
Ćwiczenia słuchowe 

 

  Rozpoznawanie głosów wydawanych przez zwierzęta ( słuchanie nagranych głosów  

 z magnetofonu bądź z komputera). 

 Rozpoznawanie głosów wydawanych przez pojazdy. 

Rozpoznawanie głosów wydawanych przez przedmioty np. zegar, darcie papieru, kapanie   

     wody z kranu itp. ( pomoc: zestaw obrazków wraz z kasetą magnetofonową „Słucham  

 i mówię”).  

  Wskazywanie źródła dźwięku. 

   Rozpoznawanie barwy dźwięku różnych instrumentów muzycznych , np. bębenka, trąbki. 

  Wystukiwanie rytmu 

7. Różnicowanie wyrazów. Zadaniem dziecka będzie wskazanie odpowiedniego obrazka   

      zgodnie z wypowiadanym przez nas poleceniem. Nazwy przedmiotów, osób, sytuacji są   

      podobne brzmieniem. Najpierw dziecko poznaje obrazki, potem dajemy polecenie  

      „Pokaż, gdzie jest kasza-kasa, kasza-kasza. 

 Propozycje zestawu obrazków: 

 Wąż-wąs, liski-liszki, zebra-żebra, piece-piecze, tacka-taczka, taczka-kaczka, nos-noc,  

 zuch-duch, półka- bułka, murek-Burek, mecz-miecz,kury-góry. 

8.   Różnicowanie głosek s:z. Do wykorzystania potrzebny będzie obrazek lub zabawka   

     przedstawiająca muchę i węża. Uwagę dziecka koncentrujemy na dźwiękach wydawanych    

     przez węża(sssssss) i muchę (zzzzzzz). 

Dziecko zamyka oczy. Pytamy: „Kto nadchodzi? Kogo słychać muchę czy węża?” 

Dziecko odkrywa oczy, wskazuje zabawkę i próbuje naśladować głosy ww zwierząt. 

9.  Różnicowanie innych dźwięków mowy. Różnicowanie innych par dźwięków np.: s:c, z:dz, 

sz : cz, rz:dż, s:sz, z:ż, c:cz, r:l, s:ś. 

10. Wyróżnianie wyrazów w zdaniu, np. „Tata ma wąsy. To maki Tomka.” Pytamy: ile słów 

jest w zdaniu? Powiedz wyraz pierwszy i ostatni. 

11. Wyróżnianie sylab w wyrazie – rozpoznawanie sylab po ilości wyklaskiwanych lub 

ułożonych z klocków sylab. 

12. Zabawa w kończenie słów- podajemy I sylabę, np. ko- i eksponujemy obrazek „korale”, 

dziecko dopowiada brakujące części wyrazu. 

13. Wyróżnianie głosek w wyrazie – najpierw samogłosek na początku w środku i na końcu 

wyrazu, potem w tej samej kolejności spółgłosek. 

14. Wyszukiwanie w otoczeniu przedmiotów, których nazwy zaczynają się na daną głoskę 

np.b-butelka, buty. 

15.  Synteza podanych głosek w wyrazie z jednoczesnym wskazaniem obrazka. 

16. Wybieranie z wypowiedzianego zdania wyrazu zawierającego daną głoskę, np. „Mama 

gotuje obiad”- gdzie ukrywa się głoska „t”. 

17. Rozróżnianie mowy prawidłowej od nieprawidłowej, np. dziecko klaszcze , gdy usłyszy 

błąd: safa, kosyk, masyna. 

18. Zabawa w echo- z pewnej odległości podajemy dziecku dźwięk lub zestaw   

    dźwięków(sylab, wyrazów). Dziecko jest naszym echem. Potem  zmieniamy role. 

19. wsłuchiwanie się w ciszę; 

20.  rozpoznawanie dźwięków instrumentów muzycznych, zwierząt, odgłosów natury; 

21.  naśladowanie przez dziecko wystukiwanego rytmu; 

22.  ćwiczenia analizy i syntezy głoskowej; 

23.  zabawa w kończenie słów; 
24.  odróżnianie mowy prawidłowej od nieprawidłowej – dziecko klaszcze, gdy usłyszy  

       nieprawidłową wymowę, podnosi rękę słysząc głoskę zdeformowaną itp. 

 



Ćwiczenia słuchu fonemowego 

 

1.  dzielenie wyrazów na sylaby na podstawie obrazków z pomocy „Od obrazka do słowa” 

2.  podjęłam próbę wyróżniania głosek w sylabach 

3.  rozpoznawanie linii intonacyjnej zdań oznajmujących          i pytających 
        ZDANIA: 

Janek odrabia lekcje 

Mama idzie do pracy 

Jutro jest niedziela itp. 
– zadaniem dziecka jest wskazanie odpowiedniego znaku interpunkcyjnego      

    ?     . 

4.  rozpoznawanie czasu trwania i wysokości tonu głoski: 

– doskonalimy reakcje dziecka na czas trwania głosek, polecając wskazać klocek z literą, 

która brzmi dłużej: 

 

 

 

 

 

– podobnie postępujemy ćwicząc rozpoznawanie przez dziecko wysokości tonu 

wypowiadanej głoski; dziecko ma za zadanie wysunąć w przód klocek z literką, którą 

wypowiadamy wyższym tonem, np.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

– zapoznajemy dziecko z poszczególnymi wariantami głosek, jakie będziemy realizować z 

poleceniem, by wskazało prawidłowy sposób wymowy. Rozpoczynamy od wyraźnych różnic 

artykulacyjnych, np. właściwego oraz języczkowego „r”.  

 

- możemy poprosić dziecko by odwróciło klocek, gdy usłyszy różne dźwięki, lub też 

wskazało odpowiedni klocek, gdy zna już różne warianty realizacyjne głoski; np. 
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Bardzo dużą rolę w ćwiczeniach słuchu fonetycznego odgrywa recytacja wierszy i 

krótkich tekstów. Można w tym celu posłużyć się wierszykami polecanymi przez program 

nauczania języka polskiego, który w klasie V proponuje między innymi następujące teksty. 

 

5. Różnicowanie i lokalizowanie źródła dźwięków np. zabawki dźwiękowe, dzwonek, budzik. 

6.  Różnicowanie dźwięków wydawanych przez instrumenty perkusyjne. 

7.Różnicowanie dźwięków i głosów z kaset magnetofonowych.  

8.Różnicowanie dźwięków i głosów (również wysłuchiwanie dźwięków z tła): 

9.Wyodrębnienie zdań z potoku żywej mowy (wprowadzenie pojęcia zdania). 

10.Dzielenie zdań prostych na wyrazy (wyodrębnienie słowa pierwszego, ostatniego i 

środkowego). 

11.Liczenie wyrazów z zdaniu. 

12.Rozwijanie zdań prostych. 

13.Porównywanie liczby wyrazów w zdaniu. 

14.Samodzielne układanie zdań. 

15.Wyodrębnienie wyrazów ze zdania. 

16.Wyodrębnianie sylab w wyrazach z uwzględnieniem sylaby pierwszej, ostatniej lub 

środkowej (również na wyrywki). 

17.Wyodrębnienie samogłosek w nagłosie wyrazów. 

18.Wyodrębnienie samogłosek ustnych w wygłosie wyrazów. 

19.Wyodrębnienie głosek (samogłosek, spółgłosek) w nagłosie i w wygłosie wyrazów. 

 
 

 

 

 
 
  
 
  
 
 
 

 
 


