
Zabawy słuchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym 

Żeby szybko i sprawnie nauczyć się trudnej sztuki czytania dziecko musi mieć dobrze 

przygotowane funkcje słuchowe na odbiór dźwięków mowy. Mówimy, że musi mieć dobrą 

„uwagę słuchową”. Poniżej zebrałam kilka zabaw, które doskonale się do tego nadają, a 

jednocześnie mają atrakcyjną dla dziecka formę. A może podrzucicie Państwo własne gry, 

zapamiętane z dzieciństwa, w które można się teraz wspólnie pobawić? Proszę przesłać je na 

mój mail monika.wojcicka.warszawa@gmail.com 

1) Kolory w zdaniu: podajemy zdanie, w którym zakodowane zostały różne kolory (np. zielony 

szczypiorek i żółta jajecznica), dziecko wymienia kolory:  

Na śniadanie zjadłem jajecznicę ze szczypiorkiem. 

Wyszliśmy na spacer w zimowy poranek: była piękna słoneczna pogoda, skrzył się śnieg, 

zrobiliśmy bałwana z nosem z marchewki i guzikami z węgielków. 

2) Prawda czy fałsz? - budujemy zdanie, w którym robimy świadomie błąd, a nasze dziecko ów 

błąd odnajduje: 

Na wysokim drzewie zaśpiewał pies. 

Kot siedzi na płocie i szczeka.  

Antoś zapłakał wesoło na widok mamy. 

 

3) Rymowany klaun – mówimy wierszyk, dziecko dopowiada rymy i jednocześnie wspólnie 

rysujemy  obrazek: 

 

Gdy rysujesz klauna musisz być gotowy, aby zacząć dzieło od zarysu ……(głowy) 

A na czubku głowy, słyszę wasze głosy, każdy klaun powinien nosić bujne …..(włosy) 

Nie wolno zapomnieć, bo się klaun obruszy, że po bokach głowy ma sterczące …. (uszy) 

Wnet przed klaunem piękny widok się roztoczy, gdy mu dzieci narysują wyłupiaste…. (oczy) 

Nie jest zbyt przystojny, taki jego los, zwłaszcza gdy dodamy okrąglutki ….. (nos) 

Ale klaun nie musi wdzięczyć się do lustra, nam wystarczy, że ma uśmiechnięte…. (usta) 

 

4) Rymowana gimnastyka smyka: mówimy zdanie,  dziecko uzupełnia rymy i wykonuje 

polecenia: 

 

Powiedz „prosię” i podrap się po…. 
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Powiedz „spust” i dotknij…. 

Powiedz „wrzosy” i złap się za …. 

Powiedz „kusza” i podrap się po…. 

Powiedz „drzwiczki” i złap się za …… 

Powiedz „lody” i dotknij palcem ….. 

Powiedz „dęby” i postukaj w ….. 

Powiedz „wysoko” i zamknij jedno ….. 

Powiedz „park” i chwyć się za…. 

Powiedz „strona” i złap się za….. 

Powiedz „ruch” i klepnij się w ….. 

Powiedz „rogi” i chwyć się za….. 

Powiedz „piana” i dotknij ….. 

Powiedz „cuda” i chwyć się za …… 

Powiedz „smalec” i zegnij…. 

 

5) Co to za przedmiot? – ćwiczymy uwagę słuchową, w nazwie zmieniamy jedną głoskę, a 

dziecko zgaduje, co mieliśmy na myśli: np. brzesło   pomputer  ftołek gydło duchnia kafa 

warnek. Jeśli zadanie jest za trudne, na stole gromadzimy 10 przedmiotów i spośród nich 

wybieramy i zmieniamy nazwę. 

 

6) Powtórz słowa po kolei – bardzo dobre ćwiczenie pamięci sekwencyjnej. Podajemy 4-5 

niezwiązanych ze sobą słów (albo cyfr), a dziecko ma za zadanie powtórzyć je w kolejności:  

BYK       DROGA      MISKA     DZIÓB     albo    3    8    4    1 

7) Zabawa w sklep – kupujemy przedmioty, które zaczynają się taką samą sylabą lub głoską np.:  

Kupuję produkty zaczynające się na sylabę BU – bu/ty bu/telki bu/raki bu/dyń bu/kiet  

Kupuję produkty zaczynające się na głoskę M – mleko morele mąka musztarda  

 

8) Przewracamy imiona – dzielimy słowa na sylaby i zamieniamy ich kolejność (najlepiej, gdy są 

to słowa 2 sylabowe); zaczynamy od imion np. JA/NEK  =  NEK/JA      MA/DZIA = DZIA/MA    

KA/ROL = ROL/KA , a potem próbujemy „przewracać” słowa; SŁO/MA   JA/MA itd.  

 

9) Układamy łańcuchy ze słów: sylaba końcowa pierwszego jest sylabą początkową drugiego, 

czyli: KU-RA/ RA – MA/ MA - KI/ KI – NO/ NO – GA 

 

10) Układamy pociągi ze słów (analiza sylabowa zdań) – ćwiczenie polega na układaniu zdań z 

podanym słowem i przeliczaniu słów w zdaniu (przyimki i spójniki też liczymy jako oddzielne 

słowa). Możemy układać zdania jak najdłuższe, albo jak najkrótsze: SPADŁ ŚNIEG =2 słowa 

PADA=1 słowo. 

 

Ważne, żeby zabawy były wesołe i nie miały charakteru ćwiczeń, tylko radosnego bycia razem!  

 


