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fonematyczny
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Czym jest słuch fonematyczny?

▪ Słuch fonematyczny (słuch fonemowy) to zdolność, dzięki której 

rozróżniamy fonemy, czyli najmniejsze elementy mowy, takie jak 

wyrazy, sylaby i poszczególne głoski. Dziecko, które ma 

zaburzenia w tej sferze, może mieć problemy w odróżnieniu np. 

„k” od „g” czy „s” od „z”.
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Konsekwencje zaburzeń słuchu 
fonematycznego

▪ utrudnienia w odbiorze mowy;

▪ zaburzenia w kształtowaniu się mowy lub zaburzenia w mowie już 

ukształtowanej;

▪ trudności w czytaniu i pisaniu bądź w nauce tych czynności;

▪ problemy z zapamiętaniem i powtarzaniem trudnych wyrazów i długich 

zdań;

▪ kłopot ze zrozumieniem złożonych poleceń werbalnych;

▪ trudności w analizie i syntezie sylab i głosek w wyrazie;

▪ kłopot z rozróżnianiem podobnych słów;

▪ opóźniony rozwój mowy;
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Ćwiczenia słuchu fonematycznego

▪ Rozpoznawanie dźwięków i szmerów (przesypywanie różnych materiałów 

sypkich: piasek, kamienie, żwir;

▪ Eksponowanie dźwięków charakterystycznych dla różnych pojazdów, 

głosów zwierząt , sprzętu gospodarstwa domowego, rozpoznawanie 

dźwięków różnych instrumentów...)

▪ Odtwarzanie przez dziecko słyszanego rytmu przy pomocy wystukiwania 

np. patyczkiem o bębenek, wyklaskiwania, wytupywania.

▪ Odgadywanie odgłosów docierających zza zasłony (przelewanie wody, 

rozdzieranie papieru, przesuwanie krzesła, gwizd czajnika, brzęk kluczy…)

▪ Do ćwiczeń słuchu fonematycznego jak i fizycznego polecam korzystać ze 

strony :

http://xn--odgosy-5db.pl/

http://odgłosy.pl/
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Ćwiczenia słuchu fonematycznego

▪ Do ćwiczeń słuchu fonematycznego można wykorzystać słowa 

które różnią się tylko jedną literą, a najlepiej tylko jedną cechą 

dystynktywną (odróżniającą jedną głoskę od drugiej) np. 

dźwięcznością. 
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▪ Przy ćwiczeniach słuchu fonematycznego możemy wykorzystać 

pojedyncze głoski. Szykujemy dwa kubeczki, na jednym 

piszemy np. S na drugim Z. ( P/B, T/D, SZ/RZ, K/G, C/DZ)

▪ Wycinamy małe skrawki papieru, zakrywamy sobie usta np. 

kartką i mówimy „s” albo „z”. Zadaniem dziecka jest włożenie 

kawałków papieru do odpowiedniego kubeczka. 
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▪ Kolejnym zadaniem mogą być wyrazy. Na przykład: 

▪ Półka, Bułka. 

Pokazujemy dziecku obrazki i mówimy pokazując palcem: „ to 

jest półka, a to bułka”. 

Prosimy dziecko „Pokaż gdzie półka? A gdzie bułka?” 

Możemy zmieniać kolejność, pytać o jedną rzecz kilka razy z 

rzędu by zmylić dziecko.
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Półka Bułka
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Pączki Bączki
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Piórko Biurko
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Pije Bije
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Pies Piec
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Taczka Tacka
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Kosa Koza


