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Szanowni Państwo!

Witamy  na  łamach  szóstego  numeru  poradnika  „Wspieranie  rodziców
i nauczycieli  w procesach terapeutycznych ich dzieci/  uczniów”, stanowiącego część
innowacji pedagogicznej „Kto słucha nie błądzi”.

W aktualnym numerze poruszymy następujące tematy:

1. Spacer  po  lesie  –  p.  Marszałek  Magdalena,  pedagog  specjalny,  terapeuta  integracji
sensorycznej

2. Gry i zabawy na świeżym powietrzu – p. Marszałek Magdalena, pedagog specjalny,  terapeuta
integracji sensorycznej

3.  Stres i jego konsekwencje. Sposoby radzenia sobie z nim – p. Agnieszka Jasek, psycholog 

4. Ćwiczenia rozwijające percepcję słuchową – p.. Agnieszka Pabich, logopeda
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SPACER PO LESIE

„Możemy  zapisać  dziecko  na  gimnastykę  i  do  uniwersytetu  dla  dzieci,  kupić  mu  lampę  do
chromoterapii, drugą do helioterapii, jonizator powietrza i nawilżacz z olejkami eterycznymi, do
tego dorzucić opakowanie witaminy D, olej z rekina (czy innego nieszczęśnika) na odporność,
obejrzeć film przyrodniczy, album o lesie i pójść na zakupy do centrum handlowego, zahaczając
o salę zabaw.

Lub możemy po prostu iść do lasu…”

Anna Makowska

Leśniczka, przyrodniczka, pasjonatka 

Bardzo dużo publikacji naukowych dowodzi, że  spacer po lesie ma dobroczynny wpływ
na  człowieka.  Udowodniono,  że  wpływa  korzystanie  na  naszą  psychikę  i  zdrowie, zmniejsza
poziom kortyzolu i adrenaliny (czyli hormonów stresu), prowadzi do spadku ciśnienia krwi oraz
wzrostu odporności organizmu. W leśnym powietrzu jest nie tylko większa dawka tlenu, ale też
duża  ilość  olejków  eterycznych.  Spacer  po  lesie  bukowym  dodatkowo  wspiera  układ
odpornościowy, a pobyt w lesie iglastym pomaga także w pracy układu oddechowego, działając
udrażniająco i odkażająco.

Psychiczne  korzyści  płynące  z  wizyty  w  lesie  są  nie  do  przecenienia.  Lasy  potrafią
redukować stres i lęk, poprawiają nastrój osobom przechadzającym się między drzewami. Podczas
spaceru  zmniejsza  się  w  nas  poziom agresji,  a  my  czujemy  się  szczęśliwsi.  Japończycy  już
w  latach  80-tych  spacery  po  lesie  włączyli  do  swojego  narodowego  programu  zdrowotnego,
stwierdzili, że wystarczą dwie godziny spaceru dziennie przez kilka dni, aby osiągnąć pożądany
efekt. W Finlandii spacery po lesie są przepisywane „na receptę” przez lekarzy, a w wielu krajach,
także  w  Polsce  stosuje  się  je  dodatkowo  jako  formy  terapii  i  wsparcia  dla  dzieci
niepełnosprawnych.
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Las  znakomicie  wpływa  na dzieci,  bowiem  na  świeżym  powietrzu  lepiej  się  one  rozwijają,
poprawia  się  ich  sprawność  fizyczna  oraz  zdolności  motoryczne.  Udowodniono,  że  na  łonie
przyrody dzieci  szybciej się uczą i zapamiętują szczegóły,  poprawia się ich  spostrzegawczość.
Norwegowie już od dawna zabierają przedszkolaki do lasu na spacery, zamiast do plastikowych sal
zabaw. Jak widać warto spacerować z dziećmi po lesie, wspierać ich odporność i rozwój.

Leśne kąpiele nie tylko mają dobroczynny wpływ na dzieci i dorosłych, ale także pozwalają
budować i utrwalać więzi rodzinne!

Dzieci w kontakcie z przyrodą odpowiednio stymulują swoje zmysły (śpiew ptaków i szum
drzew pobudza słuch; zapach roślin  zmysł węchu; faktura liści  – zmysł  dotyku) dlatego częste
przebywanie w otoczeniu natury poleca się osobom z zaburzeniami integracji sensorycznej.  Czas
spędzany na powietrzu okazuje się  też bardzo wartościowy dla dzieci  z  nadpobudliwością
ruchową – u części z nich poprawa jest tak duża, że nie ma konieczności stosowania leków.

Kilka powodów, dla których warto spacerować po lesie:

✔ Pomaga zwalczać stres.
✔ Zabija bakterie.
✔ Wspomaga koncentrację.
✔ Łagodzi depresję.
✔ Przyspiesza rekonwalescencję po zabiegach.
✔ Stymuluje rozwój dzieci.
✔ Poprawia odporność.
✔ Wpływa pozytywnie na relacje osób, które razem spacerują.
✔ Aktywność fizyczna na świeżym powietrzu znacznie poprawia samopoczucie: 

odprężamy się, wydzielają się endorfiny, zwane hormonem szczęścia. 
✔ Uczymy siebie i nasze dzieci szacunku do przyrody, kształtujemy wrażliwość dziecka. 
✔ W prosty i ciekawy sposób spędzamy czas z dzieckiem i świetnie się bawimy! 

Przed nami długi weekend majowy oraz ciepły okres wiosenny i letni, zachęcam wszystkich
Państwa do regularnych spacerów po lesie. 
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GRY I ZABAWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

Proszę,  pomyślcie  przez  chwilę  o  swoim  dzieciństwie….  O  swoich  zabaw,  doznaniach
i  przygodach.  Zapewne  byliście  szczęśliwi,  gdy  bawiliście  się  na  dworze,  huśtaliście  się,
wchodziliście  na  drzewa,  jeździliście  na  rowerze,  skakaliście  na  skakance  lub  w  gumę,
budowaliście zamki z piasku, lepiliście bałwana, gotowaliście potrawy z trawy i piasku :) A teraz
proszę  pomyśl  o  tym,  jak  bawi  się  Twoje  dziecko.  Czy  ma  okazję  by  czegoś  dotknąć,
przemieszczać się, obmyślać własną i pomysłową, nieograniczoną niczym dziecięcą zabawę. Może
bierze udział w zajęciach gimnastycznych lub gra w piłkę, uczestniczy tylko w zajęciach, które
mają ustalone reguły i są nadzorowane przez osobę dorosłą? A może, co gorsza ogląda telewizję,
korzysta z komputera i telefonu w samotności?

Wielu  ekspertów,  naukowców  i  terapeutów  badających  pracę  mózgu,  jednoznacznie
oceniają, że spędzanie więcej niż jednej godziny dziennie przed „świecącym ekranem” wpływa na
zahamowanie rozwoju dziecka.  Wiemy, że czasy się zmieniają,  ale dzieci nie! Dalej potrzebują
zabawy!

Poniżej przedstawię kilka ciekawych zabaw na świeżym powietrzu, w które możemy
bawić się razem z dziećmi:

1. Bogactwo w trawie 

Należy wybrać miejsce na trawie i odpowiednio je zaznaczyć, np. sznurkiem – to jest miejsce do
pobierania próbek. Dziecko obserwuje zaznaczony obszar, ostrożnie podnosi rożne rzeczy palcami
lub pęsetką i kładzie je, np. na talerzu lub wkłada do słoika. Mogą to być rośliny, płatki kwiatów,
żołędzie, nasiona, szyszki, kora, ściółka, itd.  Mogą znaleźć się także małe zwierzątka, minerały
(piasek, żwir, kamyki). Zadaniem dziecka jest obserwowanie zebranych elementów gołym okiem
i przez szkło powiększające.  Można poprzez tak prostą  zabawę zainteresować dziecko światem
przyrody.
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2. Zabawa  z liną

Należy przywiązać linę lub długą skakankę do słupka, np. od ogrodzenia i zacząć nią kręcić, można
ustalić rytm śpiewając lub mówiąc rymowankę. Zadaniem dziecka jest skakać przez linę do rytmu. 

3. Na pozycje!

Do tej zabawy są potrzebne tylko Wasze ciała. Należy przybierać prezentowane przez drugą osobę
pozycje, układać swoje ciała w kształty liter lub cyferek.

4. Zabawa w parach

Siłowanie – gra polega na przepychaniu się  złączonymi rękoma,  żeby sprawdzić,  kto pierwszy
cofnie  się  o  krok.  Druga  zabawa  to  siedzenie  na  podłodze,  plecy  w  plecy,  z  kolanami
podciągniętymi  do  klatki  i  stopami  płasko  na  ziemi.  Dzieci  mają  chwycić  się  ramionami
i spróbować jednocześnie wstać. 

5. Ogródkowe tory przeszkód.

Dziecko  z  pomocą  rodzica  buduje  tor  przeszkód  wg  własnego  pomysłu.  Do  toru  można
wykorzystać różne przyrządy, np. krawężnik, stolik, pod którym można się czołgać, kamienie, po
których trzeba  będzie  chodzić,  kartony,  przez  które  można  się  przeciskać,  obręcze.  Tor  można
pokonywać na czas. 

6. Łap bąbelki

Nie ma lepszej i prostszej zabawy na ćwiczenie koordynacji obustronnej. To bardzo stara zabawa,
która przynosi satysfakcję dzieciom w każdym wieku. Aby zwiększyć jej trudność, można włączyć
do zabawy małą huśtawkę lub położyć drewnianą deskę, np. na pustaku, tak by deska balansowała
na boki. 
Bąbelki  to  nic  innego  jak  bańki  mydlane,  które  można  łatwo zrobić  samemu.  Rodzic  dmucha
bąbelki w kierunku dziecka, a ono ma za zadanie łapać je rękoma. Można łapać raz lewą, raz prawą
ręką lub łapać je do kubeczka. 

Bibliografia:
C.S.  Kranowitz  „Nie-zgrane  dziecko  w  świecie  gier
 i zabaw”

Fotografie:
https://unsplash.com/ 
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STRES I JEGO KONSEKWENCJE. SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z NIM

Zagadnienie  stresu  i  radzenia  sobie  z  nim  zajmuje  jedno  z  ważniejszych  miejsc  we
współczesnej psychologii zdrowia. Również nauki o wychowaniu i kształceniu młodego człowieka
podejmują to zagadnienie. Stresowi przypisuje się niebagatelną rolę w powstawaniu dyskomfortu
psychicznego,  zaburzeń zachowania i  problemów z przystosowaniem się  społecznym jednostki.
Gdy ma on charakter ostry i przewlekły może przyczyniać się do powstawania nerwic i chorób
psychicznych.  Stres  traktowany  jest  również  jako  źródło  wielu  chorób psychosomatycznych,
takich  jak  astma,  wrzody  trawienne,  schorzenia  układu  krążenia,  migreny,  alergie  i  wiele
innych. Ponadto przeżywanie stresu w związku z krytycznymi wydarzeniami prowadzić może do
ryzykownych  zachowań  anty-zdrowotnych,  typu  nadmierne  spożywanie  alkoholu,  palenie
papierosów, objadanie się, itp.

Warto  zaakcentować  także  pozytywny  aspekt  stresu,  optymistycznie  napawający  tym
bardziej, że stres nieodzownie wpisany jest w naszą egzystencję, życie bez niego nie jest możliwe.
Dzięki  niemu  organizm  mobilizuje  się  do  walki,  do  przystosowania  się  i  stawienia  czoła
wymaganiom rzeczywistości zewnętrznej,  stres może być szansą na zysk i  rozwój,  popycha do
działania.
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Czym dokładnie jest  stres? Najprościej  mówiąc,  to  reakcja  naszego organizmu na różne
wydarzenia, może być mobilizująca lub demobilizująca. 

Objawy stresu: 
 zwiększenie ciśnienia krwi,
 skurcze żołądka,
 wzrost poziomu glukozy we krwi,
 nudności,
 drżenie nóg,
 suchość w ustach, 
 pocenie się,
 przyspieszenie akcji serca,
 problemy z koncentracją uwagi,
 negatywne myśli,
 problemy z pamięcią, luki w pamięci (częsty objaw podczas pisania sprawdzianów,

egzaminów),
 uczucie napięcia,
 gonitwa myśli,
 poczucie pustki w głowie,
 trudności ze snem.

Ludzie różnią się sposobem przeżywania stresu i mogą mieć inne jego objawy.  Ważną
umiejętnością, którą powinniśmy w sobie kształtować, to umiejętność radzenia sobie ze stresem.
Tutaj warto zwrócić uwagę na zasoby osobiste jednostki, które w tym pomagają: otwartość oraz
umiejętność  swobodnego  wyrażania  emocji,  poczucie  kontroli  osobistej,  czyli  przekonania
jednostki,  że ma wpływ na przebieg stresującej sytuacji,  optymizm, poczucie humoru, wsparcie
społeczne.  Uczmy się  panowania  nad  stresem i  nie  pozwólmy by przerodził  się  w chroniczne
uczucie, towarzyszące nam codziennie. 

Pomóc mogą w tym następujące strategie: 
 zadbaj o odpowiednią ilość snu,
 bądź aktywny fizycznie, czasem wystarczy tylko spacer, by poczuć się lepiej,
 właściwie odżywiaj się, unikaj używek,
 znajdź czas na relaks i odpoczynek,
 znajdź hobby, rozwijaj zainteresowania, które będą dobrą odskocznią od stresujących

spraw,
 stosuj wizualizacje, czyli wyobrażaj sobie, że spotka Cię coś miłego, dobrego danego

dnia, to pomaga nastawić się pozytywnie,
 jeśli  mierzysz  się  z  trudną,  stresującą  sytuacją,  staraj  się  skupić  na  rozwiązaniu

problemu, zadania, nie na własnych emocjach, 
 przyjmij do wiadomości, że nie jesteś doskonały, każdy człowiek ma swoje słabości,

nie jesteśmy idealni w każdej dziedzinie, 
 otwórz się na innych, korzystaj z pomocy, proś o pomoc, to nie powód do wstydu,
 porozmawiaj z bliską Ci osobą, gdy masz gorsze samopoczucie.

Dobrym sposobem radzenia sobie ze swoimi trudnościami w sytuacjach stresujących może
być także pozytywna  „mowa wewnętrzna”, czyli wypowiadane na głos bądź w myślach słowa
adresowane do nas samych, np. „udało mi się wcześniej,  to i teraz mi się uda”,  „świat się nie
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zawali”, „dam radę”, „to chwilowe emocje, zaraz przejdą”, „będzie co ma być, trudno”, „zachowaj
spokój i  rób swoje”,  itd.  Najkorzystniej  byłoby, gdyby to były zdania,  które do nas najbardziej
przemawiają, pasują do nas i sytuacji, które najczęściej nas stresują. 

Bibliografia:

Makowska, H., Poprawa, R. (2001). Radzenie sobie ze stresem w procesie budowania zdrowia. W: G. Dolińska-Zygmunt (red.),
Podstawy psychologii zdrowia (str. 71-102). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Selye, H. (1977). Stres okiełznany. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
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ĆWICZENIA ROZWIJAJĄCE PERCEPCJĘ SŁUCHOWĄ

W  poprzednim  numerze  przybliżyłam  Państwu  zagadnienie  percepcji  słuchowej.
W  niniejszym  prezentuję  zestaw  ćwiczeń  stymulujących  rozwój  spostrzegania  słuchowego
u dzieci, od momentu narodzin do osiągnięcia wieku przedszkolnego czy wczesnoszkolnego. 

ĆWICZENIA ROZWIJAJĄCE SPOSTRZEGANIE SŁUCHOWE
W PIERWSZYM ROKU ŻYCIA

 Reakcje  na  dźwięki
(w 1. miesiącu życia):

 Stoimy  z  boku  łóżeczka,
włączamy dzwonek budzika.

 Stoimy  z  drugiej  strony
łóżeczka,  dzwonimy
dzwoneczkiem. 

 Chodzimy  wokół  łóżeczka,
gwiżdżemy.

 Zmiany aktywności pod wpływem słuchania dźwięków mowy:

 Naprzemiennie – raz do jednego, raz do drugiego ucha – śpiewamy kołysankę. 

 Siedząc obok łóżeczka czytamy rytmiczne wierszyki, np. Brzechwy. 

 Pochylając się nad łóżeczkiem mówimy do dziecka z charakterystyczną wznoszącą się pod
koniec zdania kadencją. 

 Reagowanie na kroki (od 2. miesiąca życia):

 Podchodzimy do łóżeczka w butach na obcasach lub podbitych metalowymi zelówkami.
W pomieszczeniu nie może być dywanu. 

 Słuchanie odgłosów z życia codziennego:

 Zbliżamy się do pokoju dziecka z włączoną suszarką do włosów.

 Włączamy odkurzacz, stopniowo zbliżamy się do łóżeczka. 

 Włączamy w pokoju mikser, zbliżamy się i oddalamy od dziecka. 

 Włączamy i wyłączamy radio.  Istotne jest,  aby naprzemiennie płynęła z niego muzyka i
głosy ludzi. 

 Wsłuchiwanie się w wypowiedzi osób dorosłych (od 3. miesiąca życia):

 Uśmiechając się, przemawiamy do dziecka długimi, melodyjnymi frazami. 

 Powtarzamy poszczególne samogłoski, zmieniając wysokość wypowiadanych dźwięków. 

 Powtarzamy zestawy sylab, np. ba-ba-ba, ge-ge-ge, da-da-da, bu-bu-bu.
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 Podczas czynności pielęgnacyjnych (ubieranie, przewijanie) nazywamy wykonywane przez
nas czynności, np. mamusia ubiera. 

 Słuchanie dźwięków grzechotki (od 4. miesiąca życia):

 Podajemy dziecku do rączki grzechotki, które wydają różne dźwięki. 

 Uderzamy grzechotką o grzechotkę.

 Słuchanie  dźwięków
wydawanych  przez  różne
przedmioty:
Trzymając dziecko na kolanach:

 Stukamy  klockami  o  blat
stołu,

 Budujemy wieżę z kloców,
przewracamy  ją  i  głośno
wymawiamy bach,

 Uderzamy  łyżeczką  o  blat
stołu, mówiąc puk, puk,

 Uderzamy  łyżeczką
o dzwonek lub metalowy kubek, wypowiadając dzyń, dzyń. 

 Wywoływanie różnych dźwięków (od 5. miesiąca życia):

 Wkładamy dziecku  w rączkę  grzechotkę  i  pokazujemy,  jakie  dźwięki  powstają  podczas
postukiwania o brzeg stolika. 

 Wkładamy niemowlęciu do ręki małą łyżeczkę i wspólnie stukamy o blat stołu.

 Słuchanie wypowiedzi opiekunów:

 Nosząc dziecko na ręku pokazujemy różne przedmioty w pokoju i opowiadamy o nich. 

 Podczas spaceru czy obserwacji  świata przez okno opowiadamy, co widzimy, z użyciem
wyrażeń dźwiękonaśladowczych. 

 Umieszczamy  dziecko  w  przenośnym  łóżeczku  czy  foteliku  samochodowym
i  przewozimy  je  do  kuchni,  by  mogło  słuchać  nowych  dźwięków  i  wypowiedzi
towarzyszących mu domowników. 

 Szukanie źródła dźwięku przed odwrócenie głowy:

 Stajemy za dzieckiem i szeleścimy za jego głową papierem, raz z prawej, raz z lewej strony. 

 Manipulowanie przedmiotami w celu wydobycia nowych dźwięków (od 6. miesiąca życia):
Trzymając dziecko na kolanach:
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 Układamy  na  stoliku  drewnianą  i  metalową  łyżeczkę,  szklankę  i  metalowy  kubek.
Zachęcamy  pociechę  do  manipulowania  przedmiotami,  pokazujemy,  jak  wydobywać
dźwięki,

 Wkładamy dziecku do ręki łyżeczkę i wykonujemy ruch mieszania w kubeczku,

 Układamy dwa klocki na stole, pokazujemy jak można nimi stukać,

 Pokazujemy jak wrzucać kasztany czy małe klocki do wiaderka. Podczas zabawy używamy
wyrażeń dźwiękonaśladowczych, np. bach, bum, stuk – stuk.

 Rozumienie znaczenia wypowiedzi dorosłych (od 8. miesiąca życia):

 Bawimy się z dzieckiem w zabawy typu: kosi kosi, sroczka i zachęcamy je do powtórzenia
gestykulacji, mówiąc: zrób kosi kosi, jak sroczka kaszkę warzyła?

 Kładziemy lalkę, misia, piłkę pod chustkę lub pieluszkę i pytamy: gdzie piłka? Gdzie miś?

 Poruszanie się w rytm muzyki (od 10. miesiąca życia):

 Włączamy  muzykę  (naprzemiennie  wolną  i  szybką),  trzymając  za  ręce  stojące  dziecko
poruszamy się rytmicznie, wprawiamy w ten rytm ręce i tułów malucha. 

 Śpiewamy piosenki i tańczymy z dzieckiem na rękach. 

 Słuchanie wyrazów i wyrażeń dźwiękonaśladowczych:

 Pokazujemy ilustracje zwierząt i imitujemy wydawane przez nie odgłosy, mówiąc: tu piesek
– hau hau, itp.

 Pokazujemy obrazki w książeczce i naśladujemy różne dźwięki wydawane przez obiekty
umieszczone na obrazkach. 

 Rozumienie  poleceń
(od 12. miesiąca życia):

 Przygotowujemy  potrzebne
przedmioty  i  zwracamy  się
do dziecka:

o Daj:  lalę,  misia,  piłkę,

ciasteczko (am am)
o Gdzie: pies? Kurka?

o Daj lali pić

o Wrzuć klocek do pudełka.

o Połóż lalę do wózeczka.

o Daj cioci czapkę.

o Schowaj auto do garażu. 
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ĆWICZENIA ROZWIJAJĄCE SPOSTRZEGANIE SŁUCHOWE
W DRUGIM ROKU ŻYCIA

 Identyfikowanie i różnicowanie nowych wyrażeń dźwiękonaśladowczych:

 Pokazujemy  dziecku  duże  obrazki,  na  których  znajdują  się  zwierzęta  i  inne  obiekty,
a następnie imitujemy wydawane przez nie odgłosy, zachęcamy pociechę do powtarzania.

 Naśladujemy  dźwięki  wydawane  przez  różne  zwierzęta  oraz  mechaniczne  urządzenia
i  prosimy  dziecko  o  odszukanie  właściwego  obrazka,  np.  poszukaj,  co  robi  wrrr  wrrr,
kukuryku, buch buch.

 Identyfikowanie i różnicowanie słów:

 Układamy na dywanie obrazki różnych przedmiotów, mówimy: pokaż mi, gdzie jest…

 Identyfikowanie i różnicowanie melodii i słów piosenek. Przykładowe piosenki dostępne są na
stronie https://www.lulek.tv/vod - w zakładce „Piosenki”. 

ĆWICZENIA ROZWIJAJĄCE SPOSTRZEGANIE SŁUCHOWE
W TRZECIM ROKU ŻYCIA

1. Identyfikowanie i różnicowanie nowych słów:

 Układamy na dywanie pojedyncze obrazki przedmiotów z różnych kategorii (ubrania, części
ciała, meble, jedzenie, zwierzęta) i mówimy: pokaż mi, gdzie jest…

 Przygotowujemy kolorowe pudełko, do którego dziecko będzie wrzucać obrazki nazywane
przed dorosłego. 

2. Rozumienie dłuższych wypowiedzi:

 Czytamy dziecku wierszyki, pokazując odpowiednie ilustracje. 

 Przygotowujemy  różne  akcesoria,  które  będą  potrzebne  do  wypełnienia  zadań  przez
dziecko. Rozpoczynamy od pojedynczych poleceń, później ćwiczymy podwójne, np. uczesz
lalkę, daj pieskowi pić, włóż łyżeczkę do kubka, schowaj talerzyk do szafy. 

3. Powtarzanie melodii:

 Śpiewamy piosenki i zachęcamy malucha, by śpiewało razem z nami.

4. Słuchanie  tekstów
pisanych:

 Czytamy  teksty  rymowane,  z
czasem  wprowadzamy  krótkie
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opowiadania.  Percepcja  tekstów  narracyjnych  musi  być  wspierana  kolorowymi,
atrakcyjnymi ilustracjami. 

ĆWICZENIA ROZWIJAJĄCE SPOSTRZEGANIE SŁUCHOWE
W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

1. Słuchanie i identyfikowanie dźwięków.
Polecam zestawy do rozwijania percepcji słuchowej dostępne na bezpłatnej stronie:
http://odgłosy.pl/ 

2. Ćwiczenia rytmizujące.

 Prosimy dziecko o wyklaskanie struktury rytmicznej  według podanego wzoru,  następnie
zakrywamy  wzór,  a  dziecko  odtwarza  go  ze  słuchu  (wzór  układamy,
np. z klocków).

 Dziecko wystukuje bądź wyklaskuje podaną strukturę rytmiczną, np. 

3. Wsłuchiwanie się w ciszę.

 Dziecko  siedzi  z  zamkniętymi  oczami  i  wysłuchuje  odgłosy  dochodzące  z  otoczenia,
np. z ulicy, podwórka. 

4. Praca nad zdaniem

 Wypowiadamy zdanie, a dziecko określa w nim ilość wyrazów, następnie wyróżnia wyraz
pierwszy, środkowy i ostatni (także na wyrywki). Ćwiczenia zaczynamy od zdań złożonych
z 2, potem z 3, 4, 5, 6 wyrazów. 

Przykładowe zdania:
Mama czyta.
Babcia pierze.
Kot pije mleko. 
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Dziadek czyta gazetę.
Żyrafa ma długą szyję.
Wojtek leży na pierzynie. 
Tata kupił Adasiowi czerwone auto. 
Pan Zenek mieszka w centrum Warszawy. 

5. Praca z wyrazami

 Przygotowujemy  kolorowe  obrazki,  nazywamy  je.  Dobieramy  z  dzieckiem  wyrazy
zaczynające się, kończące się i posiadające taką samą sylabą (sylaby) w środku, np.

Pociąg – pomidor – pomarańcza
Jaszczurka – fajka – bajka – jajka
Kapelusz – koperta – koperek

 Szukamy wyrazów rymujących się, np.
Rak – mak 
Dzieci – śmieci – leci
Kotek – płotek 
Mur – chór
Piórko – biurko
Słoń – dłoń

6. Praca nad głoskami

 Odczytujemy wierszyk o danej samogłosce., akcentujemy artykulację samogłoski starannie
układając aparat mowy. Dziecko odgaduje, której samogłoski dotyczy wierszyk.

Przykładowe wierszyki:
Ala ma psa asa.
Asa lubi cała Ali klasa. (A)

Lata osa koło nosa,
Patrzy na nią Ola.
Odejdź, odejdź oschła oso,
Odejdź hola, hola. (O)

Ele – mele, lubię Elę.
Ela ładne lale ma.
Z nimi sobie
W gumę gra. (E)

 Podajemy wyraz, a dziecko wyróżnia pierwszą i ostatnią głoskę. (Ćwiczenie rozpoczynamy
od  wyróżniania  samogłosek,  następnie  przechodzimy  do  spółgłosek
w nagłosie i wygłosie wyrazu).

Przykład:
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Agrest
Wiadro
Hałas
Ucho

7. Nauka głoskowania

 Przygotowujemy  patyczki  w  dwóch  kolorach  (czerwony  –  samogłoski,  niebieski  –
spółgłoski) jako graficzny obraz głosek w wyrazach. 

W przypadku dużych trudności z głoskowaniem należy każde słowo podzielić na sylaby (każdej
sylabie  przyporządkujmy  1  klocek),  następnie  pod  każdym  klockiem  układamy  ilość  głosek
z  patyczków,  uwzględniając  samogłoski  i  spółgłoski.  Po  opanowaniu  głoskowania
z podparciem wzrokowym, przechodzimy do nauki głoskowania ze słuchu. 

Zadania do wykonania:
o Nauka głoskowania wyrazów dwu i trzysylabowych,

o Głoskowanie wyrazów krótkich – jednosylabowych,

o Wyjaśnienie, w jaki sposób powstaje sylaba (ośrodkiem powstania sylaby jest samogłoska

A, O, U, E, I, Y, Ą, Ę),
o Układanie  struktury  wyrazów  z  sylab  i  głosek.  Liczenie  głosek  (samogłosek

i spółgłosek) w wyrazach,
o Wyodrębnianie podanej głoski w różnych pozycjach wyrazów (początek, środek, koniec). 

 Podajemy  wyrazy,  które  różnią  się  tylko  jedną  głoską,  dziecko  określa  różnicę  między
głoskami.

Przykłady:
Bułka – półka
Tacka – taczka
Dama – tama
Mucha – bucha
Żabka – czapka
Słoń – dłoń

Bibliografia:
Cieszyńska J., Korendo M., Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6. roku życia, Kraków 2015
Falana – Kozłowska J., Ćwiczymy percepcję i pamięć słuchową, Radomsko 2011

Fotografie:
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