
ĆWICZENIA SŁUCHU FONEMOWEGO  

 

Słuch fonemowy – umiejętność rozróżniania najmniejszych elementów mowy, czyli fonemów. 

Nabywając powyższą umiejętność, dziecko potrafi wyszczególnić wyrazy w zdaniach, sylaby  

w wyrazach, głoski w sylabach oraz wychwycić kolejność głosek w wyrazie. Słuch fonemowy 

(inaczej także słuch fonematyczny) jest podstawą prawidłowego rozwoju mowy oraz umiejętności 

czytania  

i pisania.  

  

PROPOZYCJE ĆWICZEŃ ROZWIJAJĄCYCH SŁUCH FONEMOWY   

 MATERIAŁ DLA MŁODSZYCH DZIECI 

1.  Odgłosy. Nazwij poniższe obrazki. Następnie, wsłuchaj się w puszczane przez rodzica odgłosy  

i odgadnij, które zwierzę/ środek transportu wydaje przedstawiony dźwięk.  

 

 

 

 

Odgłosy:  

 https://www.youtube.com/watch?v=Zl-vawerB3A – koza (dźwięk rozpoczyna się od 23 sekundy); 

 https://www.youtube.com/watch?v=TsoHVW3LvUE – kogut; 

 https://www.youtube.com/watch?v=jttsudZHums – osioł;  

 https://www.youtube.com/watch?v=imBCMcmGAgw – słoń; 

 https://www.youtube.com/watch?v=HSaS7UbNHPQ – małpa;  

 https://www.youtube.com/watch?v=EwXng99dm6U – hipopotam;  

 https://www.youtube.com/watch?v=BoZlbK5GcGY – wyścigówka;  

 https://www.youtube.com/watch?v=5vZEkkc7NnY – pociąg (od 29 sekundy);  

 https://www.youtube.com/watch?v=aarw0UexWyk – helikopter;  

 https://www.youtube.com/watch?v=8FbGh3pLAbI – motor.  

 

Ważne! Odgłosy znajdujące się w powyższych linkach  mają dołączone także obrazki przedstawiające przedmiot 

lub zwierzę wydające dany dźwięk. Aby ćwiczenie wykonane zostało prawidłowo, proszę nie pokazywać dziecku 

ekranu telefonu lub komputera.  
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2. Łazienka. Przyjrzyj się ilustracji i wysłuchaj odgłosów. Spróbuj odgadnąć, który przedmiot 

wydaje przedstawiony dźwięk. Razem z rodzicem sprawdźcie, jakie dźwięki wydają przedmioty 

w Waszej łazience (np. dezodorant lub odświeżacz powietrza, używany ręcznik, otwierany  

i zamykany szampon).   

Źródło ilustracji: https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/nowoczesne-wnetrze-lazienki-z-meblami-

kreskowki_6428790.htm#page=1&query=%C5%82azienka&position=30 

 

Odgłosy:  

 https://www.youtube.com/watch?v=h9K06eYwlxw – spuszczanie wody;  

 https://www.youtube.com/watch?v=7J0TUXXfj88 – woda z kranu;  

 https://www.youtube.com/watch?v=5B0oNT6mo5Q – pralka;  

 https://www.youtube.com/watch?v=5pV0xlyvZEo – zamykanie drzwi;  

 https://www.youtube.com/watch?v=4NSD__dmZp4 – prysznic (wystarczy 10 sekund).  

 

 

3. Wsłuchiwanie się w dźwięki z otoczenia. Usiądź wygodnie (najlepiej na balkonie lub blisko 

otwartego okna), zamknij oczy i przez 30 sekund słuchaj dźwięków z otoczenia. Spróbuj nazwać 

to, co usłyszałeś.   

 

4. Rozpoznawanie dźwięków. Razem z rodzicem przygotuj dwa instrumenty domowej roboty  

(np. groch w plastikowym pudełku, garnek i drewnianą łyżkę, dwie pokrywki),  sprawdź jakie 

wydają dźwięki. Usiądź plecami skierowanymi w stronę rodzica lub zasłoń oczy. Jeżeli usłyszysz 

dźwięk grochu klaśnij w ręce. Jeżeli usłyszysz inny dźwięk – nic nie rób, czekaj na kolejny. 

Klaśnięcia można zamienić np. na klocki wrzucane do wiaderka.  

 

 Wersja trudniejsza – tańczysz do muzyki włączonej przez rodzica. Gdy muzyka ucichnie  

i usłyszysz miauczenie kota (w wykonaniu rodzica), siadasz szybko na krześle lub kanapie. 

Jeżeli usłyszysz szczekanie psa to podskakujesz. Ćwiczenie należy powtórzyć kilka razy.   
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5. Dzielenie wyrazów na sylaby. Nazwij poniższe obrazki i podziel wyrazy na sylaby (wyklaszcz 

je – jedna sylaba jedno klaśnięcie).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło obrazków: www.pixabay.com  
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