
Słuchowe zabawy rozwijające mowę dla maluszków 

 

Proponuję Państwu  i zachęcam do logopedycznych zabaw z dziećmi  

w wieku od dwóch do czterech lat. Wszystkie ćwiczenia mają na celu trening 

słuchowy naszych maluszków niezbędny do kształtowania prawidłowego 

rozwoju mowy  i wymowy. Zapraszam do wspólnej zabawy z dziećmi rodziców, 

rodzeństwo lub dziadków. Warto wspólnie spędzić czas na słuchowych zabawach 

i sprawdzić (przy okazji), czy nasz maluch dobrze słyszy, i czy prawidłowo 

różnicuje dźwięki. 

Podczas zabaw w domu proszę pamiętać o wyłączeniu radia, telewizora czy 

innych źródeł dźwięku zakłócających pole słyszenia dziecka.   

 

Zabawa w kukułkę 

Ta zabawa jest bardzo prosta: jedna osoba – nie musi to być rodzic, chowa 

się tak, aby dziecko nie widziało gdzie (może to być inne pomieszczenie lecz                 

w zasięgu głosu) i woła ,,kuku’’. Dziecko ma odnaleźć rodzica słysząc jego głos. 

Zawołanie można powtórzyć nie więcej niż dwa razy. Można zamieniać się 

rolami aby, było weselej. 

Czyj to głos? 

Rozkładamy na podłodze ilustracje zwierząt (czterolatki mogą grać bez). 

Dorosły naśladuje odgłos zwierzątka dziecko odgaduje, które to zwierzę  

powtarza odgłos i nazywa je (jeśli potrafi). Jeżeli zrobi to poprawnie zdobywa 

punkt. Role można odwrócić, aby dziecko mogło zapytać rodzica i przyznać mu 

punkt. 

Co to? Kto to? 

Siadamy naprzeciw siebie najlepiej na podłodze lub przy stole. Ustawiamy 

5-10 przedmiotów, które wydają dźwięk (może to być piszcząca zabawka, 

grzechotka, łyżka, kamyk, autko...). Słuchamy wspólnie jaki odgłos wydają 

poszczególne przedmioty i staramy się zapamiętać. Zakrywamy (zawiązujemy 

chustką) dziecku oczy  i jednym przedmiotem poruszamy tak, aby wydał dźwięk. 

Odkrywamy oczy dziecku i pytamy, który przedmiot wydał taki odgłos? Ilość 

przedmiotów można zwiększać i dostosowywać do wieku malucha. Można 



zamieniać się rolami. Proszę pamiętać o przyznawaniu sobie punktów i 

docenianiu dziecka przy prawidłowych odpowiedziach. 

Grzechotki 

Do tej zabawy będą nam potrzebne najlepiej plastikowe pojemniki, które 

można mocno zamknąć lub zakręcić tak, aby dziecko nie wysypało zawartości. 

Mogą to być plastikowe butelki po mleku , jogurtach czy sokach. Do każdego 

pojemnika (wypełniając go do połowy) wsypujemy np. kaszę, cukier, piasek, 

kamyczki, groch, ryżlub inne sypkie materiały. Wspólnie poznajemy odgłosy 

danych grzechotek i nazywamy je. Np. to jest dźwięk grochu, to jest odgłos wody 

itd. Takimi grzechotkami można bawić się na wiele sposobów. Podam kilka 

przykładów ale możecie Państwo wykorzystać swoje pomysły. 

1.Ustawiamy pojemniki w rzędzie, dziecko odwraca się tyłem do rodzica, który 

potrząsa wybranym pojemnikiem. Pytamy, którego pojemnika użyliśmy lub co 

wydało dany odgłos?. 

2.Robiąc po dwa pojemniki tego samego rodzaju możemy pobawić się  

w słuchowe memo. Potrząsamy jednym i szukamy pary czyli tego samego 

odgłosu. Ten kto znajdzie parę zdobywa punkt i zabiera pojemniki. Wygrywa ten, 

kto zbierze najwięcej grzechotek. 

3.Powtarzanie rytmu. Jedna osoba podaje rytm czyli potrząsa jedna grzechotką 

dwa razy, a inną raz. Dziecko powtarza tak jak usłyszało. Sekwencje rytmiczne 

można utrudniać. Można zamieniać się rolami. 

4.Tworzymy grzechotkową orkiestrę czyli rytmicznie potrząsamy w takt 

śpiewanej lub słuchanej ulubionej piosenki dziecka. W tej zabawie może brać 

udział cała rodzina. 

 

Śpiewanki - pokazywanki 

Ta zabawa to zaproszenie do wspólnego domowego śpiewania. Śpiewanie 

pomaga dziecku kształtować prawidłowy słuch, rozwija słuch muzyczny, 

koryguje niepłynność mowy, relaksuje i wprowadza w dobry nastrój. Uczmy 

zatem dzieci śpiewać proste piosenki, nawet gdy nie potrafią one poprawnie 

wymówić słów użytych w tekście. 

Przykładowe tytuły piosenek dla najmłodszych: 

,,Wlazł kotek na płotek’’; ,,Była sobie żabka mała’’; ,,Pieski małe dwa’’ 



,,Sto lat’’; ,,Jestem sobie przedszkolaczek’’. 

Dzieci mogą początkowo śpiewać tylko refreny lub pokazywać np. jak 

skacze żabka. Kompetencje dzieci będą wzrastać proporcjonalnie do ilości 

powtórzeń. Proszę nie zrażać się szesnasty raz śpiewaną tą samą piosenką!!!. 

 

Na zakończenie proponuję kilka rozwijających słuch dziecka pomocy 

dydaktycznych, które przydadzą się do pracy z maluchem w domu. 

1.Śpiewanki – pokazywanki: proste, wesołe piosenki do zabawy w pokazywanie 

dla całej rodziny. 

2.Gra komputerowa ,,Zwierzaki,, pomoże dziecku rozpoznawać i rozróżniać 

głosy zwierząt, ale także jak nazywają się ich domki, gdzie mieszkają, co jedzą 

itp. 

3.Słuchowa gra zawierająca płytę CD z odgłosami nie tylko zwierząt i karty do 

gry dla dzieci od dwóch do czterech lat. 

 

Pamiętajcie Drodzy Rodzice, że prawidłowy słuch warunkuje w dużym 

stopniu prawidłową mowę dziecka. Dzieci uczą się mowy przez naśladowanie. 

Początkowo - około pierwszego roku życia wypowiada dublujące się sylaby 

którym, przypisane jest już znaczenie np. ta-ta, ma-ma, ba-ba, pa-pa. Następnie 

pojawiają się onomatopeje czyli wyrazy dźwiękonaśladowcze takie jak: ko-ko, 

miau, hau, bum-bum, tu-tut itp. Proponuję więc, aby nauczyć dziecko 

wysłuchiwać dźwięków w domu np. odkurzacza, miksera, dzwonka do drzwi, 

pytać czy słyszy, skąd dobiega dźwięk, czy umie powtórzyć dany odgłos, a może 

go nazwie?. 

    

Życzę powodzenia i wspaniałej zabawy! 

 

Elżbieta Kubiak 

neurologopeda 

 

 



"Słyszę"- rozwijanie percepcji słuchowej  

Zestaw ćwiczeń wspierających rozwijanie uwagi słuchowej – odbiór, 

identyfikowanie i różnicowanie dźwięków -rozwijanie pamięci słuchowej . 

 

ĆWICZENIA – wysłuchaj, zgadnij 

• Wysłuchiwanie odgłosów pochodzących z domu oraz z przedszkola tj.: 

przedmioty           codziennego użytku, zabawki a następnie rozpoznawanie 

tych odgłosów.  

• Wskazywanie danego dźwięku - różnicowanie tych dźwięków.  

• Wskazywanie lokalizacji danego dźwięku. 

• Rozpoznawanie instrumentów po ich dźwięku.   

• Rozpoznawanie dźwięków wydawanych przez zwierzęta np. kura, pies ,kot. 

• Rozpoznawanie dźwięków pojazdów np. motor, samochód , pociąg. 

• Czytanie wierszy z wyrazami dźwiękonaśladowczymi,  np. Lokomotywa, 

Ptasie radio. Dziecko powtarza za rodzicem. 

Dziecko potrafi koncentrować swoją uwagę na zadaniu i rozpoznaje (wskazuje) 

odgłosy przedmiotów codziennego użytku. Próbuje różnicować słyszane dźwięki 

i  rozpoznaje skąd dobiega dźwięk i wskazuje lub odwraca się w stronę dźwięku.  

   

  ĆWICZENIA -  rozróżnianie natężenia oraz tempa dźwięku  

• Rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków głośnych i cichych. 

• Rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków szybkich i wolnych ( możemy 

maszerować w rytm gry na tamburynie, raz szybko, raz wolno). 

 Dziecko wie, co to jest dźwięk głośny i dźwięk cichy ( demonstrujemy dziecku 

różnice w tych dźwiękach, puszczając np. głośno i cicho muzykę ). Dziecko 

rozpoznaje dźwięki głośne i ciche.  

 

   ĆWICZENIA – uwaga i pamięć słuchowa 

• Zapamiętywanie kolejności wypowiadanych samogłosek i ich odtwarzanie. 

• Zapamiętywanie kolejności wymawianych sylab i ich odtwarzanie . 

• Zapamiętywanie słów mówionych przez logopedę oraz ich odtwarzanie . 



• Wystukiwanie zapamiętanego rytmu. 

• Szukanie wyrazów zaczynających się na taka sama sylabę np. ma-, mama, 

mata, makaron. 

• Szukanie wyrazów kończących się taka samą sylaba np. – ka, mąka, piłka, 

foka, puszka. 

• „Sklejanie wyrazów” z podanych sylab dziecko układa wyraz np. mu-cha= 

mucha, ta- bli- ca =tablica. 

• Synteza podanych głosek np. k- r-a-n , Jaki wyraz słyszysz? 

• Wyszukiwanie w otoczeniu przedmiotów, których nazwy zaczynają się na 

daną głoskę, np. buty, balon, budzik, butelka. 

• Wyszukiwanie wyrazów różniących się tylko jedna głoską np. rak- mak, las- 

pas, sok- bok, 

• Szukanie wyrazów „szumiących” czyli w których słyszymy głoskę „sz” 

kolorujemy je na czerwono, wyrazy „syczące” z głoską „s”  kolorujemy na 

niebiesko. 

• Odróżnianie mowy prawidłowej od nieprawidłowej, dziecko wysłuchuje 

wymawianych wyrazów i klaszcze w ręce gdy usłyszy błąd np. „safa” zamiast 

„szafa”, „szarna” zamiast „ sarna”. 

• dobieranie rymujących się nazw obrazków;  

• wymienianie poszczególnych głosek albo wszystkich samogłosek 

znajdujących się w nazwach obrazków; 

• układanie z rozsypanych liter wyrazów, imion; 

• odgadywanie wysłuchanych odgłosów dźwiękonaśladowczych i powtórzenie 

ich w zachowanej kolejności; 

• nauka na pamięć wierszyków i piosenek, itp. 

 

Słuch fonematyczny można wyćwiczyć. Służą do tego liczne zabawy 

uwrażliwiające dziecko na dźwięk i uczące je dźwięku. 

 

 

                                                    Opracowała: Magdalena Wojtowicz - logopeda 

 

 

 



Którędy do „r”? Ćwiczenia wstępne. 
 

Głoska „r” uważana jest za najtrudniejszą do realizacji głoskę, choć proces 

opanowywania prawidłowej wymowy u poszczególnych dzieci przebiega  

w sposób zindywidualizowany. W przypadku, gdy nieprawidłowej wymowie „r” 

towarzyszy seplenienie, lub inna wada wymowy, na pewno korzystne jest 

rozpoczęcie pracy nad szeregiem szumiącym- „sz”, „ż”, „cz”, „dz”, lub na 

przykład „l”. Prawidłowa wymowa innych głosek- zwłaszcza „sz”, „ż”, „cz”, „dż” 

oraz „l” działa na korzyść „r”. Kluczowa jest tutaj pozycja języka. Przydatne 

okazują się ćwiczenia języka, zwłaszcza te, które mają na celu jego pionizację. 

Oto kilka przykładowych ćwiczeń języka: 

1. Dotykanie czubkiem języka kącików rozchylonych warg. 

1. Unoszenie języka w kierunku nosa, opuszczanie na brodę- na zmianę ok. 

10 razy, przy szeroko otwartej buzi. 

2. Oblizywanie górnej wargi, przy szeroko otwartej buzi. Małym dzieciom 

można posmarować usta miodem lub Nutellą. 

3. Dotykanie językiem każdego ząbka u góry, przy szeroko otwartej buzi. 

4. Przesuwanie języka po podniebieniu od zębów w kierunku gardła, przy 

szeroko otwartej buzi. 

 

Z małymi dziećmi warto wykonywać ćwiczenia w sposób zabawowy, 

wykorzystując bajkowe narracje takie, jak powszechnie znana historyjka  

o gospodyni, która robi generalne porządki w domu (jama ustna). Myje okna 

(oblizywanie zębów), wiesza firanki (dotykanie językiem dziąseł), przeciera 

lampę i sufit (oblizywanie podniebienia), myje podłogę (cofanie języka po dnie 

jamy ustnej). 

 

Inne przydatne ćwiczenia, które powodują wprawianie języka w wibrację, 

to wszelkie próby parskania i prychania. Tu również możemy z dziećmi odgrywać 

różne scenki. 

➔ Udajemy, że jest bardzo zimno: brrrr…brrrr…. 

➔ Jeździmy autkiem jak mali chłopcy: brrrym….brrrym… 

➔ Naśladujemy galop konika- „kląskanie językiem”, wołamy na konika, żeby 

się zatrzymał: prrr…prrr… 



Swobodna mimika twarzy, rozluźnione mięśnie i przede wszystkim 

gimnastyka języka jest kluczem do osiągnięcia sukcesu w opanowaniu głoski „r”. 

Trzeba jednak ćwiczenia wykonywać codziennie, a najlepiej kilka razy dziennie 

i zgłosić się do logopedy po ćwiczenia kolejnego etapu utrwalania głoski. 

 

 

Oprac. Logopeda Katarzyna Kusz 
 

 


