
Przykłady ćwiczeń usprawniających analizę i syntezę 
słuchową 

1. Zabawa w rozpoznawanie dźwięków: co upadło, co przejechało, czym uderzono? 

2. Zabawa w nasłuchiwanie: co się wokół nas dzieje /kto co usłyszał/? 

3. Pokaż dziecku obrazek, ułóż kilka prostych zdań, poproś, żeby dziecko po kolei powtarzało 
zdania, narysowało tyle kresek, ile jest zdań. 

4. Pokazując dziecku różne przedmioty, wypowiadaj pierwszą część słowa, poproś, żeby dziecko 
je kończyło. 

5. Segregowanie obrazków według podanej głoski: na początku, na końcu. Dziecko otrzymuje 
obrazki, prosimy, żeby powiedziało, co przedstawiają. Następnie prosimy, żeby powiedziało, 
co słyszy na początku, na końcu nazwy – jaki dźwięk, jaką głoskę słyszysz na początku słowa, 
na końcu. Ułóż obrazki, które zaczynają się na głoskę np. „d”, a kończą na „a”. 

6. Prosimy dziecko, żeby wybrzmiało głoski w podawanych słowach, policzyło głoski. 
7. Prosimy dziecko, żeby za pomocą klaskania podzieliło podawane słowa na zgłoski /sylaby/. 
8. Mówimy zdanie. Prosimy, żeby dziecko policzyło w nim wyrazy. Możemy pomóc dziecku 

biorąc pasek papieru i rozcinając go na tyle części, ile jest wyrazów. 
9. Mówimy dziecku samogłoskę, np. „a” i prosimy, żeby z nią utworzyło sylabę /ze słuchu/ 

łącząc ją z podanymi spółgłoskami m - a:  ma;  t – a: ta. 
10. Mówimy głoski i prosimy dziecko, żeby powiedziało,  jakie tworzą słowa, np. A-d-a-m., jakie 

to słowo? 
11. Mówimy sylaby i prosimy dziecko, żeby powiedziało, jakie tworzą słowo: sa–mo–lot: samolot 
12. Mówimy grupę sylab, prosimy, żeby dziecko powiedziało, które sylaby się powtarzają, np. ba 

ga da ba, la fa da la. 
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