
Słuch fonemowy, czyli słyszenie dźwięków mowy 

Nasze uszy odbierają dźwięki otoczenia, a mózg owe dźwięki „obrabia” i interpretuje. 

Czasami może mieć z tym duże problemy. I bywa tak, że słuch fizyczny, badany przez 

audiologa, jest prawidłowy, ale dziecko ma wielkie trudności z odróżnianiem dźwięków 

mowy. Wtedy mówimy o zaburzeniach przetwarzania słuchowego lub o zaburzeniach słuchu 

fonemowego. Czym jest słuch fonemowy, od którego zależy sukces lub porażka w szkole? 

Słuch fonemowy (czy inaczej fonematyczny lub mowny) to jeden z trzech rodzajów słuchu, 

jaki występuje u człowieka. Pierwszy to słuch fizyczny, czyli odbieranie fal dźwiękowych. 

Drugi to właśnie słuch fonemowy, który polega na zdolności rozróżniania dźwięków mowy, a 

trzeci – słuch muzyczny, dzięki któremu rozróżniamy wysokość dźwięków, ich barwę i 

wzajemne zależności. Słuch fonemowy jest specyficzną umiejętnością mózgu ludzkiego 

odróżniania od siebie dźwięków mowy, np. "a" od "u", "m" od "b", głosek dźwięcznych od 

bezdźwięcznych, np. "z" od "s", "w" od "f", dzielenia w sposób prawidłowy słów na sylaby i 

głoski, rozróżniania słów różniących się np. jedną głoską (szale – fale, Kasia – kasza – kasa). 

Dzięki temu słuchowi uczymy się rozumieć mowę, a także zapisywać ją i odczytywać. 

Słuch fonematyczny wykształca się we wczesnym dzieciństwie, między 1. a 2. rokiem życia. 

Proces ten kończy się wraz z pełnym ukształtowaniem mowy, czyli między 6. a 7. rokiem 

życia. W tym okresie bardzo ważne jest mówienie do dziecka w sposób prawidłowy i 

wyraźny, a także ograniczanie bodźców wzrokowych, zwłaszcza związanych z ekranami 

komputerów i telefonów. Często za zaburzenia słuchu fonemowego odpowiadają przewlekłe i 

źle leczone choroby uszu, katary, alergie, które upośledzają prawidłowe słyszenie.  

Wczesne symptomy zaburzeń słuchu mownego 

Dziecko, które ma słabo rozwinięty słuch fonemowy, może mieć w okresie przedszkolnym: 

• opóźnioną mowę, 

• ubogie słownictwo, 

• utrzymujące się wady wymowy, 

• trudności z przyswajaniem właściwej postaci słów i konstrukcji fleksyjnych 

(uporczywe błędy), 

• osłabioną pamięć słuchową (np. kłopoty z zapamiętywaniem wierszyków), 

• trudności w płynnym opowiadaniem pełnymi zdaniami, 

• problemy z aktualizacją konstrukcji gramatycznych w mowie spontanicznej. 

W okresie szkolnym mogą wystąpić problemy z: 

• rozumieniem treści poleceń, zapamiętywaniem poleceń; 

• trudnościami w nabywaniu umiejętności czytania i pisania; 

• łączeniem głosek w słowo (tzw. synteza głoskowa); 

• odpowiedziami ustnym; 

• ortografią, np. rozróżnianiem zmiękczeń; 

• odróżnianiem głosek dźwięcznych od bezdźwięcznych, nosowych od ustnych; 

• myleniem końcówek wyrazów; 

• zapamiętywaniem kolejności dni tygodnia, miesięcy, nauką tabliczki mnożenia.  

• nauką języka obcego;  

• pisaniem nawet krótkich opowiadań. 



 

 

Rozwijanie słuchu fonemowego 

Kształtowanie słuchu mownego powinno być poprzedzone ćwiczeniami słuchu fizycznego. 

To bardzo ważny etap, który przygotowuje dziecko do bardziej skomplikowanych operacji na 

materiale słownym. Należy je systematycznie prowadzić od najwcześniejszego okresu życia 

dziecka. Zwłaszcza w wieku 3 lat należy ich robić bardzo dużo. Służą do tego liczne zabawy 

uwrażliwiające na dźwięk, jak np.: 

• zabawy słuchowe typu jest dźwięk - nie ma dźwięku; 

• lokalizowanie dźwięku (pokazywanie, skąd pochodzi odgłos);  

• rozpoznawanie głosów różnych zwierząt, zjawisk przyrodniczych, dźwięków; 

instrumentów muzycznych, maszyn, pojazdów; 

• rozpoznawanie dźwięków długich i krótkich, cichych i głośnych;  

• odtwarzanie usłyszanych układów rytmicznych przez ich wyklaskiwanie czy 

układanie z klocków; 

• uczenie mowy z wykorzystaniem określeń dźwiękonaśladowczych; 

Potem, w wieku 4-5 lat zabawy słuchowe prowadzimy z użyciem dźwięków mowy: 

• bawimy się w rymowanie, dobieranie rymujących się nazw obrazków, uczymy 

identyfikowania przez dziecko rymu; 

• szukamy obrazków lub przedmiotów zaczynających się na określoną głoskę; 

• segregujemy obrazki wg rozpoczynających je głosek np. osa/ okno – noga /nos; 

• tworzymy słowa z podanych głosek np. K   O   T  = kot; 

• szukamy słów, które zaczynają się lub kończą na taką samą sylabę; 

• liczymy słowa w podanych zdaniach, liczymy sylaby w podanych słowach; 

• układamy z rozsypanych liter imion i prostych słów; 

• powtarzamy w kolejności 4-5 słów; 

Dzięki obserwacji, czy dziecko sprawnie radzi sobie z takimi zadaniami, jesteśmy w stanie na 

wczesnym etapie zauważyć ewentualne deficyty. Nasilone trudności w zapamiętywaniu 

wierszyków lub sekwencji (dni tygodnia, pór roku po kolei) mogą świadczyć o tzw. ryzyku 

dysleksji. Wtedy nie należy czekać, bo wcześnie podjęta interwencja pedagogiczna czy 

diagnoza i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego, mogą zapobiec wystąpieniu trudności 

szkolnych. 

Zainteresowanych tematyką stymulowania funkcji słuchowych u dzieci zachęcam do wzięcia 

udziału w szkoleniu on-line, które poprowadzi dr Marta Korendo. Szczegóły na stronie 

www.sylaba.info  

http://www.sylaba.info/

