
Drodzy Rodzice! 

 

W tym tygodniu proponuję zestaw ćwiczeń doskonalących percepcję słuchową u dzieci w 

wieku przedszkolnym. 

Percepcja słuchowa, czyli postrzeganie słuchowe, to jedna z podstawowych funkcji 

psychofizycznych odgrywających ogromną rolę w procesie czytania i pisania. Dzięki sprawnemu 

funkcjonowaniu analizatora słuchowego dziecko spostrzega, zapamiętuje i rozpoznaje dźwięki, 

wśród których znajdują się i dźwięki mowy.  

 

Wyróżniamy trzy rodzaje słuchu: 

 Fizyczny – odpowiedzialny za prawidłowy odbiór bodźców słuchowych, 

 Muzyczny – odpowiedzialny za różnicowanie wysokości i jakości dźwięków, 

 Fonematyczny (fonemowy) – odpowiedzialny za identyfikowanie i różnicowanie 

dźwięków mowy ludzkiej, czyli fonemów. 

Dziecko z zaburzonym słuchem fonematycznym dobrze słyszy słowa, lecz nie potrafi 

różnicować pojedynczych dźwięków lub złożyć ich w całość. Dziecko musi z potoku słyszanej 

mowy wyodrębnić wyrazy, w nich sylaby, w sylabach - głoski. Aby zrozumieć sens tekstu musi 

uchwycić kolejność głosek w wyrazie i umieć je zróżnicować. Zaburzenia słuchu fonematycznego 

utrudniają rozumienie mowy, są przyczyną wadliwej wymowy fonemów, co uwidacznia się w 

czytaniu i pisaniu. 

Symptomami trudności w słuchu fonemowym są: 

 Zniekształcenia różnicowania głosek dźwiękowopodobnych (k-g, t-d, s-z; np. 

zapisywanie  ‘arbus’, pomimo usłyszenia ‘arbuz’, z powodu nieumiejętności 

różnicowania głosek s-z), co za tym idzie zniekształcanie zapisu tekstu z pamięci i ze 

słuchu, 

 Trudności w czytaniu (dotyczy zarówno techniki, jak i tempa czytania), 

 Trudność w uczeniu się wierszy na pamięć  oraz w uczeniu się języków obcych. 

Przykładowe ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową: 

1. Zabawa z dzieckiem w rozpoznawanie dźwięków słyszalnych z otoczenia, np.: 

a. Zgniatanie papieru, 

b. Odgłosy zwierząt, 



c. Odgłosy pojazdów, 

d. „Co się wokół dzieje?”. 

2. Sylabizowanie (wyodrębnianie sylab w słowach) (np. podajemy wyraz dwu-, lub 

trzysylabowy, a gdziecko ma dokonać jego podziału na sylaby). 

3. Głoskowanie (podajemy dowolny wyraz głoskując, np. o-k-o, a zadaniem dziecka jest 

odgadnięcie, jakie podaliśmy słowo). 

4. Zabawa w wyszukiwanie słów rozpoczynających się na daną sylabę (np. do sylaby MA-: 

maluje, mama, mata, marynarz, malarz). 

5. Zabawa w wyszukiwanie słów kończących się na daną sylabę (np. do sylaby -KO: jabłko, 

mleko, jajko, dziecko). 

6. Rysowanie przedmiotów. Podajemy pierwszą sylabę, a dziecko ma narysować dowolny 

przedmiot rozpoczynający się daną sylabą.  

7. Wyszukiwanie przedmiotów (na przykład w ulubionej bajce, książce) na podstawie 

podanych głosek (np. wyszukaj wszystkie przedmioty lub osoby, których nazwa rozpoczyna 

się od głoski „a”). 
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