięk.

 określenie właściwości dźwięków:
 czas trwania sygnału akustycznego (długo - krótko)
 ilość nadawanych sygnałów dźwiękowych (pojedyncze - kilka)
 tempo nadawanego sygnału (szybko - wolno)
 natężenie dźwięku (głośno - cicho)
Ćwiczenie to możemy połączyć ze wskazywaniem odpowiednich symboli, np.:
długo - krótko: --------------------- ------
pojedyncze - kilka: Ѽ ѼѼѼѼѼѼ

 zabawy polegające na tym, że dziecko na określony sygnał dźwiękowy (spośród
kilku podawanych w różnej kolejności), np.: klaśnięcie wrzuca klocek do
wiaderka/dokłada klocek do budowanej wieży/wkłada element do
wkładanki/dokłada puzzel; gdy słyszy inny dźwięk - nie reaguje

 zabawy polegające na tym, że dziecko na określony sygnał dźwiękowy musi
odpowiednio zareagować, np.:



 klaśnięcie - siada

 dźwięk dzwonka - wstaje

 dwa klaśnięcia - biegnie

 dźwięk bębenka - skacze, itp.

 odtwarzanie dźwięków:

 odtwarzanie rytmu zgodnie z zaprezentowanym układem przestrzennym
Sposób przeprowadzenia ćwiczenia: układamy przed dzieckiem karteczki z
przygotowanymi układami przestrzennymi (zaczynamy od łatwych 2, 3 -
elementowych, stopniowo zwiększając stopień trudności), prezentujemy mu
sposób jego wystukania/wyklaskania/wytupania i zachęcamy dziecko do
powtórzenia. Na dalszym etapie zachęcamy dziecko do samodzielnego
odwzorowania zaprezentowanego układu przestrzennego.
Przykładowe układy rytmiczne:
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 zachęcamy dziecko do samodzielnego układania struktur rytmicznych lub
układamy sobie nawzajem z dzieckiem struktury do odtworzenia - dziecko
wymyśla rytm dla rodzica, rodzic dla dziecka. Możemy do tego ćwiczenia



wykorzystać np. chmurki i krople deszczu zaprezentowane poniżej. Po ułożeniu
rytmu wystukujemy/wyklaskujemy/wytupujemy go.

Przygotowujemy chmurkę i krople. Przykładowe rytmy.

 układamy przed dzieckiem 2 (później 3, 4) układy przestrzenne rytmów,
następnie wyklaskujemy jeden z zaprezentowanych rytmów, dziecko po
usłyszeniu stara się wskazać odpowiedni układ, gdy wskaże prawidłowo
wyklaskuje go, gdy nieprawidłowo - powtarzamy ćwiczenie



 wyklaskujemy dziecku rytm, dziecko po usłyszeniu stara się samodzielnie ułożyć
z patyczków/klocków/kropelek deszczu układ przestrzenny będący
odzwierciedleniem zaprezentowanego mu rytmu

 wyklaskujemy/wystukujemy dziecku rytm, dziecko po usłyszeniu stara się
odtworzyć zaprezentowany rytm

 zaprezentowane powyżej ćwiczenia można przeprowadzić z wykorzystaniem
instrumentów muzycznych, np.: bębenka, trąbki, grzechotki

 odtwarzanie gry na instrumentach muzycznych
 zabawy ze śpiewem, klaskaniem


