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EXPLORAREA SUNETELOR 
 

Oferiţi-i copilului posibilitatea de a experimenta cât mai multe sunete şi vibraţii. 

 

 Obiecte pentru lovit  
Loviţi cu linguri de lemn sau de metal în oale sau cratiţe. 

Atingeţi între ele borcane goale, sticle, pahare sau forme de prăjituri. 

Tobă de jucărie sau tamburină. 

Aşezaţi monezi pe o cutie de metal şi priviţi-le cum se mişcă pe măsură ce loviţi cutia. 

Puteţi încerca şi cu alte obiecte mai mici precum nasturi sau bucăţele de hârtie, pentru 

diferenţierea sunetelor 

 

 Obiecte de suflat  
 Fluiere, muzicuţe, trompete de jucărie, xilofon, tamburine, oricare din micile 

instrumente muzicale pot stimula atenţia copilului. Prezentaţi câte un instrument pe 

rând, apoi puteţi aşeza câte două. Pentru a mări gradul de dificultate le puteţi ascunde, 

iar copill va trebui să găsească locul din care se aude zgomotul emis de acestea. 

 Baloanele muzicale scot sunete pe măsură ce aerul iese din ele. Lăsaţi-l pe copil să simtă aerul  ce iese 

din balon în acelaşi timp în care aude sunetul pe care îl scoate balonul. 

 

 Obiecte de scuturat  
Puteţi pune diferite obiecte de dimensiuni mici în interiorul unor cutii sau a unor vase şi să le scuturaţi 

pentru a face zgomot. Acestea pot fi şi simţite şi auzite. Dacă cutia este bine închisă sau lipită cu scoci puteţi 

utiliza şi orez, linte, fructe uscate sau macaroane. Cutiile umplute cu capace metalice sau dopuri de la sticle  

fac zgomote diferite de celelalte. Dacă veţi folosi vase de sticlă atunci copilul va avea posibilitatea nu doar de 

a vedea obiectele din interior dar şi să le simtă. 

De asemenea, dacă puneţi în cutie un obiect pe care copilul îl găseşte interesant, ca de exemplu o 

maşinuţă sau o bilă colorată,  el poate deveni interesat să deschidă cutia pentru a afla ce obiect face zgomotul 

respectiv. 

 

AMINTIŢI-VĂ  SĂ NU LĂSAŢI OBIECTELE  MICI  LA  ÎNDEMÂNA COPIIILOR  DACĂ  

NU  SUNT  SUPRAVEGHEAŢI  ÎNDEAPROAPE 

 

JOCUL SUNETELOR 
 

Unele sunete sunt mai uşor de auzit decât altele. Copiii pot întâmpina dificultăţi în a auzi un clopoţel, 

dar vor răspunde cu siguranţă la zgomotul pe care îl face o tobă. Dacă copilul are o pierdere de auz, acest joc 

vă poate ajuta să observaţi care sunt sunetele pe care le poate auzi mai bine.Ţineţi ascunsă o cutie cu jucării 

care scot diferite sunete. Această cutie poate include : 

 

o tobă    o muzicuţă   un xilofon 

un fluier   jucării zornăitoare  castaniete 

un claxon   clopoţele   o tamburină 

 

1. Oferiţi-i timp copilului pentru a explora, pentru a se juca şi a face cât mai multe sunete ; 
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2. Alegeţi o jucărie pe care credeţi că o va auzi copilul. Într-un moment în care nu vă priveşte 

scoateţi câteva zgomote cu ea şi observaţi dacă vă răspunde. Dacă se întoarce după sunetul 

jucăriei permiteţi-i să se joace cu ea. 

 

3. În alt moment, încercaţi să vedeţi dacă copilul răspunde într-un mod particular când faceţi un 

anumit zgomot ; de exemplu va pune un cub într-o cutie de fiecare dată când faceţi zgomotul 

respectiv. 

 

Scrieţi în tabelul de mai jos toate sunetele la care credeţi că răspunde copilul dumneavoastră pe parcursul 

unei zile. De exemplu: telefonul, soneria, fluieratul, lovitul, etc. 

 

SUNETE LA CARE RĂSPUNDE COPILUL 

 

DATA SUNETUL 

  

 

  

 

  

 

                

CU / FĂRĂ SUNETE 
 

 Explorarea sunetelor şi a liniştii  
Pe măsură ce copilul îşi va îmbunătăţi abilitatea de a asculta sunetele va învăţa să facă diferenţe între 

sunete şi linişte. Este important pentru copil să exploreze atât obiectele care scot diverse sunete, cât şi 

obiectele care nu scot nici un sunet. O astfel de colecţie de obiecte poate cuprinde : 

 o jucărie zornăitoare pentru bebeluşi 

 un ursuleţ 

 o jucărie chiţăitoare 

 o păpuşă de cârpă 

 un ceas cu alarmă 

Scoateţi pe rând jucăriile din cutie şi lăsaţi-l pe copil să se joace cu ele. Atrageţi-i atenţia asupra 

obiectelor zgomotoase folosind gesturi atunci când este necesar. 

O păpuşă ar putea : 

- să se joace cu jucărie zornăitoare foarte uşor sau să o lovească foarte tare pentru a face zgomot; 

- să se culce şi apoi să se trezească când sună ceasul. 

 

 Cutiile cu sunete  
Veţi avea nevoie de patru cutii mici cu capac şi câteva obiecte micuţe care pot fi puse întăuntru. 

Puneţi câte un obiect mic în două dintre cutii şi lăsaţi-le pe celelalte două goale. Scuturaţi una dintre cutii 

şi observaţi dacă copilul vă poate spune dacă face vreun zgomot sau nu. Puteţi folosi gesturile sau semnele 

pentru a vă exprima. 

     Daţi cutia copilului să o scuture şi lăsaţi-l să o deschidă pentru a vedea dacă este ceva întăuntru. 

Învăţând să facă diferenţa dintre zgomot şi linişte copilul va învăţa că există o varietate de sunete. Orice 

joc care încurajează copilul să asculte sunetele şi să răspundă la auzul lor poate fi de folos copiiilor care 

trebuie să-şi dezvolte abilităţile de ascultare. 
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 Săritura din cutie  
Puneţi copilul să intre într-o cutie mare de carton sau într-un coş de rufe. Loviţi un obiect 

metalic sau bateţi într-o tobă şi arătaţi-i cum să sară din cutie de fiecare dată când faceţi un zgomot. 

Pentru început e necesar ca el să vadă când faceţi zgomotul şi poate avea nevoie de încurajări pentru a 

învăţa să aştepte sunetul următor înainte de a sări din nou din cutie. Începeţi cu un sunet mai puternic 

şi apoi, gradual, folosiţi sunete din ce în ce mai puţin intense. 

 

  Ieşi afară din casă  
Transformaţi o cutie mare de carton într-o casă şi decupaţi ferestrele şi uşa. După ce copilul 

intră în căsuţă, faceţi un zgomot pe care să îl poată auzi din interiorul acesteia. Când îl va auzi, copilul 

va trebui să iasă din casă pe uşă. 

 

 Săritura peste obstacole  
Folosiţi perne sau cutii mici pentru a crea câteva obstacole de-a lungul unei camere. Alegeţi un sunet, 

ca de exemplu un fluierat sau un ciocănit, la care copilul să fie atent. De fiecare dată când va auzi 

sunetul respectiv el va trebui să sară peste obstacol către următorul. 

 

 Urmărirea urmelor  
Decupaţi din carton o serie de urme de paşi sub forma unor tălpi şi aliniaţi-le ca pe o cărare în 

jurul camerei. De fiecare dată când faceţi un zgomot copilul trebuie să-şi pună talpa piciorului pe una 

dintre urme, astfel încât, să parcurgă încet, întregul şir de paşi de la un capăt al camerei la altul. 

 

 

 

 

 

 

Sugestie !!!  
Oricare dintre cele patru jocuri de mai sus pot fi realizate foarte bine de copii în pereche : unul dintre 

ei va face zgomotul, iar celălalt va păşi pe urme. 

 

 

 

JOCURI STOP / START 

Jocurile prezentate mai jos pot fi jucate foarte bine în grup, împreună cu mai mulţi copii de vârste apropiate. 

 

 Mersul soldatului   
 Mărşăluiţi împreună în jurul camerei lovind o tobă sau un vas gol de tinichea. Când vă opriţi din lovit 

opriţi-vă din mers şi staţi drept exact ca un soldat. 

 După ce copilul a prins ideea jocului, doar loviţi în tobă şi lăsaţi-l pe el să preia iniţiativa marşului. 

 La final, ascundeţi toba astfel încât el să nu o poată observa şi să se concentreze doar asupra ascultării 

sunetelor şi nu asupra urmăririi tobei cu privirea. 
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 Ascultaţi muzică 
 Puneţi muzică la un casetofon sau la radio şi ascultaţi-o împreună cu copilul. Este posibil să îi 

facă plăcere să simtă vibraţiile muzicii punând mâinile pe boxe sau stând pe o suprafaţă tare în faţa lor. Faceţi 

o păpuşă sau un ursuleţ să danseze pe muzică, apoi să cadă în momentul în care muzica se opreşte. 

 Dansaţi pe muzică şi încurajaţi-l şi pe copil să deseneze cu dumneavoastră până când se opreşte 

muzica. Alternativ, când se opreşte muzica poate să se aşeze cu capul pe o pernă şi să pretindă că adoarme 

sau să îşi pună o pălărie pe cap etc. 

 

 Dă sacul mai departe !  
Un grup de copiii aşezaţi în cerc pot da din mână în mână un săculeţ umplut cu boabe. Când muzica se 

opreşte copilul care are săculeţul în mână trebuie să facă o anumită acţiune, ca de exemplu: să-şi pună pe cap 

o pălărie sau o eşarfă, să meargă împrejurul cercului cu săculeţul pe cap, să arunce săculeţul într-un coş, să 

facă mici jonglerii cu săculeţul etc. 

 

 

LOCALIZAREA SUNETELOR 
 

Este foarte important pentru siguranţa copiiilor să înveţe să asculte de unde provin sunetele. De 

exemplu, este foarte util să localizezi sunetul unei maşini care vine spre tine sau orice alt sunet de avertizare. 

Este o abilitate folositoare şi pentru depistarea persoanei care vorbeşte într-un grup. 

Localizarea sunetelor este relativ dificilă pentru copiii cu deficienţe de auz, dar poate fi îmbunătăţită mai 

ales atunci când pierderea de auz este similară la ambele urechi. 

 

 De-a v-aţi ascunsea sunetelor ! 
Alegeţi o jucărie pe care a cărei zgomot ştiţi că este auzit de copilul dumneavoastră . Poate fi o jucărie 

care face un zgomot puternic sau una care face un sunet mai slab. Arătaţi-o copilului şi daţi-o o perioadă să 

se joace cu ea. Explicaţi-i că vă veţi ascunde undeva în cameră împreună cu jucăria. Uneori este necesar să vă 

vadă prima dată când veţi face acest lucru. Faceţi zgomot cu jucăria din locul în care v-aţi ascuns şi observaţi 

dacă vă poate găsi urmând sunetele pe care le aude. 

 

 Baba oarba 
Demonstraţi-i copilului zgomotul pe care urmează să-l  faceţi. Apoi, legaţi-l la ochi şi faceţi zgomotul 

respectiv de o parte a capului său. Observaţi dacă poate să indice urechea cu care aude sunetul. 

 

 Găseşte jucăria muzicală 
Mişcaţi o jucărie muzicală şi ascultaţi împreună sunetele pe care le scoate. Aşezaţi câte o pernă la 

fiecare capătul canapelei şi ascundeţi jucăria sub una dintre ele. Încurajaţi-l pe copil să asculte şi să localizeze 

sunetul. În loc de pernă puteţi utiliza vase sau cutii în care să ascundeţi jucăria. 

Dacă doriţi să realizaţi un sunet mai puternic folosiţi un reportofon sau muzică. Pentru sunetele mai 

slabe încercaţi alarma unui ceas. Pe măsură ce copilul capătă încredere şi se descurcă mai bine puteţi începe 

să ascundeţi jucăriile în orice loc din cameră. 

 
 


