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1.Ćwiczenia dla prawidłowej postawy 

https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8 

2. „Jak poradzę sobie z hałasem?” – rozmowa na temat tego, jak należy dbać o swoje uszy                                          

na podstawie doświadczeń dzieci. Kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych. 

Zamknijcie na chwilę oczy, posłuchajcie dźwięków i nazwijcie je. 

https://youtu.be/xhE2AL7pPXo 

https://youtu.be/19Czl58l7iU 

https://youtu.be/qVFasUmGztw 

https://youtu.be/eVPhhfQ9Xuc 

– Które z tych odgłosów były dla Was przyjemne? 

– Które były nieprzyjemne? 

– Jak myślicie dlaczego? 

– Dlaczego jedne dźwięki są dla nas przyjemne, a inne nie? 

–  Od czego to zależy? 

Dla naszego słuchu najbardziej szkodliwy jest hałas. Wtedy do naszych uszu dochodzą nieprzyjemne 

dźwięki, które najczęściej są bardzo głośne i mogą nawet uszkodzić nasz słuch. 

3. „Ucho – dzięki niemu słyszę” – wykonanie modelu ucha z plasteliny. Budowanie wiedzy dzieci                                                          

na temat budowy aparatu słuchowego człowieka. 

Obejrzyjcie ilustrację, na której przedstawiona jest budowa ucha. 

Usiądźcie z dzieckiem i pokażcie mu narząd słuchu czyli ucho.  Wytłumaczcie, ze to  dzięki nim słyszymy. 

Dotknij delikatnie swojego ucha. To czego dotykasz, to małżowina uszna, cześć ucha zewnętrznego.    

Ale ucho to nie tylko to co widzimy, czyli to czego właśnie dotykasz, duża część aparatu słuchowego 

znajduje się w środku głowy - to ucho wewnętrzne. Jeszcze raz dotknij małżowiny usznej, to ona zbiera 

wszystkie dźwięki z otoczenia, które przedostają się do otworu w uchu - czyli wewnętrznego przewodu 

słuchowego. 
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 Spróbujcie razem z dzieckiem z plasteliny ulepić model ucha zewnętrznego. 

 

 

Dodatkowo można dziecku zaprezentować budowę ucha, na zdjęciach zamieszczonych poniżej 

 

 



Dodaję link do strony, na której znajdują się przepisy na fantastyczne masy plastyczne                                                

do samodzielnego wykonania w domu: 

www.rodzicielskieinspiracje.pl/masy-plastyczne-diy-stworz-wlasny-piasek-kinetyczny-lub-gluta/ 

4. Jak działa słuch?- prezentacja filmu edukacyjnego z serii pt. „Było sobie życie” 

https://www.youtube.com/watch?v=LFr4Scm7DII 

5. „Po cichutku”– zabawy ruchowe. Rozwijanie sprawności fizycznej i orientacji. 

– „Rozpoznajemy kroki swoich bliskich” – dziecko siedzi z zamkniętymi oczami i nasłuchuje kroki idącej 

osoby, odgaduje kto szedł. 

– „Gdzie jesteś?” – dziecko i rodzic stoją z zawiązanymi oczami. Jedno z nich szuka drugiego, wołając 

je po imieniu po imieniu, np. Olu, gdzie jesteś? Dziecko odpowiada – Tutaj. Mogą powtarzać                                     

to wielokrotnie, aż się znajdą. 

– „Ilu gości przyszło do ciebie?” – dziecko siedzi i ma zasłonięte oczy. Rodzic idzie cicho, stuka nogami. 

Zadaniem dziecka jest policzyć kroki.  Następuje zmiana ról. 

– „Dzień dobry!” –dziecko jest odwrócone plecami do reszty domowników. Jeden z nich mówi:                           

Dzień dobry… starając się zmienić swój głos. Dziecko ma zgadnąć, kto je przywitał. 

6. Zagadki słuchowe. Rodzic gra na przedmiotach, dziecko odwrócone plecami do rodzica odgaduje 

dźwięki, gazeta - darcie zgniatanie, szuranie, przelewanie wody w szklankach, pozytywki,                                   

mieszanie łyżeczką w szklance, granie na łyżkach, na pokrywce…. 

7. Rysowanie przy muzyce – reagowanie na umówione sygnały, usprawnianie małej motoryki, 

podziwianie efektów plastycznych. Rodzic zaprasza do zabawy ruchowej, dzieci wykonują to,                                            

co im podpowiada muzyka: 

płynna – dzieci malują w powietrzu fale, łuki; 

https://www.youtube.com/watch?v=CaEiS4qG9u0 

staccato – dzieci rysują kropki, koła; 

https://www.youtube.com/watch?v=Pnw_S8ml2sM 

szybka – dzieci rysują zygzaki. 

https://www.youtube.com/watch?v=4DNGMoMNLRY&list=PLkVPR6AGIf-tl9lHPYLGretEH3EcIRDmM 

Zabawę należy powtórzyć kilkukrotnie. 
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8. Następnie rodzic zaprasza dziecko do malowania muzyki. Dzieci wykonują prace używając pasteli 

(mogą być inne kredki). Słuchają tej samej muzyki. Podczas muzyki do biegania odpoczywają,                           

przy muzyce płynnej malują fale, łuki; staccato – kropki, koła; szybkiej – zygzaki, mazaje.                                                    

Za każdym razem zmieniają kolor. Podziwiają efekty plastyczne i próbują nadać tytuły swoim pracom. 

 

 

Życzę miłego weekendu! Odpoczywajcie dzieciaczki! Do zobaczenia!!! 


