
ZABAWY ROZWIJAJĄCE ZMYSŁ SŁUCHU 

 

 

 Kolejne propozycje zabaw z dzieckiem rozwijające percepcję słuchową: 

 

1. LOKALIZOWANIE DŹWIĘKÓW 

 

Zabawa: „Skąd dochodzi ten dźwięk?” Potrząsamy za plecami dziecka grzechotką w różnej 

kolejności, raz z lewej, raz z prawej strony ciała. Zadaniem dziecka jest podnieść rękę po tej stronie, 

po której usłyszał dźwięk. 

 

„ Zabawa z butelkami” Ustawiamy przed dzieckiem (z prawej strony, z lewej i z przodu) trzy 

butelki z wodą. Podczas, gdy dziecko ma zamknięte oczy, potrząsamy jedną z nich. Zadaniem 

dziecka, po otworzeniu oczu, jest wskazanie butelki, która była potrząsana 

(z której dochodził dźwięk). 

 

2. RÓŻNICOWANIE DŹWIĘKÓW: 

 

Zabawa: „Dźwięk długi czy krótki” Do zabawy potrzebne nam będą: gwizdek lub flet, rekwizyty 

z otoczenia dziecka np. paski, wstążeczki, sznurówki (dłuższe i krótsze) lub zabawki zwierząt: wąż 

(długi i króki), mysz z dłuższym lub krótszym ogonikiem (można je narysować na kartce i wyciąć z 

papieru) 

 

Rodzic zapoznaje dziecko z dźwiękiem gwizdka, podająć naprzemiennie dźwięki długie i krótkie. Na 

długi sygnał dziecko wybiera długi przedmiot, a na króki sygnał gwizdka – krótki przedmiot. 

Utrudnieniem może być użycie dużego zestawu różnorodnych przedmiotów: długich i krótkich a 

następnie przeprowadzenie ćwiczenia z ukrycia. 

 

Zabawa: „Szybko czy wolno” Do zabawy możemy wykorzystać bębenek, a gdy go nie mamy w 

domu, możemy wziąć pokrywkę i łyżkę oraz maskotkę – jakieś zwierzątko. Dziecko porusza małym 

zwierzątkiem – zabawką ,zgodnie z tempem usłyszanego dźwięku; zwierzątko może skakać, biegać 

po drodze w odpowiednim tempie . Następnie proponujemy dziecku, by samo po pokoju poruszało 

się szybko lub wolno, zgodnie z usłyszanym tempem.Na szybki sygnał dziecko biega po pokoju na 

paluszkach, lekko jak ptaszek, na sygnał wolny dziecko kroczy powoli, ciężko jak np. niedźwiadek. 

 

3. DŹWIĘKOWE NIESPODZIANKI 

 

Do zabawy przygotować należy opakowania po zapałkach lub jajkach typu kinder. Zachęcam, by 

zgromadzić różne materiały i umieścić je w opakowaniach np.: sól, kasza, cukier, fasola. Zadaniem 

dziecka jest odnalezienie par jednakowo brzmiących pudełek. 

Zabawa ta rozwija zdolności manualne podczas przygotowywania pudełek dźwiękowych, stymuluje 

zmysł dotyku i percepcję słuchową. 

 

 Przygotowując się do tej zabawy można zainspirować się  oglądając następujący filmik: 

https://www.youtube.com/watch?v=UEA4gfW_ddw 
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