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Zajęcie koleżeńskie przeprowadzone przez nauczycielkę MP 13 w Zgierzu- Małgorzatę Kwiecień.  

Grupa wiekowa: 3,- 4-latki 

„Jak dbać o zmysł słuchu? – zabawy 
polisensoryczne inspirowane   opowiadaniem  I. 
Salach pt. „ Hałasek”. 

Podstawa programowa: 

Obszar 1: Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i 
dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. Dziecko kończące 
przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole  
1) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się 
do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy; 
2) przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w 
sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych; 
 Obszar 3 : Wspomaganie rozwoju mowy dzieci. 
 1) zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, 
gramatycznym, fleksyjnym i składniowym; 
2) mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji; 
3) uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach; 
4) w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach.  
Obszar 4:  Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i 
rozumieniu siebie i swojego otoczenia. 
1) przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na 
przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i 
obserwowanych zmianach); 
2) grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, 
te obiekty są podobne, a te są inne; 
3) stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się możą zdarzyć. 
Obszar 6:  Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. 
3) zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich; 
Obszar 14: Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. 
3) dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, 
wycinania i nauki pisania; 
5) słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami; 
 
Zadania:  

 Wdrażanie do posługiwania się umiarkowanym głosem, unikanie wydawania dźwięków 
ostrych, np. krzyku. 

 Rozpoznawanie słyszanych odgłosów 
 Reagowanie na odgłosy nieprzyjemne 
 Odnajdywanie przedmiotów szkodliwych dla naszych uszu 
 Słuchanie utworów literackich, w których występują postacie prezentujące postawy właściwe 

i naganne. Rozpoznawanie i nazywanie ich, próby uzasadniania swoich sądów moralnych. 
 Rozumienie i przestrzeganie zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie. 

Cele operacyjne:  
 rozwiązuje zagadki słuchowe, 
 Zna sposoby dbania o zmysł słuchu 
 Słucha opowiadania nauczycielki 



 2 

 Posługuje się umiarkowanym głosem podczas prowadzenia zabaw dowolnych       
          W grupie 

 Rozumie, że hałas źle wpływa na człowieka i jest tym czynnikiem, który          
         utrudnia  funkcjonowanie, a ludzie go niosący stanowią źródło nieporozumień i  
         konfliktów 

 Rozumie konieczność przestrzegania zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie. 
Metody:   

Czynne: zadań stawianych do wykonania, ćwiczeń, samodzielnych doświadczeń 
Oglądowe: pokaz, przykład,  
Słowne: opowiadanie, rozmowa, objaśnienie, instrukcja 
 
Środki dydaktyczne: opowiadanie I. Salach „ Hałasek”, ilustracje do opowiadania, dźwięki różnych 
przedmiotów, zwierząt, karty pracy, kredki świecowe, zagadki słuchowe 
 

Przebieg: 

 Nauczycielka gromadzi dzieci wokół siebie. Proponuje przedszkolakom wysłuchanie 

opowiadania o Tomku. 

Hałasek 

Jest w naszym przedszkolu Tomek. Mówimy na niego Tomek – Hałasek. A wiecie dlaczego? A 

dlatego, że okropnie hałasuje. Zawsze. Wyrzuca klocki z pojemnika – ogromny huk! 

Otwiera szufladę – ogromny huk! Inaczej nie potrafi, tylko z hałasem. Nawet mówi głośno. 

Gdy chce jakąś zabawkę, to nie poprosi tylko krzyczy: 

– Daj mi ten samochód! 

Albo: 

– Oddaj mi kredki! 

W takich chwilach pani jest bardzo zmartwiona. Wszystkie dzieci wiedzą, że w przedszkolu 

nie wolno hałasować, nie wolno krzyczeć. A Tomcio nie. Jak krzyczał – tak krzyczy. 

Pewnego dnia dzieci umówiły się z panią, że gdy Tomek będzie krzyczał, to nikt się do niego 

nie odezwie. I rzeczywiście tak zrobiły. 

– Chyba muszę głośniej krzyczeć. Nikt się do mnie nie odzywa, nikt się ze mną nie bawi. 

Nawet mnie nie widzą.-  Nie rozumiał, co się stało. Pani widząc jego zagubienie, wyjaśniła: 

– Jeżeli będziesz krzyczał, to nikt się do ciebie nie odezwie. Spróbuj inaczej rozmawiać z 

dziećmi.  

Tomek był oburzony. 

– Nie to nie! Nie będę z nimi rozmawiać… – pomyślał. 

Po chwili jednak chciał rysować, a kredki miała Kasia. Stanął przy niej i zawołał: 

– Ja też chcę rysować! – Kasia nawet na niego nie spojrzała. Podszedł więc do Bartka, który 

budował dom z klocków. 

– Chcę z tobą budować! – a Bartek nic. Buduje dalej, nie przerywając. 

Stanął Hałasek z boku i spojrzał na dzieci. 

– Bawią się razem, nie krzyczą do siebie… – pomyślał. – Może spróbuję? Nie, nie chcę i już! 

Ale… dom z klocków chciałbym zbudować. 

Przerwał rozmyślania i spojrzał na panią. A ona uśmiechnęła się i kiwnęła głową zachęcająco, 
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jakby podpowiadała, że ma spróbować jeszcze raz. Tomek nieśmiało zbliżył się do Bartka. 

– Chciałbym się z tobą bawić… – zaczął cichym głosem. 

– Siadaj, może chcesz zbudować płotek? – uśmiechnął się Bartek. Tomek uśmiechnął się 

również do kolegi i spojrzał zadowolony na panią. 

  

Nauczycielka zaprasza dzieci do rozmowy. 

– Dlaczego dzieci nazywały Tomka Hałaskiem? 

– Jak zachowywał się Tomek w przedszkolu? 

– Czy Tomek był lubiany przez swoich kolegów? 

– Dlaczego Tomek nie miał przyjaciół w grupie? 

– Jakie zachowanie chłopca najbardziej przeszkadzało jego kolegom? 

– Czy chcielibyście mieć takiego kolegę – Hałaska? 

– Czy zachowanie Tomka zmieniło się? 

– Czy teraz chcielibyście bawić się z Tomkiem? 

– A czy wy lubicie przebywać w hałasie? 

 Zabawa „Dźwięki”. Nauczycielka prezentuje dzieciom różne dźwięki: warkot samochodu, 

strzały armatnie, śpiew ptaków, delikatną grę na harfie, krzyk człowieka, miauczenie kota, 

szum fal. Kiedy dziecko usłyszy przyjemny dla niego dźwięk- kołysze się, tańczy; kiedy dźwięk 

drażni i przeszkadza- dzieci wykonują siad klęczny skulny i zakrywają uszy dłońmi. 

 Zabawa plastyczna „ Dbamy o nasze zmysły- słuch”. Dzieci otrzymują kartę pracy z 

wydrukowanymi przedmiotami . Kolorują te, które są dla ucha przyjazne nieszkodliwe. Te, 

które przeszkadzają i drażnią nasz słuch- skreślają czerwoną kredką. 

 Zagadki słuchowe „ Czy masz dobry słuch?”. Nauczycielka prezentuje dzieciom różne dźwięki. 

Zadaniem dzieci jest rozpoznanie źródła dźwięku i odnalezienie właściwego obrazka 

 Ewaluacja. Dzieci, którym podobała się wspólna zabawa łączą się w kręgu i wykonują wraz z 

nauczycielką i rówieśnikami „Taniec w kręgu’.  

Małgorzata Kwiecień 


