
Logopeda radzi☺ 

Jak rozwijać funkcje słuchowe u dzieci? 
 

 

       Spostrzeganie słuchowe, percepcja słuchowa - to zdolność wyodrębnienia 

poszczególnych dźwięków z potoku żywej mowy i ich prawidłowego różnicowania (analiza 

słuchowa) oraz zdolność scalania głosek w dźwiękową całość odpowiadającą danemu słowu 

(synteza słuchowa). Funkcje słuchowe: uwaga, percepcja dźwięków mowy, pamięć słuchowa 

uczestniczą w opanowaniu wielu umiejętności, w tym biorą bezpośredni udział w przebiegu 

procesu czytania i pisania. Dzieci z zaburzeniami funkcji słuchowych poszczególne dźwięki 

słyszą bardzo dobrze, natomiast zakłócony jest u nich proces analizy i syntezy słuchowej, gorsza 

jest pamięć i uwaga słuchowa co powoduje m. in. trudności dziecka w opanowaniu prawidłowej 

techniki czytania i pisania. Aby temu zapobiec juz w wieku przedszkolnym  rozwijajmy 

spostrzeganie słuchowe naszych dzieci. 

1.  Ćwiczenia percepcji słuchowej: 

a)    Ćwiczenia wrażliwości słuchowej: 

-   rozróżnianie dźwięków / wysłuchiwanie ciszy, odgłosów przyrody, odgłosów z ulicy/, 

-   rozpoznawanie wytwarzanych dźwięków / uderzenia o różne przedmioty i instrumenty 

muzyczne, rozpoznawanie głosu i źródła dźwięku/, 

-  różnicowanie i naśladowanie głosów zwierząt / dobieranie obrazka do dźwięku, głosu zwierząt 

z obrazka, 

-  rozpoznawanie długości dźwięków, rozróżnianie ich wysokości i długości trwania oraz 

natężenia, rozpoznawanie i grupowanie według jakiejś cechy/, 

- wysłuchiwanie i różnicowanie powtarzających się dźwięków/ wyklaskiwanie, wystukiwanie/, 

-  tworzenie szeregów rytmicznych według usłyszanego rytmu: piłka, klocek, piłka, klocek..., 

szeregów dźwięków wydawanych przez zwierzęta, układanie klocków według rytmu np.: trzy 

stuknięcia - trzy klocki, liczenie słyszanych dźwięków/ 

-  odtworzenie rytmu na wzór układu przestrzennego i tworzenie układu na podstawie rytmu, 

rysowanie kresek zgodnie z długości słyszanego dźwięku, 

- rozpoznawanie, różnicowanie oraz lokalizacja dźwięków z najbliższego otoczenia: głosów 

przyrody, głosów wydawanych przez różne przedmioty i substancje,, instrumenty muzyczne 

- różnicowanie wysokości, natężenia i barwy dźwięku 



- ćwiczenia rytmiczne, odtwarzanie struktur rytmicznych (wyklaskiwanie, wystukiwanie lub 

wygrywanie określonych układów rytmicznych 

- graficzne odtwarzanie wysłuchanego rytmu 

- zabawy ruchowe ze śpiewem, klaskanie 

b)  Ćwiczenia słuchu fonemowego: 

- rozpoznawanie różnych dźwięków (drewniana pałeczka, pudełko kartonowe, puszka, szklanka, 

kartka papieru) 

- uderzanie różnymi przedmiotami w blat stołu 

- różnicowanie dźwięków ( pudełko z cukrem, gwoździami, kasztanami, kamykami) 

- lokalizacja źródła dźwięku (radio, tykający zegar) 

- różnicowanie cichych i głośnych dźwięków 

- różnicowanie rytmów wolnych i szybkich 

- rozpoznawanie znanych piosenek, melodii 

- prawidłowe, wzorowe, czyste wymawianie głosek przez nauczyciela 

- powtarzanie głosek przez dziecko 

- dobieranie obrazków do głosek i głosek do obrazków 

- rozpoznawanie głosek – samogłosek i spółgłosek w nagłosie, wygłosie i śródgłosie w nazwach 

obrazków 

- segregowanie, wyróżnianie i eliminowanie przedmiotów według podanej głoski 

- dobieranie liter do głosek i głosek do liter 

-,,liczymy wyrazy”- podział zdań na wyrazy 

- ,,ile zdań słyszę?”- słuchanie prostych wypowiedzi , układanie przez dziecko tyle klocków ile  

wysłuchało zdań. 

- ,, budujemy zdania”- tworzenie zdań z podanych wyrazów, układanie ich we właściwej 

kolejności np. pije kotek mleko, a dziecko układa we właściwej kolejności :kotek pije mleko 

- podział wyrazów na sylaby 

- podawanie wyrazów rozpoczynających się od określonej sylaby 



- synteza sylab podanych ze słuchu 

- zabawy z sylabami: loteryjki sylabowe, domino sylabowe 

- podział wyrazów na głoski i łączenie głosek w wyrazy, segregowanie, wyróżnianie, 

eliminowanie przedmiotów według danej głoski 

- podawanie wyrazów rozpoczynających się od podanej głoski 

 

c)   Ćwiczenia usprawniające analizę słuchową 

- zestawienie obrazka ze schematem budowy dźwiękowej wyrazu 

- wskazywanie miejsca głoski na schemacie, usuwanie głoski 

- podawanie liczby głosek w wyrazie i wyrazu na podaną głoskę 

- analiza wyrazów w mowie głośnej i cichej 

- tworzenie sylab, czytanie sylab w krótkich ekspozycjach 

- tworzenie wyrazów za pomocą rebusów, uzupełnianie sylab początkowych i końcowych w 

wyrazach. 

 

d)   Ćwiczenia usprawniające syntezę słuchową 

- składanki sylabowe- tworzenie wyrazów z sylab,  

- tworzenie wyrazów z pierwszych, ostatnich głosek nazw obrazka, a następnie bez obrazka 

- przekształcanie wyrazów przez zmianę głosek w różnych położeniach np. mak –rak 

- wyodrębnianie wyrazu ukrytego w innym wyrazie 

- tworzenie wyrazów z różnych liter, głosek 

 Percepcję słuchową można doskonalić przede wszystkim w toku sytuacji naturalnych: 

zabaw, rozmów, ponadto można zastosować szereg ćwiczeń doskonalących te umiejętności a 

będących jednocześnie dla dziecka świetna zabawą, a oto przykłady takich zabaw: 

1.  Tworzymy domino głoskowe. 

    Tworzymy ciąg wyrazów w taki sposób, aby ostatnia głoska poprzedniego wyrazu 

    była zarazem pierwszą głoską następnego np. 



       burak – kapelusz – sznur – rower – radio – oset – telefon – nogi – igła –astry. 

     Uwagi: 

     * jest to dobra zabawa wzbogacająca słownik, gdyż jeśli rodzic poda słowo, 

           którego dziecko nie zna, to jest doskonała okazja, aby je wyjaśnić; 

    *  jeżeli słowo zakończy się głoską „y” – zabawa się kończy; 

     *  należy zwracać uwagę na głoskę, którą kończą się słowa. Jeśli pojawi się 

           np. słowo „samochód”, to następne słowo powinno zaczynać się na głoskę ”t” 

           ponieważ w słowie samochód słychać „t”, a nie „d”. 

 

2.  Tworzymy rymy 

Dziecko uzupełnia rymowankę wypowiadanym przez rodzica słowem związanym z tematem,, Na 

wiejskim podwórku” 

Koło niskiej brzozy pasą się dwie ….(kozy) 

Kto tak splątał wełny motek, czyżby był to mały… (kotek) 

Boi się groźnego Burka mała, szara ….(kurka) 

W oborze słyszę ryk, odzywa się …..(byk) 

Tu rosną wysokie topole, za nimi widać…(pole) 

Idą na manowce trzy wesołe…(owce) 

 

3.  Rozwijanie uwagi słuchowej 

Rodzic mówi dziecku ,że te będzie teraz kukiełką, która  gra w teatrze, prosi o uważne słuchanie 

co ma wykonać kukiełka wchodząc na scenę: 

-podnieś lewą rękę i podskocz na prawej nodze 

-zrób dwa kroki do przodu 

-obróć się wokół własnej osi itd. 

 



4.  Synteza sylabowa –Zakupy 

Osoba dorosła mówi dziecku ,że wybrała się do sklepu spożywczego, a  po drodze deszcz 

zmoczył kartkę na której spisane były produkty ,prosi dziecko aby pomogło w odtworzeniu listy. 

Zadaniem dziecka jest dołączenie brakującej części słowa do sylaby wymawianej przez osobę 

prowadzącą. 

Kaw….,cuk…, czeko…, maj…, mą…., fa…itd. 

np.  kawa, cukier, czekolada, majonez, fasola 

5.   Zabawa w rymy. 

    Dziecko podaje słowa rymujące się z podanym słowem np. 

    rama – mama, dama, sama, rama, jama, lama, tama, gama; 

    kotek – młotek, płotek, psotek, kołowrotek; 

    gala – fala, sala, hala, lala; 

    mina – lina, ślina, wina, modelina, malina, glina, Halina; 

    kawa – ława, strawa, potrawa, trawa, murawa; 

    fasola – Jola, wola, niewola, Lola, Tola, pola, rola, topola; 

    kasa – klasa, kolasa, trasa, rasa, masa, hasa. 

    Uwagi: 

   * w łatwiejszych słowach różniących się jedną głoską dziecko może określić, 

          jakim dźwiękiem różnią się te dwa słowa; 

   *  znając słowa rymujące się można zapytać dziecko, jakie słowo powstałoby, 

          gdyby np. w słowie płotek, „pł” zamienić na „k” → kotek.. 

 

6.   Układanie słów z pierwszych głosek usłyszanych słów. 

    Mówimy pierwsze słowo, a dziecko wyodrębnia pierwszą głoskę / może głośno /    

    i stara się ją zapamiętać. Mówimy drugą nazwę  i kolejne, a dziecko stara się je  

    wszystkie zapamiętać, by następnie złożyć je w nowy wyraz np. 



   kino – oko – tama →  kot 

   wilk – owca – domek – aparat  →  woda 

   kapusta – obrazek – garnek – usta – telefon  →  kogut 

  Uwagi: 

   * początkowo w zabawie stosujemy 3 słowa, stopniowo zwiększając ich  ilość 

         w zależności od tego, jak dziecko radzi sobie z tworzeniem nowego słowa. 

 

7.   Ćwiczymy zapamiętywanie ciągów słownych. 

    Jest to ćwiczenie koncentracji i wrażliwości słuchowej. Dziecko słucha słowa, 

    a następnie powtarza je zachowując tę samą liczbę i kolejność oraz poprawność 

    brzmieniową np. 

    Wyrazy mogą być oparte na związku logicznym / podobna tematyka / 

    łyżka – nóż – widelec – talerz – miska 

    stół – taboret – krzesło – fotel – kanapa 

   ogród – drzewa – gałęzie – liście – owoce – pestki 

    Wyrazy mogą być bez związku logicznego np. 

    sól – but – miód – koza – okno 

    kolacja – mydło – jabłko – zegar – las 

    Uwagi: 

   *  jeżeli dziecko ma trudności z zapamiętaniem słów, można zacząć od  

          podawania 3, stopniowo zwiększając liczbę. 

   *  należy pamiętać o tym, że dziecko szybciej zapamiętuje krótkie wyrazy, 

          jedno czy dwusylabowe, niż dłuższe, a więc od takich należy zaczynać. 

8.   Układanie zdań z usłyszanych słów. 

    Dziecko wysłuchuje kilka „ rozsypanych” słów / 4-5 /, z których powinno ułożyć 



    zdanie np. 

    mama, obiad, Kasi, gotuje  →  Mama Kasi gotuje obiad. 

    w piłkę, dzieci, na boisku, grają  →  Dzieci grają w piłkę na boisku. 

    jest, potrzebny, podczas, parasol, deszczu  →  Parasol jest potrzebny podczas  

    deszczu. 

 

9.  Operacje na sylabach - Zabawa w chowanego. 

Układamy  przed dzieckiem obrazki (np. wycięte z kolorowych gazet, „zapożyczone” z domowej 

gry memo itd.) dziecko szuka obrazka, którego nazwa jest rozwiązaniem zadania - np. 

- proszę odszukaj teraz obrazek, który kończy się sylabą … 

- odszukaj obrazek ,w którego  nazwie  jest głoska … 

- odszukaj obrazek ,którego nazwa kończy się sylabą … 

- odszukaj obrazek, w którego nazwie jest głoska … 

- odszukaj obrazek, w którego nazwie występuje pięć sylab 

-  odszukaj obrazek, którego nazwa rozpoczyna się sylabą … 

Uwaga: 

* W tej zabawie możemy posłużyć się konkretnymi przedmiotami dostępnymi w domu (zamiast 

obrazków). 

Mam nadzieję że proponowane zabawy   

będą dla dzieci przyjemną i twórczą  zabawą, 

 a dla rodziców  inspiracją do jeszcze ciekawszych ćwiczeń. 

 

                                                                                                                                   Logopeda  

    Anna Maria Kurek 


