Rozwijamy słuch prze zabawę
___________________________________________________
Umiejętność rejestrowania i odróżniania dźwięków pochodzących z otoczenia
odgrywa ogromną rolę w naszym życiu. Stanowi podstawę do nabycia umiejętności
poprawnej wymowy, jest też niezbędne podczas nauki czytania i pisania.
Poniższe zabawy dostosowane są do wieku i predyspozycji dziecka.
 3 letnie dziecko


Podczas spaceru porą jesienną na wspólny sygnał wbiegamy wraz
z dzieckiem w hałdę liści, szuramy nogami, żeby narobić jak najwięcej
hałasu. Następnie wsłuchujemy się w szelest liści, kto zaszeleści
najgłośniej? Podczas pory zimowej możemy wsłuchiwać się w skrzypiący
śnieg.



Podczas spaceru ulicą, przystajemy na chwilę z dzieckiem i prosimy j, aby
wsłuchało się w odgłosy różnych pojazdów. Wraz z dzieckiem próbujemy
odtworzyć zasłyszane dźwięki wydawane przez auto, motocykl

może

sygnału pogotowia.


Hałasujemy różnymi przedmiotami w kuchni, często zmieniając pozycje
z przodu, z tyłu, z prawej, z lewej strony. Dziecko ma zasłonięte oczy
chustą, prosimy go aby ręką wskazało skąd dobiega hałas. Potem
zamieniamy się rolami.

 4 letnie dziecko


Podczas letniej pory kładziemy się z dzieckiem na trawie, prosimy
o zamknięcie oczu i wsłuchujemy się w odgłosy otoczenia. Dziecko jest
zdumione ile różnych dźwięków „unosi” się powietrzu: śpiew ptaków, własny
oddech, odgłosy sąsiadów itd.



Bawimy się z dzieckiem w głuchy telefon. Domownicy siadają w kółku, jedna
osoba szepcze dowolne słowo sąsiadowi, który musi przekazać je dalej.
Ostatnia osoba wypowiada usłyszane słowo na głos.



Dziecko siada z zawiązanymi oczami pośrodku pokoju, kładzie na kolana
maskotkę i uważnie nasłuchuje, co się dzieje wokół. Mama próbuje
podkraść się i zabrać misia. Dziecko stara się do tego nie dopuścić, musi
jednak wykazać się wyjątkowo dobrym słuchem.

 5 letnie dziecko


Hałasujemy różnymi przedmiotami dostępnymi w kuchni: pokrywkami
od garnków, dwoma łyżkami, odkręcamy kran itd. Dziecko z zasłoniętymi
oczami odgaduje co to są za dźwięki, przez jakie przedmioty wytwarzane,
co

mu

to

przypomina?

Dziecko

ma

prawo

do

swoich

skojarzeń

np. odkręcony kran może mu przypominać szum morza.


Podczas zabawy klockami, dzielimy wyrazy na sylaby. Układając wieżę jeden klocek to jedna sylaba. Wybieramy wyrazy proste, złożone z dwóch,
trzech sylab np. fa- so- la, li- zak. To samo możemy zrobić wyklaskując
sylaby, podczas spaceru możemy skakać – każdy podskok dziecka to jedna
sylaba.



Wymieniając przedmioty znajdujące się w pokoju dziecka. Prosimy je, aby
rozpoznało pierwszy dźwięk - głoskę jaki usłyszy w wyrazie. Jeżeli dziecko
poradzi sobie z tym ćwiczeniem prosimy o podanie ostatniego dźwięku
w wyrazie. Możemy pobawić się też w wymyślanie wyrazów lub wskazywanie
przedmiotów rozpoczynających się ustalonym dźwiękiem (głoską).

 6 letnie dziecko


Nazywamy rzeczy znajdujące się w najbliższym otoczeniu dziecka.
Ich nazwy dzielimy na osobne dźwięki np. d-o-m, a-u-t-o itd.



Wymyślamy jakiś wyraz np. włos. Następnie wymieniamy kilka wyrazów
o podobnym brzmieniu np. nos, sos, włos, kos itd. Dziecko ma za zadanie
podskoczyć lub klasnąć gdy usłyszy taki wyraz.



Rodzic wypowiada wyraz sylabizując np. ław-ka, lub głoskując np. ł-a-w-k-a.
Zadaniem dziecka jest połączyć głoski, sylabę w wyraz.



Rodzic wymyśla pierwszą sylabę np. ku-, zadaniem dziecka jest znaleźć
właściwe dokończenie wyrazu np. kura. Potem zmieniamy się rolami.



Rodzic wymyśla dwie głoski – pierwszą i ostatnią. Zadaniem dziecka jest
znaleźć odpowiedni wyraz.
Otoczenie dostarcza dziecku wielu bodźców, choć nie zawsze dziecko jest
w stanie samodzielnie odpowiedzieć na te wyzwania. Dlatego potrzebuje
rodzica, który pomoże mu w odkrywaniu świata.
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