
Ćwiczenia rozwijające słuch fonematyczny oraz analizę i syntezę słuchową 

Dzięki słuchowi fonematycznemu rozróżniamy i wyodrębniamy dźwięki mowy. Ćwiczenia z 

tego zakresu doskonalą u dziecka umiejętność rozpoznawania wymawianych przez nas 

wyrazów, sylab, głosek. 

Analiza i synteza słuchowa jest dla dziecka trudniejsza niż zabawy i ćwiczenia na materiale 

konkretnym , gdyż dźwięków nie da się dotknąć, są ulotne, a trzeba zapamiętać ich brzmienie. 

Dlatego warto na początek stosować proste ćwiczenia, aby nie wzbudzały w dziecku lęku. 

1. Wyodrębnianie wyrazów w zdaniu. Słuchanie prostych wypowiedzi na temat obrazka 

(zdań prostych). 

 

„To auto. Ono ma koła.” 

Dziecko bierze tyle klocków, ile jest zdań, przy pierwszym klocku powtarza pierwsze zdanie, 

przy drugim-drugie zdanie.  Stopniowo, wprowadzamy zdania dwuwyrazowe ( np. Słońce 

świecie), trzywyrazowe (Piotrek kopie piłkę). Dziecko określa kolejne wyrazy w zdaniu, liczy 

je, określa ich miejsce w zdaniu. 

2. Wyodrębnianie sylab w wyrazach: 

 Śpiewanie prostych piosenek, w wyróżnieniem sylab, np. Pa-nie Ja-nie, pa-nie Ja-nie: 

 Dzielenie wyrazów na sylaby-rozpoczynamy od wyrazów znanych dziecku, krótkich 

(ma-ma, la-la, O-la): 

 Łączenie wyrazów z sylab-podajemy dziecku dwie sylaby, a jego zadaniem jest 

zgadnąć, jaki to wyraz, np. wo-da, To-mek, o-ku-la-ry: 

 Dzielenie wyrazów na sylaby z jednoczesnym układaniem klocków, liczenie sylab: 
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3. Rozpoznawanie i wyodrębnianie głosek z wyrazów: 

 Rozpoznawanie i wyodrębnianie głosek w nagłosie- zaczynamy od wyrazów, w których 

pierwszą głoskę słychać wyraźnie i można ją samodzielnie wyodrębnić do pozostałych, 

np. o-set, o-kulary, k-locki, d-rabina:, także śródgłosie i wygłosie; 

 Wskazywanie, wyszukiwanie, grupowanie obrazków, których nazwy zaczynają się na 

wskazaną głoskę, np. pokaż mi obrazek na głoskę s, k, l; 



 Rozpoznawanie i wskazywanie ostatniej głoski w wyrazie, rozpoczynamy od wyrazów 

kończących się na samogłoski, np. kura, auto, mama; 

 Rozpoznawanie głosek w wyrazach jednosylabowych- określamy kolejne głoski w 

wyrazie, pomocne jest układanie klocków do podanej przez dziecko głoski, np. A-s, u-

l, m-a; 

 

A   -   s 

               

 Zabawa „zgadnij, co to?”, mówimy dziecku wyraz w postaci analitycznej, np. k-o-t, a 

jego zadaniem jest odgadnąć (dokonać syntezy), jaki wyraz usłyszało. Stopniowo 

wprowadzamy dłuższe wyrazy.  

 

 

Dodatkowa propozycja: 

Cykl edukacyjny dla przedszkolaków na TVP 2 „Wesoła nauka”. Więcej szczegółów: 

https://www.gov.pl/web/edukacja/wesola-nauka-w-

tvp2?fbclid=IwAR1IRaj1_amaP5sTUS3rlt2xiMaZ2PD3orACJYY0LkK8LjO_Nsm6PolbpCo 
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