
 

Zabawy i ćwiczenia wspomagające rozwój funkcji słuchowej małych dzieci 

 

Małe dziecko jest ciekawe świata; interesuje je wszystko, co znajduje się w polu jego 

widzenia i słyszenia. Podejmuje bardzo wiele czynności związanych z poznawaniem 

otoczenia. Korzysta ze wszystkich dostępnych mu „narzędzi ‘’ poznania. Są to nie tylko 

rączki i nóżki, ale również możliwe do wykorzystania zmysły: wzroku, słuchu, dotyku, smaku 

i węchu. Zdobyte w trakcie doświadczenia są niezwykle ważne dla jego prawidłowego 

rozwoju. 

Rodzice mają wiele możliwości wspierania rozwoju funkcji słuchowej swoich 

pociech. Możliwości te w naturalny sposób stwarza codzienne, domowe życie rodziny. Oto 

kilka przykładów. 

 W okresie prenatalnym:  

o śpiewajmy, mówmy do dziecka, nazywajmy je wybranym imieniem, 

słuchajmy muzyki „razem”. 

 Następną okazję stwarzają już pierwsze, wrodzone odruchy, w które wyposażony jest 

każdy noworodek. Przykładem jest odruch Moro (odruch obejmowania) utrzymujący 

się do 6 m.ż., występujący w odpowiedzi na min. nagły hałas, ostry dźwięk. Energia 

jaką niesie w sobie odruch można wykorzystać do konkretnych życiowych celów, 

np. obrony przed nagła zmianą. Ale już w wieku 1 miesiąca noworodek słucha przez 

moment brzęczącej grzechotki, w 2 miesiącu nie tylko wsłuchuje się w dźwięki 

wydawane przez zabawki, ale przez kilka sekund przysłuchuje się głosowi 

przemawiającej do niego matki. Dostarczajmy dziecku wielu różnych wrażeń 

słuchowych. 

o mówmy do dziecka, śpiewajmy, w chwilach czuwania maluszka wytwarzajmy 

przyjemne dźwięki przy użyciu zabawek i instrumentów . 

 W okresie niemowlęctwa dziecko samo „produkuje” coraz więcej dźwięków, 

wsłuchuje się w nie i je naśladuje. Pamiętajmy o tym, że zwraca uwagę (7 m.ż.) na 

modulację głosu osoby do niego mówiącej. Zadbajmy o urozmaicone wrażenia 

słuchowe dostosowane do tych potrzeb. 

o mówmy często do dziecka, czytajmy, opowiadajmy modulując głos 

adekwatnie do treści, śpiewajmy również modulując odpowiednio głos. 

 Około roku dziecko wyraźnie reaguje na muzykę np. słucha, balansuje ciałem, 

klaszcze itp. Zadbajmy o to by stwarzać okazję do słuchania dobrej muzyki. 

o selekcjonujmy muzykę, która dociera do naszego dziecka, dobierajmy 

właściwe utwory, śpiewajmy dziecku i z dzieckiem, zabierajmy dziecko na 

koncerty by mogło posłuchać muzyki na żywo, (np. Filharmonia Lubelska 

proponuje cykl koncertów „FILHARMONIA DLA MALUCHA”). 



 Wraz z upływem czasu i wzrostem sprawności ruchowej dziecko ma możliwość 

manipulowania wieloma przedmiotami i badania ich właściwości, także tych 

związanych z dźwiękami. Zadbajmy o stwarzanie okazji do zaspakajania tej potrzeby 

o stukanie w garnki różnymi przyborami kuchennymi, wrzucanie do nich 

przedmiotów z różnych materiałów i wysłuchiwanie jaki powstaje odgłos, 

urządzanie koncertów domowych na domowych instrumentach: łyżki, 

naczynia, klocki, gwizdki, puszki z ryżem  lub fasolą, itp. 

 Następnie, gdy dziecko coraz lepiej opanowuje mowę, podejmujemy zabawy 

wykorzystujące  zasadę od obrazka do słowa. 

o zabawa „pokaż co słyszysz”. Możemy wykorzystywać przedmioty z otoczenia, 

obrazki lub ilustracje z książek. Można utrudniać tę zabawę demonstrując kilka 

obiektów określanych tą samą nazwą np. zamek. 

o zabawa „pokaż co słyszysz i zapamiętaj’. Dziecko ma zapamiętać w jakiej 

kolejności pokazywało (słyszało nazwę) eksponowane obiekty i odpowiednio 

ustawić przedmioty lub ułożyć obrazki. Ich ilość (1, 2, 3, ?) dostosowujemy do 

możliwości malucha. 

 Kształtujemy prawidłowe nawyki, które są niezbędne  zawsze, a szczególnie w okresie 

epidemii. 

o zabawa „słyszę, że lalka/miś kaszle”. Dziecko słysząc kaszel i obserwując jak 

mama/tato kaszląc zasłania usta i nos łokciem lub chusteczką uczy swoją chorą 

zabawkę właściwego zachowania demonstrując potrzebne gesty. Następnie 

kaszle lalka i dziecko kieruje ręką lalki/łapką misia, aby reakcja była 

prawidłowa. 

 

Pamiętajmy, że rozpoczynamy trening słuchowy od uwrażliwiania na dźwięk, poprzez 

ćwiczenia słuchu niewerbalnego, dochodząc do ćwiczeń słuchu werbalnego. 

Wszystkie opisane wyżej propozycje nie wymagają od rodziców nadzwyczajnych starań  

i nakładów. Są częścią naszej codzienności i są bardzo skuteczne w stymulowaniu rozwoju 

funkcji słuchowej małego dziecka. 


