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W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH!!!

ZADANIE 6

Potrzebne:  urządzenie  z  dostępem  do  internetu,  telefon  komórkowy,  chustka,  proste

instrumenty muzyczne lub coś czym można wydawać dźwięki

Czy wiesz po co nam uszy? Oczywiście! Dzięki nim słyszymy co mówią do nas inni ludzie,

możemy cieszyć się muzyką, możemy też uniknąć niebezpieczeństwa, słysząc na przykład

silnik zbliżającego się samochodu. Spróbujmy dziś poćwiczyć naszą uwagę w słuchaniu.

• Zamknij oczy i posłuchaj przez chwile jakie dźwięki słychać w twoim domu i skąd

dochodzą? …………..  Słyszysz bicie zegara? A może twój młodszy brat właśnie

śpiewa piosenkę? A może słyszysz dźwięk klawiatury komputera w którą stuka tata?

Zastanów się i nazwij wraz z rodzicem słyszane dźwięki.

• Teraz spróbuj odgadnąć dźwięki natury. Pomoże w tym nagranie z internetu:

https://www.youtube.com/watch?v=JwbMnvfN2y8 Tylko nie patrz na ekran! Rodzic

po  każdym  dźwięku  zatrzymuje  nagranie  i  daje  czas  do  namysłu  lub  małą

podpowiedź.

• Zabawmy  się  w  szukanie  skarbu.  Tym  skarbem  będzie  telefon  mamy  lub  taty.

Rodzice  schowają  zaraz  telefon  gdzieś  w  pokoju.  Nie  podglądaj  i  poczekaj

cierpliwie. Zaraz go usłyszysz. Tylko skąd dochodzi dźwięk?! Ciekawe czy uda się

go znaleźć. (Rodzic  nastawia budzik w telefonie na 1-2 minuty do przodu i chowa w

niewidocznym ale dostępnym dla dziecka miejscu. Można rozszerzyć poszukiwania

na cały dom)

• Dźwiękowa ciuciubabka. Zawiąż oczy chustką, stań na środku pokoju i zakręć się

parę razy w miejscu. Następnie idź tam gdzie usłyszysz dźwięk i złap osobę która go

wydaje. Możesz pobawić się większą ilością osób i iść w stronę tego dźwięku na

który się umówicie (np. jednocześnie dziecko słyszy grzechotkę i tamburyno, ale ma



za zadanie iść tylko w stronę grzechotki). Możesz też zabawić się w tropiciela i z

zamkniętymi oczami iść za dźwiękiem na wycieczkę po całym domu. 

Uwaga! Należy zadbać o bezpieczną przestrzeń zabawy, usunąć zbędne przeszkody z

ziemi a w czasie tropienia dźwięku przeprowadzić dziecko powoli z ominięciem mebli

oraz pomocą przy progach itd.  Do zabawy można użyć dziecięcych instrumentów,

można uderzać sztućcami o siebie, bębnić w miskę, klaskać, kląskać, śpiewać, zrobić

prostą grzechotkę z butelki itp. 


