
ZABAWY ROZWIJAJĄCE UWAGĘ I PAMIĘĆ SŁUCHOWĄ

1. Zabawa „Powtórz tak, jak ja.” Zabawa polega na powtórzeniu wyrazów podanych przez
rodzica.  Najpierw prezentujemy dziecku dwa, trzy wyrazy potem coraz więcej np. kot, pies,
królik. Dziecko powtarza po nas słowa, w kolejności, w jakiej je słyszało.

2. Zabawa „Ułóż, jak usłyszałeś.” Przebieg zabawy odbywa się jak powyżej, ale w tej wersji
wykorzystajmy  rekwizyty  z  otoczenia  dziecka  (maskotki,  zabawki).  Dziecko  układa
zabawki zgodnie z usłyszaną sekwencją np. auto, miś, klocek. (czyli zgodnie z kolejnością
usłyszanych słów podanych przez rodzica) .

3. Zabawa:  „Poszedł  Marek  na  jarmarek.”  Zabawa  słowna  polegająca  na  powtórzeniu
całego zdania wypowiedzianego przez rodzica i dodaniu jednego wyrazu od siebie.

 Zabawę  można  przeprowadzać  naprzemiennie  rodzic  –  dziecko,  lub  w  większym  gronie
rodzinnym.
Przykład:
Rodzic mówi: „Poszedł Marek na jarmarek i kupił jabłka.”
Dziecko powtarza: „Poszedł Marek na jarmarek i kupił jabłka, banany.”
Rodzic powtarza i dodaje kolejny produkt: „Poszedł Marek na jarmarek i kupił jabłka, banany,
gruszki.” itd. kontynuujemy. Zabawa ta ćwiczy koncentrację słuchową i pamięć.

Inny wariant zabawy:
„W lodziarni były lody (truskawkowe, waniliowe, czekoladowe), lub „W Zoo widziałem.. (słonia,
zebrę, żyrafę..).”
Starsze  dzieci  mogą  bawić  się  w  zabawę  na  podobnej  zasadzie:  „Jedzie  pociąg  naładowany
towarami na literę...k” i kolejno wymyślamy słowa rozpoczynające się podaną litera.

4. Zabawa słuchowa: „Jakie słyszałem dźwięki?”
Pomoce:
Do  tej  zabawy  potrzebujemy  kilka  instrumentów  muzycznych,  jeśli  je  mamy  w  domu  (np.
grzechotka, bębenek, gwizdek, tamburyno). Jeżeli nie mamy instrumentów możemy wykorzystać
przedmioty z otoczenia dziecka, które wydają jakiś dźwięk (szelest), który jest znany dziecku np.
klucze, butelka z wodą, zabawka dźwiękowa np. autko, budzik, woreczek foliowy, łyżka itp.
Przebieg zabawy:
Zabawa polega na wysłuchiwaniu i zapamiętywaniu: wysłuchiwanych brzmień instrumentów bądź
różnych dźwięków.
Na początek prezentujemy dwa dźwięki, dziecko odgaduje, jakie instrumenty słyszało i w jakiej
kolejności.  Gdy  zadanie  nie  sprawia  dziecku  trudności  zwiększamy  ilość  prezentowanych
dźwięków stopniowo do trzech, czterech.
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