
1 .Dźwięk – ruch, brak dźwięku – stop
reakcja ruchowa na dźwięk np. marsz, bieg, podskoki, w czasie pauzy – zatrzymanie
ćwiczenie pamięci – zapamiętanie ustaleń oraz określonych reakcji ruchowych

2. Czy to dźwięk dzwoneczka?
określanie, czy usłyszany dźwięk (np. inny instrument, odgłos z otoczenia) to dźwięk
dzwoneczka
umówienie się z dzieckiem, że gdy tylko usłyszy dźwięk dzwoneczka np. podskoczy, klaśnie w
dłonie itp.

3. Cicho czy głośno?
używanie określeń: cicho, głośno, średnio głośno
używanie gestów np. uniesiona ręka – głośno, ręka w dół – cicho
wskazanie odpowiedniego obrazka np. mały dzwonek – cicho, duży dzwonek – głośno

4. Skąd dochodzi dźwięk?
wskazywanie kierunku, z którego dochodzi dźwięk z zamkniętymi oczami

5. Ile razy? – zapamiętywanie liczby sygnałów
wysłuchiwanie, przeliczanie i zapamiętanie ile razy zagrał dzwoneczek, określanie liczby
powtórzeń za pomocą palców, patyczków, kartoników z cyframi/kropkami itp.

6. „Jaki to wyraz?”
odgadywane przez dziecko, jaki wyraz został wypowiedziany przez rodzica/logopedę z
równoczesnym rytmicznym dźwiękiem dzwoneczkami
wersja z utrudnieniem – wysłuchanie przez dziecko, jaki to wyraz z jednoczesnym wplataniem
dźwięku dzwonka pomiędzy wypowiadane sylaby

6 zabaw rozwijających słuch
z DZWONECZKAMI

logopestka.pl
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