
Ćwiczenia słuchowe pomagające w nauce czytania. 

 

https://p95.przedszkola.net.pl/fileget/1-31.jpg 

 

Zdaniem Davida Mitchella proces czytania wymaga od ucznia następujących umiejętności:  

 

  dzielenia słów na sylaby i dźwięki (fonemy),  

  składania dźwięków w wyrazy.  

 

Według jego opinii za początkowe problemy z nauką czytania i powiązane z nimi trudności z 

pamięcią i słownictwem oraz czytaniem ze zrozumieniem są odpowiedzialne deficyty w 

świadomości fonologicznej i przetwarzaniu fonologicznym. Uważa więc, że w celu 

zapobiegania problemom związanym z czytaniem należy usprawniać świadomość 

fonologiczną i przetwarzanie fonologiczne.  

 

Strategie usprawniania 

 

Strategie usprawniania umiejętności fonologicznych można podzielić na 4 grupy:  

 

 skupione na słuchaniu  

 skupione na słowie  

 skupione na sylabie  

 fonemiczne /rymowane  

 

Strategie skupione na słuchaniu  

 

Przykładowe ćwiczenia, których celem jest wypracowanie umiejętności słuchania:  

 

 identyfikacja nagranych odgłosów z otoczenia, odgłosów zwierząt, pojazdów, itp.,  

  identyfikacja dźwięków instrumentów muzycznych,  



 

  słuchanie znanych wierszyków i piosenek, w których niektóre słowa zostają 

zastąpione od czasu do czasu innymi nieistniejącymi wyrazami. Zadaniem uczniów 

jest określenie, które słowo nie miało sensu,  

  wykonywanie poleceń według instrukcji słownych wypowiadanych przez 

nauczyciela,  

 zabawa Lista zakupów: zabawę zaczynamy mówiąc „idziemy na zakupy i musimy 

kupić...”. Wymyślamy i wymieniamy na zmianę z dzieckiem produkty spożywcze, 

które są nam potrzebne (uczestnicy dodają kolejno po jednym wyrazie), powtarzając 

przy tym już wcześniej wymienione,  

 gra w głuchy telefon czyli przekazywanie sobie informacji na ucho przez 

poszczególne osoby.  

 

Strategie skupione na słowie  

 

Celem ćwiczeń jest zrozumienie, że słowa mogą występować samodzielnie:  

  liczenie słów w zdaniu,  

  czytamy dziecku zdanie, a potem czytamy je jeszcze raz pomijając jakieś słowa. 

Zadaniem dziecka jest powiedzenie jakiego słowa zabrakło,  

  czytamy listę słów, a potem czytamy ją po raz drugi pomijając jakieś słowo, 

ponownie uczeń ma wskazać jakiego wyrazu brakuje,  

  dziecko słyszy wyrazy, a potem ma z nich zbudować zdanie składające się z wyrazów 

w odpowiedniej kolejności, np. dziecko słyszy wyrazy: śniadaniu, plażę, po, na, 

poszliśmy, a potem na powiedzieć popranie zbudowane zdanie: Po śniadaniu 

poszliśmy na plażę  

 

Strategie skupione na sylabie  

 

Ćwiczenia mające na celu zrozumienie, że wyrazy zbudowane są z sylab:  

  liczenie sylab w wyrazach,  

  wyklaskiwanie sylab,  

  dodawanie i usuwanie sylab ze słów, np. co się dzieje jeśli ze słowa „burak” 

usuniemy sylabę „bu” lub co powstanie jeśli do wyrazu „pora” dodamy „da”,  

 

  zamiana jednej sylaby w wyrazie na inną, np. w słowie „jesień” zamień sylabę „je” 

na „wrze”,  

  poszukiwanie w usłyszanych zestawach wyrazów wskazanej sylaby, np. sylaby „ka” 

w słowach: kamizelka, kasa, maska, pokarać, lokaje oraz określanie miejsca 

występowania tej sylaby w wyrazie (początek, koniec czy środek wyrazu)  

 

Strategie fonemiczne/ rymowane  



 

Celem ćwiczeń jest zrozumienie struktur dźwiękowych słów i rymów:  

  poszukiwanie słów, które zaczynają się określonym dźwiękiem, np. słów, które 

zaczynają się na „k” czy „m”,  

  co powstanie, gdy dźwięk lub sylaba wypadnie ze słowa, np. pomijając dźwięk „sz” 

w słowie „szkoła” otrzymamy „koła”,  

  dobieranie wyrazów rymujących się,  

 przekształcanie wyrazów poprzez dodawanie, odejmowanie lub zamienianie głosek.,  

 rozwiązywanie rebusów.  
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