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Przykłady dwiczeń usprawniających analizę i syntezę słuchową 

1. Zabawa w rozpoznawanie dźwięków: co upadło, co przejechało, czym uderzono?  

2. Zabawa w nasłuchiwanie: co się wokół nas dzieje /kto co usłyszał/?  

3. Pokaż dziecku obrazek, ułóż kilka prostych zdao, poproś, żeby dziecko po kolei powtarzało 

zdania, narysowało tyle kresek, ile jest zdao.  

4. Pokazując dziecku różne przedmioty, wypowiadaj pierwszą częśd słowa, poproś, żeby 

dziecko je kooczyło.  

5. Segregowanie obrazków według podanej głoski: na początku, na koocu. Dziecko otrzymuje 

obrazki, prosimy, żeby powiedziało, co przedstawiają. Następnie prosimy, żeby powiedziało, 

co słyszy na początku, na koocu nazwy – jaki dźwięk, jaką głoskę słyszysz na początku słowa, 

na koocu. Ułóż obrazki, które zaczynają się na głoskę np. „d”, a kooczą na „a”.  

6. Prosimy dziecko, żeby wybrzmiało głoski w podawanych słowach, policzyło głoski.  

7. Prosimy dziecko, żeby za pomocą klaskania podzieliło podawane słowa na zgłoski /sylaby/. 

8. Mówimy zdanie. Prosimy, żeby dziecko policzyło w nim wyrazy. Możemy pomóc dziecku 

biorąc pasek papieru i rozcinając go na tyle części, ile jest wyrazów.  

9. Mówimy dziecku samogłoskę, np. „a” i prosimy, żeby z nią utworzyło sylabę /ze słuchu/ 

łącząc ją z podanymi spółgłoskami m - a: ma; t – a: ta.  

10. Mówimy głoski i prosimy dziecko, żeby powiedziało, jakie tworzą słowa, np. A-d-a-m., 

jakie to słowo?  

11. Mówimy sylaby i prosimy dziecko, żeby powiedziało, jakie tworzą słowo: sa–mo–lot: 

samolot  

12. Mówimy grupę sylab, prosimy, żeby dziecko powiedziało, które sylaby się powtarzają, np. 

ba ga da ba, la fa da la. 

 

Zabawy słuchowe 

Rodzic czyta tekst – dziecko nie widzi ilustracji. Po przeczytaniu są propozycje zadao i pytao 

do tekstu ( kolorowanie elementów dopiero po skooczonych pytaniach) bądź wybranych 

pytaniach  



 

 

Podczas tego rodzaju zabaw bardzo ważne jest aby wymawiad głoski w izolacji, czyli mówimy 

głoski krótko „r”, nie „ ry”, „s” a nie „sy” „m”, a nie „my” itd. 

 wyróżnianie wyrazów w zdaniu, przeliczanie ile jest wyrazów w zdaniu (tyle podskoków, 

ile słyszymy wyrazów w zdaniu itp.); 



 wyróżnianie sylab w wyrazie, najlepiej za pomocą klaskania (jedna sylaba – jedno 

klaśnięcie), przeliczanie sylab w wyrazie i np. tyle podskoków, przysiadów ile jest sylab; 

 zabawa w kooczenie wyrazów – podajemy dziecku pierwszą sylabę, np. ko – a dziecko 

dodaje – ło ( powstaje: koło); 

 łaocuch sylabowy: dziecko wypowiada dwusylabowy wyraz, dzieli go na sylaby, druga 

sylaba staje się początkiem nowego wyrazu, np. wa-ta, ta-ma, ma-ja, ja-ma); 

 wyróżnianie głosek w wyrazach – najpierw na początku wyrazu, potem na koocu wyrazu i 

w środku wyrazu (można użyd do tej zabawy obrazków, spośród których dziecko wyszuka 

obrazki zaczynające się na daną głoskę); 

 wymyślanie rymujących się wyrazów, a także szukanie obrazków, których nazwy się 

rymują, np grzyby-ryby, kotek-płotek itp.; 

 układanie kilku wyrazów w kolejności od najkrótszego do najdłuższego (a, po, las, okno, 

lalka, komputer) i odwrotnie; 

 rysowanie przedmiotów zaczynających się daną głoską, (kooczących się lub mających w 

środku daną głoskę); 

 śpiewanie piosenek sylabami; 

 układanie zdao do ilustracji i rozdzielanie ich na wyrazy - przeliczanie wyrazów 

reagowanie sygnałem na określoną głoskę; 

 układanie zdao o podanej liczbie wyrazów;  

 układanie zdao z pojedynczych wyrazów; 

 

 

 SŁUCHAJ UWAŻNIE CO NIE PASUJE?  

Wytłumacz dlaczego? Nazywaj kategorie  

Dagmara, Ania, Łukasz, Monika  

Talerz, widelec, kubek, szklanka  

Herbata, mąka, sok, woda  

Kaczka, dma, motyl, komar  

Mysz, koo, gęś, krowa  

Kiełbasa, mleko, śmietana, masło  

Brzoza, róża, jarzębina, dąb  

Śrubokręt, łyżka, młotek, kombinerki  

Fasola, kalafior, rzodkiewka, porzeczki  

 



 

POWTARZAJ W TEJ SAMEJ KOLEJNOŚCI- SŁUCHAJ UWAŻNIE 

pada – bada  

półka – bułka  

gruba – grupa  

pąki – bąki  

bas – pas  

biurko – piórko  

pal – bal  

pije – bije  

pierze – bierze  

budy – buty  

biegi – piegi  

Tomek – domek  

 

Rozpoznawanie odgłosów: 

https://www.youtube.com/watch?v=vY6wBDCBtzU 

https://www.youtube.com/watch?v=g0y37RE8xwE&t=23s 

https://www.youtube.com/watch?v=tusfBTM3fFU&list=PLaQvLKXMKFVWofwcBN0cx-

OviCclRyKF1&index=2&t=15s 

https://www.youtube.com/watch?v=P7zJmXauNVE&list=PLaQvLKXMKFVWofwcBN0cx-

OviCclRyKF1&index=2 

https://www.youtube.com/watch?v=wQMe94qRHxA&list=PLaQvLKXMKFVWofwcBN0cx-

OviCclRyKF1&index=3 

https://www.youtube.com/watch?v=tkUIw6tVIro&list=PLaQvLKXMKFVWofwcBN0cx-

OviCclRyKF1&index=5 
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