
LOGOPEDA RADZI: 
 
Dzień dobry Zajączki, Tygryski, Kaczuszki, Niedźwiadki! 
Czy udało się Wam odnaleźć przedmioty żółte i zielone? Wierzę, że bez większych 
trudności narysowaliście lub napisaliście te słowa. 
 
Dziś zastanowimy się, co słychać w ciszy? 
 
Usiądź wygodnie, w pokoju, na balkonie, może w ogródku. Przez parę chwil staraj 
się siedzieć spokojnie, zamknąć oczy,nic nie mówić, rytmicznie oddychać przez nos 
(wdech -wydech-wdech-wydech….). Jakie dźwięki udało ci się usłyszeć?... Nazwij 
je…...Posłuchaj jeszcze raz….(wdech - wydech-wdech -wydech) 
Ja słyszę szum….. gdzieś z oddali warczy samochód…...po prawej stronie szczeka 
pies…...tuż za mną coś chrobocze, może to jakieś małe zwierzę? 
 
Drodzy rodzice, w tym zadaniu uczymy dzieci nazywać dźwięki oraz określać, z której strony je 
słychać (z boku, z prawej/lewej strony, z przodu z tyłu, daleko, blisko itd.)Możecie sami tworzyć te 
odgłosy,przy pomocy instrumentów czy dowolnych przedmiotów, aby zadanie było 
ciekawsze.Przypominajcie dzieciom  o prawidłowym torze oddechowym (nos-nos). 
 
Jeśli zapamiętałeś i nazwałeś te dźwięki, spróbuj je narysować albo zapisać, jeśli 
potrafisz. Schowaj kartkę do teczki, ona przyda nam się później. 
 
 
A teraz zastanówmy się, co słychać w uchu? 
 
Weź szklankę i przyłóż ją do ucha otwartą stroną. Co słyszysz?..... 
Czy to był szum?....Jaki inny przedmiot możesz przyłożyć do ucha i usłyszeć szum? 
Spróbuj to samo wykonać przy użyciu 2 szklanek, przyłóż je do obu uszu. Niech 
mama lub tata coś do ciebie powiedzą. Czy ich głos brzmi tak, jak zwykle? Opisz te 
głosy. Jak myślisz, dlaczego tak się dzieje?... 
 
Rodzice, spróbujcie pobawić się z dziećmi dźwiękami, przykładajcie różne przedmioty do uszu, 
nazywajcie wspólnie dźwięki. Można tworzyć zupełnie nowe, śmieszne i bardzo poważne  wyrazy. 
Proszę, zapisujcie wszystkie pomysły dzieci w zeszytach, one naprawdę potrafią nas zaskoczyć 
pomysłowością i kreatywnością. 
 
 
 
W wolnej chwili zapraszam na stronę www.ninoteka.pl . Obejrzyjcie bajkę “Dziwne 
przygody kota Filemona” w której bohater szuka zapachów i dźwięków wokół siebie. 
 
MIŁEJ ZABAWY Z DŹWIĘKAMI I SŁOWAMI 
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