
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.

2. i 3. rok życia - pokazuj ruchem ręki,
kiedy dzwoneczek dzwoni wysoko lub

nisko. Pokaż dziecku ilustrację
dzwoneczka.

Do 1. roku życia – kiedy słyszymy
muzykę, tańczymy razem z dzieckiem na

rękach. Podczas przerwy w muzyce
siadamy na ziemi i siedzimy bez ruchu

lub np. przytulamy się. Możemy też
pokazywać dziecku ilustracje dołączone

do audiozabaw.

Mamarytmiczka.plWSKAZÓWKI METODYCZNE Audiozabawa "Świąteczna" 

Odgłosy zimy
uważne słuchanie

Zabawa "Dzwoneczek"
niskie i wysokie dźwięki

Zabawa ruchowa 
"Choinka"

Piosenka "Święta to jest to!"
autor: Mama Rytmiczka

Do 1. roku życia – weź do ręki do
zabawkę. Kiedy dzwoneczek dzwoni

wysoko, potrząśnij zabawką nad głową
dziecka, a kiedy zadzwoni nisko, 

w okolicach jego nóg. Pokaż dziecku
ilustrację dzwoneczka.

4. i 5. rok życia – zachęcamy dziecko
do rozpoznawania wysokich i niskich

dźwięków. Możemy mu w tym pomóc,
pokazując ruchem ręki, kiedy

dzwoneczek dzwoni wysoko lub nisko.
Pokaż dziecku ilustrację dzwoneczka.

2. i 3. rok życia – przygotujcie kartkę
i 2 kredki. Tańczymy do muzyki wraz 

z dzieckiem.  Kiedy muzyka cichnie,
siadamy z dzieckiem przy kartce 

i wspólnie z nim zaczynamy malować
choinkę. Kiedy znów usłyszymy muzykę

zostawiamy rysunek i ponownie
tańczymy, po czym wracamy do

rysowania podczas następnej przerwy w
muzyce. Pozwalamy dziecku na

swobodne malowanie. W tej zabawie
nie nastawiamy się na efekt, tylko na

sam fakt działania artystycznego.
Podczas ponownego odsłuchiwania

audiozabawy możecie narysować inne
świąteczne symbole.

Tekst:
Już nadchodzi piękny czas,

Radość znów zagości w nas.

ref. Dzyń, dzyń, dzyń,
Ho, ho, ho,

 Święta to jest to! (x2)

Przyniesiemy bombek stos
I będziemy śmiać się w głos.

Każdy się wystroi znów,
Będą święta jak ze snów.

Odgłos sań daleko stąd
Wieści czas wesołych świąt.

2. i 3 rok życia – pozwalamy dziecku
wsłuchać się w odgłosy zimy. Kiedy

usłyszycie odgłos chodzenia po śniegu,
udawajcie, że próbujecie przebrnąć przez

zaspy. Pokazujemy ilustracje: "śnieg",
"góry", "ogień w kominku". ref.

ref.

ref.

Do 1. roku życia – śpiewamy piosenkę.
WERSJA 1 - podczas każdej zwrotki
pokazujemy ilustracje: "radość" (1.

zwrotka) "bombki" (2. zwrotka), "strój" (3.
zwrotka), "sanie" (4. zwrotka). WERSJA 2 -

na "dzyń, dzyń, dzyń" 3x klaszczemy w
ręce dziecka (lub tylko w swoje).

Do 1. roku życia – pozwalamy dziecku
wsłuchać się w odgłosy zimy. Pokazujemy

ilustracje: "śnieg", "góry", "ogień w
kominku".

4. i 5. rok życia – zachęcamy dziecko
do uważnego słuchania. Kiedy usłyszycie
odgłos chodzenia po śniegu, udawajcie,
że próbujecie przebrnąć przez zaspy.
Pokazujemy ilustracje: "śnieg", "góry",

"ogień w kominku". Przed "wejściem do
domu" możemy włączyć pauzę i

odnaleźć różne pasma górskie na mapie
Polski.



Mamarytmiczka.pl

KORZYSTASZ Z AUDIOZABAW? PODAJ DALEJ! Udostępnij stronę z AUDIOZABAWAMI w swoich SOCIAL MEDIACH. 
Z góry dziękuję za wsparcie mojej motywacji :)

4. i 5. rok życia – śpiewamy piosenkę.
WERSJA 1 - zachęcamy, by podczas

słuchania dziecko dopasowało ilustracje
do każdej zwrotki: "radość" (1. zwrotka)
"bombki" (2. zwrotka), strój" (3. zwrotka),
"sanie" (4. zwrotka). WERSJA 2 - na "dzyń,
dzyń, dzyń" 3x klaszczemy w swoje ręce,
na "ho, ho ho"  3x klepiemy o kolana, na
"Święta to jest to" 3x tupiemy (na sylaby
"świę", "to" i "to"). Zachęcamy, by dziecko
dołączyło do nas, a także, żeby podczas
zwrotek pokazywało ruchem to, o czym

śpiewa np. zawieszanie bombek na
choince.

2. i 3 rok życia – śpiewamy piosenkę.
WERSJA 1 - podczas każdej zwrotki
pokazujemy ilustracje: "radość" (1.

zwrotka) "bombki" (2. zwrotka), "strój"
(3. zwrotka), "sanie" (4. zwrotka).

WERSJA 2 - na "dzyń, dzyń, dzyń" 3x
klaszczemy w swoje ręce, na "ho, ho ho"  
3x klepiemy o kolana, na "Święta to jest
to" 3x tupiemy (na sylaby "świę-", "to" i
"to"). Zachęcamy, by dziecko dołączyło
do nas i pozwalamy mu na swobodny

ruch.

4. i 5. rok życia – przygotujcie kartkę i
2 kredki. Tańczymy do muzyki wraz
z dzieckiem.  Kiedy muzyka cichnie,

siadamy z dzieckiem przy kartce
i wspólnie z nim zaczynamy malować

choinkę. Kiedy znów usłyszymy muzykę
zostawiamy rysunek i ponownie
tańczymy, po czym wracamy do

rysowania podczas następnej przerwy w
muzyce. Podczas ponownego

odsłuchiwania audiozabawy możecie
narysować inne świąteczne symbole.
Możemy zachęcić dziecko, by wzięło

udział w zabawie samodzielnie.



ŚNIEG GÓRY

OGIEŃ 
W KOMINKU DZWONECZEK



BOMBKI

RADOŚĆ STRÓJ (UBRANIE)

SANIE


