
ZABAWY DŹWIĘKONAŚLADOWCZE

Wyrazy dźwiękonaśladowcze (onomatopeje) to łatwe do wymawiania sylaby, zbitki głosek
W  komunikacji  dziecka  z  otoczeniem  zastępują  one  pierwsze  wyrazy.   Zabawy
dźwiękonaśladowcze  pomagają  dzieciom w rozwijaniu  mowy czynnej,  są  punktem wyjścia  do
nauki trudniejszych wyrazów i zwrotów. Wyrazy dźwiękonaśladowcze są cennym materiałem do
zabaw i ćwiczęń dla przedszkolaków, które nie są w stanie wypowiedzieć jeszcze  wszystkich słów
prawidłowo, Ćwiczą one aparat mowy u dziecka z deficytami w rozwoju, jak i u dziecka zdrowego.

Poniżej przedstawiam propozycje zabaw:

1. Naśladowanie odgłosów wydawanych przez zwierzęta: Do zabawy możemy wykorzystać
maskotki zwierząt, które mamy w domu lub poniższe obrazki: (skopiuj w link)

https://www.logopestka.pl/wp-content/uploads/2018/04/zwierz%C4%99ta1.pdf

W przypadku dzieci młodszych mówimy: 

To jest krowa. Krowa muczy  mu – mu.     

To jest konik. Konik woła- iha, iha. 

To jest piesek. Piesek szczeka hau-hau. 

Dziecko powtarza po nas wyrażenie dźwiękonaśladowcze. W przypadku dzieci starszych
prosimy,  by  dziecko  wybrało  obrazek,  nazwało  zwierzę  na  ilustracji.  Podzieliło  nazwę
zwierzątka na sylaby. Następnie prosimy, aby dziecko naśladowało odgłos, jaki wydaje to
zwierzę. 

2. Zabawa: „Dokończ zdanie.”  Dzieci młodsze prosimy, by naśladowały słyszane w wierszu 
odgłosy. Starszym dzieciom  czytamy kolejno zdania i prosimy, by spróbowały dokończyć 
je właściwym dźwiękiem.  

Co mówi bocian, gdy żabę zjeść chce?

Kle, kle, kle

Co mówi żaba, gdy bocianów tłum?

Kum, kum, kum.

Co mówi kaczka, gdy jest bardzo zła?

Kwa, kwa, kwa.

Co mówi kotek, gdy mleczka by chciał?

Miau, miau, miau.

Co mówi kura, gdy znosi jajko?

Ko, ko, ko.

Co mówi kogut, gdy budzi w kurniku?

Ku ku kukuryku.

Co mówi koza, gdy jeść jej się chce?

Me, me, me.

Co mówi krowa, gdy brakuje jej tchu?

Mu, mu, mu.

Co mówi wrona, gdy wstaje co dnia?



Kra, kra, kra.

Co mówi piesek, gdy kość zjeść by chciał?

Hau, hau, hau. 

Co mówi baran, gdy jeść mu się chce?

Be, be, be.

Co mówi ryba, gdy powiedzieć coś chce?

Nic przecież ryby nie mają głosu. 

3. Zabawa  „W sklepie  z  zabawkami.”  Do  zabawy  staramy  się  wykorzystać  zabawki  –
rekwizyty z otoczenia dziecka. Rodzic nazywa zabawki a dziecko wypowiada przypisane im
wcześniej dźwięki np.:

trąbka trąbi – tru, tru, tru

pociąg jedzie – fu, fuf, fu

piłka skacze – pac, pac, pac.

Na to pajac – skacz, skacz, skacz.

Lalka śpiewa – la, la, la.

Misio macha – pa, pa, pa

małe żabki – kum, kum, kum

a bębenek – bum, bum, bum.

4. Zabawa „Odgłosy. ” Rodzic wydaje odgłosy różnych zwierząt lub przedmiotów. Prosimy
dziecko,  by  jak  usłyszy  odgłos  zwierzątka  zaklaskało,  a  gdy  usłyszy  odłos  jakiegoś
przedmiotu tupnęło. Dziecko ćwiczy w ten sposób uwagę słuchową i prawidłową reakcję na
umówiony dźwięk. 

Propozycje odgłosów:

- Hau hau hau;

- Ko ko ko;

- Puk puk puk;

- Bzz bzzz bzz;

- Ciuch ciuch ciuch;

- Cyk cyk cyk;

- Ku ku Kukuryku!

- Dzyń dzyń dzyń;

- Brum brum brum;

- Kra kra kra

Miłej zabawy:) 
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