
SŁUCH FONEMATYCZNY

Co to jest ?
Słuch fonematyczny jest jednym z trzech rodzajów słuchu. Najważniejszym jest słuch 
fizjologiczny, czyli zdolność słyszenia, odbierania dźwięków w ogóle. Następnym rodzajem, który 
służy do wychwytywania różnic pomiędzy podobnie brzmiącymi słowami i wykształceniu 
prawidłowej wymowy jest słuch fonematyczny. Kolejnym jest słuch muzyczny.
Słuch fonematyczny jest zatem ważną umiejętnością odróżniania poszczególnych dźwięków, głosek
dźwięcznych i bezdźwięcznych. Umożliwia prawidłowe dzielenie wyrazów na sylaby czy głoski. 
Wykształca się we wczesnym dzieciństwie między 1 a 2 rokim życia . Kończy się wraz z pełnym 
ukształtowaniem mowy, czyli między 6 a 7 rokim życia.
Dziecko , które ma słabo rozwinięty słuch fonematyczny może mieć:

• opóźniony rozwój mowy
• ubogie, mało zróżnicowane słownictwo
• wady wymowy

Na kolejnym etapie edukacji, w szkole może mieć problemy z :
• rozumieniem treści poleceń, zapamiętywaniem
• umiejętnością połączenia głosek w wyraz
• pisaniem krótkich opowiadań
• opowiadaniem ustnym
• rozróżnianiem zmiękczeń 
• odróżnianiem głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych , ustnych i nosowych
• opuszczaniem końcówek wyrazów
• nauką języka obcego
• zapamiętywaniem kolejności dni tygodnia, miesięcy

Jak widać z powyższego zestawienia problemy te są różnorodne, dotykają wielu sfer i dlatego tak 
ważne jest , by te trudności jak najszybciej zdiagnozować i zlikwidować.
W związku z tym już w przedszkolu dzieci uczą się rytmu wyrazów, dzielić słowa na części, 
sylabizować i głoskować.
Słuch fonematyczny możemy wyćwiczyć. Przedstawię tu kilka propozycji dla usprawnienia tej tak 
ważnej funkcji.

• zabawa „jest dźwięk – nie ma dźwięku”
• pokazywanie skąd pochodzi dźwięk
• rozpoznawanie odgłosów zwierząt, dźwięków z najbliższego otoczenia, przyrody, 

instrumentów muzycznych
• pokazywanie obrazków lub przedmiotów zaczynających się na określoną głoskę
• segregowanie obrazków pod względem odpowiednich głosek
• tworzenie wyrazów z podanych głosek
• wyszukiwanie słów rozpoczynających się lub kończących na daną sylabę , głoskę
• dobieranie rymujących się nazw obrazków
• wymienianie poszczególnych głosek albo wszystkich samogłosek znajdujących się w 

nazwach obrazków
• układanie z rozsypanych liter wyrazów, imion
• odtwarzanie usłyszanych układów rytmów przez wyklaskiwanie
• odgadywanie usłyszanych odgłosów dźwiekonaśladowczych i powtórzenie ich w 

zachowanej kolejności
• nauka na pamięć wierszyków, piosenek

W załącznikach znajdą państwo przykłady zabaw z rymami oraz ćwiczenia na rozpoznawanie 
głosek zaczynających i kończących słowa.






