
ZABAWY SŁUCHOWE  
 

Dwiczenia słuchowe stanowią  bardzo ważną grupę dwiczeo logopedycznych, gdyż 
często zaburzenia rozwoju mowy pojawiają się na skutek opóźnieo rozwoju słuchu 
fonematycznego (mownego). Stymulując funkcje słuchowe przyczyniamy się do rozwoju 
mowy dziecka.  Dwiczenia te stosuje się zarówno w terapii jak i profilaktyce wad wymowy u 
dzieci w wieku przedszkolnym. 

 
 

1.„ Co słyszysz?” –  z zamkniętymi oczami  nasłuchiwanie i rozpoznawanie odgłosów  
dochodzących z sąsiedztwa, ulicy. 
 
2.Rozróżnianie odgłosów pojazdów: samochodu, pociągu, motoru,  itp. 
 

       3.„ Zgadnij, co wydało ten dźwięk?” – uderzanie pałeczką/łyżeczką w szkło,  metal, 
kamieo, drewno, darcie papieru,  pustą szklankę, o szklankę z wodą, klaskanie itp. 
 

4. Szukanie ukrytego zegarka, radia, dzwoniącego budzika. 
 
5. Rozpoznawanie i naśladowanie głosów zwierząt: kota, psa, krowy, kury, koguta, kaczki, 
itp. 
 
6. Rozpoznawanie  różnych przedmiotów w zamkniętych pojemnikach po wydawanym 
odgłosie – groch, kasza, ryż, mak, kamyki, gwoździe, cukier,  itp. 
 
7. Rozpoznawanie po wydawanym dźwięku różnych urządzeo domowych, np. odkurzacz, 
pralka, suszarka, mikser, itp. 

 
8. Wyodrębnianie wyrazów w zdaniu. (  rysujemy linie pionowe w powietrzu, stawiamy 
tyle klocków  ile słów słyszy dziecko w wypowiadanym zdaniu). 
 
9. Wyodrębnianie sylab w wyrazach poprzez klaskanie, wystukiwanie, wytupywanie. 
 
10. „Znajdź wyraz rozpoczynający się podaną sylabą”    np. ko – (gut), ko – (szula) 
 
11. „ Nazywanie obrazków” – dziecko kooczy wyraz po pierwszej sylabie wypowiedzianej 
przez  rodzica i wskazuje obrazek, a potem odwrotnie – dziecko zaczyna. 
 
12. Wyszukiwanie imion/wyrazów rozpoczynających się podaną przez rodzica głoską 
(najpierw od samogłoski, następnie od podanej spółgłoski). 
 
13. Dwiczenia typu „Pokaż gdzie jest…”. Rodzic wypowiada głoskami  wyraz a dziecko 
wskazuje częśd ciała, przedmiot. Np. mama – pokaż o – k – o, dziecko wypowiada wyraz, 
który usłyszało (oko) i  wskazuje oko. 



 
14. Wyodrębnianie głosek w wygłosie wyrazów(ostatniej głoski w wyrazie). 
 
15. Dzielenie na głoski łatwych  (3-4 – głoskowych) a następnie coraz trudniejszych słów. 
 

16. Zabawy słowne z wykorzystaniem  paronimów: bułka – półka, domek –Tomek, koza – 
kosa, kura- góra, itp. 
 
17.Wyszukiwanie par rymujących się wyrazów. 

 
PRZYKŁADY ZABAW SŁUCHOWYCH: 
 
Dokoocz: 

     Lata osa koło ............................................ nosa.  
Leci muszka koło ..................................... uszka. 
 Ciele, co językiem .....................................miele.  
Owoce spadają, dzieci je ..........................zbierają. 
 Andrzej maluje, mama .............................np. rysuje. 
 Sowa to mądra ..........................................głowa. 
 Przyszła koza do ........................................woza.  
Ten kwiatek nazywa się ............................bratek.  
Wskocz do wody dla .................................ochłody. 
 Mała Ania nie zjadła dzisiaj .....................śniadania.  
Agata podłogę miotłą ................................zamiata. 
 Wlazł kotek na ...........................................płotek.  
Zróbmy koło, będzie ..................................wesoło. 
 Ryby pływają –ptaki ..................................latają. 
 Abecadło z pieca .........................................spadło.  
Koło choinki stoją trzy ..............................dziewczynki.  
Poszła Ola do ..............................................przedszkola. 
 Na wysoki płot wskoczył bury ..................kot. 
 Hej, mój Tomku, wród do .........................domku.  
Tutaj jest dziura, w którą weszła...............kura.  
1, 2, 3, teraz liczysz ......................................ty.  
4, 5, 6, chciałbym już coś ............................zjeśd.  
A kysz! Mała ...............................................mysz. 
 Kiedy słooce praży, leżymy na ..................plaży. 
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