
Usprawnianie analizatora słuchowego   

– propozycje ćwiczeń do samodzielnej pracy z dzieckiem na etapie wychowania 

przedszkolnego (powyżej 5 roku życia) 

 

Podstawowym warunkiem prawidłowego rozwoju spostrzeżeń słuchowych jest 

funkcjonalnie sprawny i anatomicznie nieuszkodzony analizator słuchowy.  

Systematyczne prowadzenie ćwiczeń rozwijających percepcję słuchową w domu ma 

ogromny wpływ na prawidłowy przebieg procesu uczenia  elementarnych umiejętności 

edukacyjnych tj. czytania i pisania.  

Poniżej zamieszczono propozycje zabaw i ćwiczeń rozwijających analizator słuchowy dziecka.  

 

1. Wyróżnianie wyrazów w zdaniu – liczenie słów. 

Rodzic czyta zdania i prosi dziecko, aby policzyło z ilu wyrazów składa się poszczególne 

zdanie.  

Instrukcja: 

Rodzic: teraz będę czytać zdania. Po każdym zdaniu zapytam Cię z ilu wyrazów się 

składało.  

Marta maluje. 

Ala ma kota. 

Pada śnieg. 

Kot głośno miauczy. 

Lubię grać w piłkę nożną. 

To jest mój samochód. 

Ola pije sok truskawkowy. 

Chodzę do pierwszej klasy. 

Tata pije kawę z mlekiem. 



Mój pies głośno szczeka.  

Szymon ma czerwony szalik.  

2. Trening uwagi słuchowej z wykorzystaniem określeń czaso-przestrzennych – Rysunek 

domku. 

Do wykonania zadania potrzebne są kredki i biała kartka, które rodzic kładzie przed 

dzieckiem na biurku.  

Instrukcja: 

Rodzic: za chwilę przeczytam krótki tekst. Postaraj się słuchać uważnie i narysować 

dokładnie to, o czym mówię,  

Narysuj biały domek.  

Z jego komina wprost do nieba leci ciemny dym.  

Obok domu, po jego prawej stronie jest płot.  

Na nim siedzi rudy kot.  

Po lewej stronie domu rosną kolorowe kwiaty.  

 

3. Zagadki słuchowe – Pojazdy. 

Rodzic czyta dziecku zagadki, sugerując że będą one dotyczyły znanych mu pojazdów.  

Instrukcja: 

Rodzic: teraz będę czytać zagadki. Zgadnij o jakich pojazdach czytam. 

               Co to za pojazd                                               Skrzydła ma, śmigło też, 

             mknie przez ulicę,                                                  Co to za pojazd? 

              ma cztery koła                                                       Czy już wiesz? 

               i kierownicę?                                                                     (samolot) 

                             (samochód) 

 
  



          Długi z wagonami                                               Ma dzwonek, kierownicę, 

       stuka po szynach kołami.                                               koła z oponami. 

                         (pociąg/tramwaj)                                       Jedziesz na nim 

                                                                                            ruszając nogami. 

                                                                                                         (rower) 

 
 

4. Ćwiczenia syntezy sylabowej. 

Rodzic dzieli wyrazy na sylaby. Zadaniem dziecka jest dokonać poprawnej syntezy słowa.  

Instrukcja: 

Rodzic: teraz będę dzielić słowa z jednoczesnym klaskaniem, a Ty postaraj się odgadnąć 

nazwę tego wyrazu. 

• MA-MA 

• ŻA-BA 

• LAL-KA 

• PA-PU-GA 

• SA-MO-LOT 

• KO-MO-DA 

• MI-KO-ŁAJ 

• KRO-KU-SY 

• WIE-SZA-KI 

• SA-MO-CHÓD 

• TE-LE-WI-ZOR 

• KAL-KU-LA-TOR 

• DE-ZO-DO-RANT 

5. Ćwiczenia analizy sylabowej. 

Zadaniem dziecka jest podzielić wyraz podany przez rodzica na sylaby z jednoczesnym 

wyklaskiwaniem słowa. 

Instrukcja: 



Rodzic: teraz będę mówić wyrazy, a Ty postaraj się je dzielić na sylaby i jednocześnie 

wyklaskiwać. 

• KOT 

• MIŚ 

• AUTO 

• KOLCZYK 

• KOGUT 

• OBRAZEK 

• WARKOCZE 

• PĘDZELEK 

• KOMINIARZ 

• KARUZELA 

• PARALOTNIA 

• PARALIZATOR 

• KOMUNIKATOR 

W opracowaniu ćwiczeń wykorzystano materiał własny oraz dostępną literaturę 

(„Wędrówka Języczka – Podróżniczka w świat mowy” – M. Bryła, A. Muszyńska). 

 

                                                                 - opracowała logopeda - Ilona Królikowska  

 


