
         ĆWICZENIA WRAŻLIWOŚCI SŁUCHOWEJ. 

ROZWIJANIE SŁUCHU FONEMATYCZNEGO-  ĆWICZENIA 

Odszukiwanie takich samych dźwięków. 

Do zabawy można wykorzystać wykonane wraz z dzieckiem 

pojemniki z rolek po papierze toaletowym. Przy pomocy 

różnorodnych ziaren, taśmy klejącej i zwykłego balonika 

przygotowujemy pojemniki dźwiękowe. Prostszym rozwiązaniem są 

pojemniki po jajkach- niespodziankach, do których wsypujemy 

materiały sypkie ( ryż, kaszę, cukier, makaron….) Każdy  

z wymienionych produktów w zamknięciu będzie wydawał inny 

dźwięk. Wykonanie ,, dźwiękowych pojemników” nie jest wcale 

trudne.  

                    

                                 
Zabawa polega na odszukiwaniu par ,, grzechotek” wydających  

                                          te same dźwięki. 



Odtwarzanie struktur dźwiękowych na podstawie  

                      układów przestrzennych.  

Dziecko odtwarza dźwięki patrząc na ułożony schemat w sposób jaki 

chce ( może to być uderzanie pałeczką,  ołówkiem w blat stołu, 

wyklaskiwanie). Liczbie klocków (kartoników) powinna odpowiadać 

liczba dźwięków. Odległość między klockami dziecko odtwarza za 

pomocą przerw między uderzeniami. 

 

    

 

 

           

Zabawę możemy modyfikować: 

- Dziecko samodzielnie wystukuje rytm, 

- wystukujemy rytm- zadaniem dziecka jest wskazanie 

  układu, 

- wystukujemy rytm, dziecko próbuje ułożyć kartoniki  

  lub klocki. 

           

 

 

 



      Ćwiczenia słuchowe na materiale słownym 

                   ,, Ile jest zdań w wypowiedzi?” 

Wypowiadamy kilka zdań na temat ilustracji. Zadaniem dziecka jest 

ułożenie tylu patyczków, pasków papieru, klocków ile słyszy zdań  

w naszej wypowiedzi. 

 

                     

 

 

 ,,Ile wyrazów jest w zdaniu?” 

Rodzic czyta zdania, początkowo proste i krótkie np. dwuwyrazowe,  

a następnie coraz dłuższe. Zadaniem dziecka jest ułożenie przed 

sobą tylu kartoników lub  klocków ile wyrazów usłyszało. Po tym jak 

dziecko odtworzy graficznie strukturę zdania pytamy: ile mamy 

wyrazów w zdaniu? Jaki wyraz rozpoczyna zdanie? Jaki wyraz 

kończy zdanie? Jak brzmi całe zdanie? 

  ,, Zabawa z paskiem papieru”. 

Zadaniem dziecka jest podzielenie paska papieru na tyle części,  

ile jest słów usłyszy w zdaniu. np.  

  Nadchodzi wieczór. 

   Janek leży w łóżeczku. 

   Mama czyta książkę Jankowi. 



Wiewiórka je orzechy. 

 

Ruda wiewiórka je orzechy.  

 

Ruda wiewiórka je twarde orzechy. 

 

 

( jeden pasek to jeden wyraz) 

 

                        ,, Sylaby” 

Podział wyrazów na sylaby zazwyczaj nie sprawia dzieciom 

trudności. Możemy dzielić wyrazy  na sylaby z jednoczesnym 

tupaniem, klaskaniem, grą na instrumencie, uderzaniem o siebie 

klocków, cięciem pasków papieru, rysowaniem kół, kwadratów pod 

obrazkiem.  

                              

                                ,, Już głoskuję” 

Głoskowanie to kolejny etap ćwiczeń rozwijających słuch 

fonematyczny na materiale słownym bezliterowym. Rozpoczynamy 

te zabawy już z młodszymi dziećmi, ale zazwyczaj dopiero dzieci 

sześcio- i siedmioletnie poradzą sobie ze wszystkimi ćwiczeniami. 

Głoskowanie, czyli analizę słuchową wyrazu rozpoczynamy 

od ćwiczeń wyróżniających pojedynczą głoskę – w nagłosie, 

wygłosie i śródgłosie (na początku, na końcu i w środku wyrazu).  

 

 



Przykłady ćwiczeń – wyróżnianie głosek w nagłosie 

- wymień jak najwięcej przedmiotów rozpoczynających się głoską 

,,b”, 

- narysuj jak najwięcej owoców i warzyw rozpoczynających się 

głoską ,, o”, 

-,, W co ubierają się panowie?”- podaj jak najwięcej ubrań 

rozpoczynających się głoską ,,k” ( krawat, kapelusz, koszula…), 

- pokoloruj obrazki, w których nazwie na początku słyszysz głoskę 

,,z”, 

Przykłady ćwiczeń- wyróżnianie głosek w wygłosie: 

- rozwiąż zagadkę- fruwa nad łąką, kończy się na ,, l”, 

- wymień przedmioty, których nazwa kończy się głoską ,, a”, 

- klaśnij kiedy na końcu usłyszysz głoskę ,,y”, 

-  

Pełna analiza głoskowa polega na wyodrębnieniu wszystkich głosek 

po kolei. Rozpoczynamy od prostych ćwiczeń: 

o-s-a, 

O-l-a, 

d-o-m, 

następnie przechodzimy do trudniejszych: 

l-a-l-k-a, 

w-a-z-o-n, 

s-a-m-o-l-o-t. 

 


