
DOMOWY TRENING SŁUCHOWY 
 

 

 

1. Zabawa: „Duża czy mała zabawka.” Zabawa rozwijająca perpcejcę słuchową pod 

względem natężenia dźwięku. 

Spróbujmy poszukać w domu następujących zabawek/przedmiotów, które możemy dobrać w pary na 

zasadzie duży i mały czyli np: duże i małe auto, duży i mały miś (lub inna maskotka), duży i mały 

klocek, duża i mała piłka, duża łyżka i mała łyżeczka itp. Następnie rodzic wypowiada głośno lub 

cicho wyrazy, a dziecko wskazuje odpowiedni przedmiot. Gdy rodzic głośno powie samochód 

(dziecko wskazuje duże auto), gdy powie cicho małe itd. 

 

Inny wariant zabawy: „Którą lalkę ubieramy”-  Do zabawy będą nam potrzebne dwie lalki (duża 

i mała) oraz dwa komplety ubranek dla nich. Jeśli rodzic wypowie głośno nazwę ubranka, to należy 

ubrać w nie lalkę dużą, a jak cicho – lalkę małą. Następnie wypowiada głośno lub cicho wyrazy, a 

dziecko ubiera w odpowiednie ubranko dużą lub małą lalkę. 

 

2. Rozpoznawanie dźwięków wydawanych przez przedmioty codziennego użytku. Najpierw 

przy współudziale wzroku, potem tylko słuchowo (dziecko siedzi odwrócone tyłem do źródła 

dźwięku, ma zamknięte lub zasłonięte oczy). Stawiamy pytanie: Jaki to przedmiot? 

Przykłady: 

- uderzamy łyżką w przedmioty ze szkła, drewna, plastiku 

- uderzamy o siebie klockami, sztućcami 

- toczymy po podłodze lub blacie stołu piłkę 

- drzemy papier, gnieciemy papier 

- klaszczemy rękami 

- potrząsamy kluczami 

- przelewamy wodę z butelki do szklanki itp. 

Dokładny przebieg zabawy znajdziecie Państwo w poniższym linku. Początkowo zaczynamy od 

trzech, czterech dźwięków później stopniowo zwiększamy ich ilość. 

https://www.youtube.com/watch?v=nUyCsu-qQqs 

 

3. Zabawa: „Ile dźwięków było” 

Do zabawy będziemy potrzebować metalowego pudełka np. po cukierkach lub miski oraz małych 

przedmiotów, które zmieszczą się do naszego pojemnika np. kostki do gry, kolorowe pomponiki, 

guziki lub klocki. Oczywiście podczas zabawy, dbamy o bezpieczeństwo dziecka, by nic nie wzięło 

do buzi. 

Rodzic może klaskać w ręce lub uderzać łyżką o kubek/pokrywkę a dziecko liczy ilość słyszanych 

dźwięków. Następnie dziecko wkłada do naszego pudełka/miski taką ilość przedmiotów, ile było 

dźwięków. 
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