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Prawidłowa identyfikacja bodźców słuchowych i ich różnicowanie jest podstawą słyszenia mowy, jak również czytania.

Ćwiczenia wrażliwości słuchowej (koncentracji na bodźcu słuchowym, różnicowania dźwięków, pamięci słuchowej):
·	 wysłuchiwanie i różnicowanie dźwięków dochodzących z najbliższego otoczenia i ich lokalizacja (szmery, szelesty, stuknięcia, odgłosy kroków, pojazdów itp.);
·	 różnicowanie i rozpoznawanie głosów przyrody (zwierząt, ptaków, szum deszczu itp. — nagrania magnetofonowe i płyty);
·	rozpoznawanie odgłosów wydawanych przez upadające lub uderzające                        o siebie przedmioty (gumka, klucz, klocek, szklanka, łyżeczka itp.) oraz przesypywanych substancji (piasek, kasza, groch itp.);
·	rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków wydawanych przez instrumenty perkusyjne oraz lokalizacja tych dźwięków (skąd dźwięk dochodzi);
·	różnicowanie wysokości, natężenia i barwy dźwięków (różne instrumenty muzyczne dostępne w szkole).

Ćwiczenia rytmiczne (koncentracji na bodźcu słuchowym, analizy słuchowej, orientacji czasowoprzestrzennej, koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej):
·	odtwarzanie struktur rytmicznych- rodzic wystukuje określony układ, dziecko powinno powtórzyć to samo;
·	odtwarzanie przestrzenne układów rytmicznych - rodzic wystukuje, dziecko układa klocki (lub inne przedmioty) taką samą liczbę, z zachowaniem właściwych odstępów,                  w kierunku od lewej do prawej, np. oo oo. Może też rysować elementy geometryczne                           w liniaturze itp.;
·	rozpoznawanie układów przestrzennych lub rytmicznych --- zgadywanie, który spośród kilku układów na planszy został wystukany, lub który spośród kilku wystukanych odpowiada układowi na planszy (lub z klocków);
·	zabawy ruchowe ze śpiewem, klaskaniem lub wygrywaniem rytmu melodii na instrumentach perkusyjnych.

Osobną grupę ćwiczeń stanowią proste ćwiczenia koordynacji słuchowo-ruchowej                      i orientacji kierunkowej, prowadzone w formie poleceń, np. 
·	podnieś prawą rękę — lewą rękę; 
·	prawą ręką pokaż prawe ucho, oko, nogę; 
·	lewą ręką dotknij prawego ucha itp. 

Ćwiczenia słuchu fonematycznego, analizy i syntezy słuchowej.
·	podział wyrazów na sylaby; 
·	porównywanie liczby sylab w wyrazach;
·	tworzenie wyrazów rozpoczynających się od podanej sylaby;
·	kończenie i zaczynanie wyrazów dwusylabowych;
·	sztafeta sylabowa (tworzenie wyrazów rozpoczynających się sylabą końcową poprzedniego wyrazu)'
·	rozpoznawanie w wyrazie określonej sylaby i ustalanie miejsca jej położenia (pierwsza, ostatnia, druga itp.;
·	rozpoznawanie określonej głoski w nagłosie wyrazów (nazw obrazków), np.: Pokaż mi obrazek, w którego nazwie słyszysz na początku a;
·	rozpoznawanie obrazków na podstawie pierwszych głosek ich nazw, np.: Kto ma obrazek, którego nazwa zaczyna się na a! (e, o Ud.);
·	wyodrębnianie pierwszej głoski w wyrazach (nazwach obrazków), np.: Jaką głoskę słyszysz na początku wyrazu kot? itd.;
·	dobieranie par obrazków (wyrazów) według pierwszej głoski;
·	 tworzenie wyrazów rozpoczynających się od danej głoski;
·	rozpoznawanie określonej głoski w wygłosić wyrazów (nazw obrazków), np.: Podaj mi obrazek, którego nazwa kończy się na s (drugi, trzeci itd.);
·	rozpoznawanie obrazków na podstawie ostatnich głosek ich nazw;
·	tworzenie wyrazów zaczynających się od ostatniej głoski podanego wyrazu (np. lis •••- sowa);
·	przekształcanie wyrazów przez zmianę głoski na początku, w środku lub na końcu wyrazu;
·	przekształcanie wyrazów przez zmianę sylaby na początku, w środku lub na końcu wyrazu;
·	synteza słuchowa wyrazów z pierwszych głosek wydzielonych z nazw obrazków, np. kosz + okno+teczka = kot'.


Zestaw ćwiczeń usprawniających analizę i syntezę słuchową, koordynację słuchowo-ruchową                   i słuchowo-wzrokową:

·	Odtwarzanie w układzie przestrzennym odtwarzanego rytmu

Dziecko otrzymuje klocki. Rodzic wystukuje rytm, a dziecko układa klocki w ten sposób, aby ten rytm odtworzyć;

·	Wystukiwanie rytmu wg podanego układu przestrzennego

Tworzymy przed dzieckiem układ z klocków i proponujemy, by dziecko stukało                      w odpowiednim rytmie;

·	Graficzne odtwarzanie wysłuchanego rytmu

Rodzic wystukuje rym, a dziecko zapisuje go za pomocą kółek czy kwadratów wykonując okrężne ruchy we właściwym kierunku;

·	Układanie zdań i rozdzielanie ich na wyrazy

- Pokazujemy dziecku kilka obrazków przedstawiających znane mu przedmioty i sceny, prosimy, by wybrało jeden i ułożyło o nim zdanie- opowiedzieć krótko o tym, co dzieje się na obrazku. Gdy dziecko niepoprawnie sformułuje zdanie- poprawiamy je i następnie informujemy dziecko, że to zdanie rozdzielimy na wyrazy i będziemy układać klocki- tyle klocków, ile wyrazów                 w zdaniu. Początkowo przy wypowiadaniu zdania rodzic układa klocki, dziecko je przelicza                       i mówi, ile jest wyrazów w zdaniu, a potem dziecko samo układa klocki.

- Sztafeta wyrazowa- dzieci siedzą przy stole, na którym leży zestaw obrazków. Pierwsze dziecko bierze jeden z nich i formułuje o nim zdanie. Następnie powtarza pierwszy wyraz i przekazuje obrazek drugiemu dziecku. Dalej każde dziecko mówi po jednym wyrazie zdania i przekazuje obrazek dalej. Na koniec pierwsze dziecko mówi, ile wyrazów było w zdaniu.

·	Rozwijanie zdań i porównywanie liczby wyrazów w zdaniach.

Informujemy dziecko, że będziemy układać coraz dłuższe zdania. Pokazujemy obrazek                      i mówimy proste zdanie, np. „Mama gotuje” i kładziemy dwa klocki. Następnie „Mama gotuje zupę” i układamy drugi szereg z 3 klocków, potem „Mama gotuje pyszną zupę” i szereg                  z 4 klocków. Zadaniem dziecka jest przeliczenie, ile wyrazów jest w poszczególnych zdaniach. Następnie dziecko samo podaje coraz dłuższe zdania i układa szeregi z klocków.

·	Dzielenie wyrazów na sylaby z jednoczesnym stukaniem w rytm wypowiedzianych sylab.

Rodzic ukazuje obrazki i dzieląc ich nazwy na sylaby stuka ołówkiem o blat stołu. Dziecko postępuje w ten sam sposób. Początkowo rodzic wykonuje czynność razem z dzieckiem, niekiedy wielokrotnie, zwłaszcza przy wyrazach z trudnymi strukturami spółgłoskowymi.


·	Kończenie i zaczynanie wyrazów dwusylabowych.

Rodzic pokazuje obrazek, mówi pierwszą sylabę, a dziecko drugą- następnie zmiana. 

·	Tworzenie wyrazów rozpoczynających się od podanej sylaby

Rodzic bierze obrazki, nie pokazuje dziecku i mówi pierwszą sylabę. Dziecko dopowiada kolejno, stosuje się podpowiedzi typu „to jest owad z długimi nogami. Łapie muchy w swoją sieć”. dobrze mieć kilka obrazków rozpoczynających się tą samą sylabą. Można prosić  o inne wyrazy rozpoczynające się dana sylabą.

Nic nie zastąpi wizyty u logopedy, ale w tak trudnym dla nas czasie, ćwiczenia przez nas proponowane, mogą wspomóc i przyspieszyć naturalny proces rozwoju mowy. 
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