
AUDIOZABAWY są tak przeze mnie wymyślane, by samo ich słuchanie stymulowało słuch. Jeśli jednak chcesz, by dziecko skorzystało 
z nich jeszcze bardziej, możesz wykorzystać wskazówki metodyczne i zaangażować się we wspólną zabawę. Do AUDIOZABAWY dołączony

jest PDF z ilustracjami. Wersje przypisane do każdej grupy wiekowej traktujemy orientacyjnie. Jeśli czujemy, że dziecko jest gotowe na daną
zabawę, śmiało możemy zastosować ją wcześniej. Jeśli uważamy, że ćwiczenie jest za trudne, zostawiamy je na późniejszy czas.

Do 1. roku życia - odtwarzamy 
i pozwalamy dziecku wsłuchać się 
w odgłosy. „Czy czujesz jak słońce

ogrzewa Twoje ręce?” – głaszczemy ręce
dziecka. „Czy czujesz piasek pod

stopami?” – poruszamy opuszkami
palców po nogach dziecka. Możemy
pokazać ilustracje plaży, fali, piasku 

i mewy.
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Wstęp
słuchamy odgłosów morza

Zgadywanka
który odgłos nie pasuje?

Zabawa z flagami Piosenka o muszelkach 
(autor: Mama Rytmiczka)

2. i 3. rok życia – zachęcamy do
słuchania odgłosów, pokazujemy

ilustracje plaży, fali, piasku i mewy.

4. i 5. rok życia – zachęcamy dziecko,
by zamknęło oczy i wyobraziło sobie, że

jest na plaży.  W ciszy słuchamy
odgłosów. Pokazujemy ilustracje plaży,

fali, piasku i mewy.

Do 1. roku życia – pozwalamy dziecku
wsłuchać się w odgłosy zwierząt,

pokazujemy  pasujące ilustracje mewy,
krowy, dzięcioła, kozy i koguta.

2. i 3. rok życia - pozwalamy dziecku
wsłuchać się w odgłosy zwierząt,

pokazujemy pasujące ilustracje mewy,
krowy, dzięcioła, kozy 

i koguta. Możemy na chwilę włączyć
pauzę i zachęcić dziecko do

naśladowania odgłosów zwierząt.

4. i 5. rok życia – zachęcamy do
wysłuchania polecenia zgadywanki

(możemy upewnić się, czy dziecko je
zrozumiało) oraz do tego, by nazwało

odgłos niepasujący do reszty.
Pokazujemy pasujące ilustracje mewy,

krowy, dzięcioła, kozy i koguta. Możemy
na chwilę włączyć pauzę i zachęcić
dziecko do naśladowania odgłosów
zwierząt oraz porozmawiać o tym, w
jakich miejscach można je spotkać.

Do 1. roku życia – delikatnie machamy
rękami dziecka, gdy słyszymy muzykę
(nie na siłę, jeśli dziecko wyrywa ręce -
rezygnujemy) i zatrzymujemy je, gdy

muzyka cichnie. 

2. i 3. rok życia – Pokazujemy ilustracje
białej i czerwonej flagi. Razem z

dzieckiem naśladujemy ruch pływania
wtedy, gdy słyszymy muzykę (flaga
biała). Kiedy muzyka cichnie (flaga

czerwona) stoimy bez ruchu.
Zachęcamy dziecko, by nie ruszało się

przez cały okres trwania ciszy. Nie
wymagamy od dziecka, by za każdym

razem mu się to udało. Nie zmuszamy,
jeśli nie chce brać udziału w zabawie.

4. i 5. rok życia – Pokazujemy ilustracje
białej i czerwonej flagi (możemy zrobić

pauzę i porozmawiać na temat
bezpieczeństwa nad wodą). Zachęcamy
dziecko do wykonania całej zabawy (z

naszymi podpowiedziami lub bez) oraz do
całkowitego bezruchu w trakcie trwania

ciszy. 

Tekst:
Tu muszelka, tam muszelka, 

tu muszelka, tam.
Policzymy na palcach ile ich mam.

(Liczymy na palcach do 5)
Tu muszelka, tam muszelka, 

tu muszelka, tam.
Policzyłem na palach, że pięć mam. 

Zwrotek jest pięć. Za każdym razem
odejmujemy jedną muszelkę.

Do 1. roku życia – śpiewamy piosenkę 
i liczymy muszelki na palcach dziecka.

2. i 3 rok życia – śpiewamy piosenkę 
i pomagamy dziecku liczyć muszelki na

palcach.

4. i 5. rok życia – śpiewamy piosenkę,
zachęcamy dziecko do śpiewania razem 

z nagraniem i do liczenia na palcach. 



Ważne – zabawa ta należy do grupy
ćwiczeń inhibicyjno-incytacyjnych.

Zadaniem takich ćwiczeń jest świadome
pobudzanie reakcji oraz jej świadome

zahamowanie (inhibicja - zahamowanie,
incytacja – pobudzanie). Dzięki temu

kształcą samoopanowanie oraz
umiejętność szybkiej reakcji na bodziec.
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KORZYSTASZ Z AUDIOZABAW? PODAJ DALEJ! Udostępnij stronę z AUDIOZABAWAMI w swoich SOCIAL MEDIACH. 
Z góry dziękuję za wsparcie mojej motywacji :)


