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1. Przyswajanie języka przez dzieci



Jak nabywamy język?
1. Język jest umiejętnością wrodzoną – teoria natywistyczna (problem zdegenerowanego języka,)

2. Język jest umiejętnością nabytą.

Dzieci przyswajają język pod wpływem wychowania zgodnie z określonym porządkiem i programem 
„wbudowanym” w układ nerwowy, stanowiący element wyposażenia genetycznego.



Przyswajanie informacji

0-3 lat do 80 lat



Okresy krytyczne dla nabywania mowy

- eksperymenty faraona Psametyka I (664–610 r. p.n.e.),

- eksperymenty  cesarza Fryderyka II Hohenstaufa (1194-1250), 

- chłopiec z Aveyron (ur. ok. 1788, zm. 1828) - Dzikie dziecko 1970,

- przypadek Genie (ur. 1957) - Ptaszek w klatce z 2001.

Powyższe dane są obserwacyjne. Brak eksperymentów na ludziach. Brak możliwości zbadania 
zmiennych: wiek dziecka, długość izolacji, stan psychiczny

https://www.pb.pl/okrutne-eksperymenty-cesarza-fryderyka-833143

https://www.pb.pl/okrutne-eksperymenty-cesarza-fryderyka-833143


Wnioski:

- izolacja społeczna - brak kontaktu z językiem nie nadrobi się straconego czasu,

- brak bodźców językowych - dzieci niesłyszące nie nauczą się języka jeżeli będą pozbawione 
możliwości uczenia się języka od okresu niemowlęcego,

- późna nauka języka - nie nauczymy się drugiego języka po ukończeniu 6/7 roku życia,

- uszkodzenia mózgu w różnym wieku – im starsze dziecko, tym mniejsza plastyczność mózgu. 

Okresy krytyczne dla nabywania mowy



Przykład

- Podobno będziecie mieli trzecie dziecko!

- Tak, moja żona jest cielna.

- Musimy to oblać! Mamy wino, chcesz kieliszek?

- Dziękuję, mam słój.

- Podobno będziecie mieli trzecie dziecko!

- Tak, moja żona jest dzielna.

- Musimy to oblać! Mamy wino, chcesz kieliszek?

- Dziękuję, mam swój.

L. Madelska, Posłuchaj jak mówię, Wiedeń 2010.

Podobnie – rozumienie języków obcych.



Zatem jak rozpoznajemy mowę?

- rozpoznajemy dźwięki stanowiące słowa oraz cechy dźwięków różniące słowa (koza-kosa),



Zatem jak rozpoznajemy mowę?
- wypowiadamy od 125 do 180 słów na minutę,

- przetwarzamy od 25 do 30 segmentów na sekundę,

- mowa jest sygnałem ciągłym, a jednak… segmentacja nie sprawia nam problemu,

- słuchanie lub pisanie wymaga dzielenia mowy ciągłej na segmenty,

- dochodzi zjawisko koartykulacji i „zjadania” końcówek, 

- rozumiemy mowę w hałasie,

- dźwięki mają różne właściwości w zależności od tego, czy są wypowiadane przez kobietę czy 
mężczyznę lub dziecko.



I. Rozwój słuchu/percepcji słuchowej



Rozwój słuchu – rozwój prenatalny
Dzieci uczą się zachowań językowych i słyszą dźwięki jeszcze w łonie.

- 12 tydzień życia płodowego – rozpoczyna się rozwój analizatora słuchowego,

- 4-5 miesiąc życia płodowego dziecko zaczyna reagować na bodźce akustyczne,



Rozwój słuchu – wiek niemowlęcy
Po urodzeniu dzieci:

- znają głos matki, wolą słuchać opowiadania matki niż innych osób,

- preferują muzykę, którą słuchała matką będąc w ciąży, 

- rozróżniają głos żeński od męskiego, 

- rozróżniają bodźce dźwiękowe różniące się intonacją,

- odróżniają wypowiedzi w języku ojczystym od wypowiedzi w językach obcych,

- preferują słuchanie języka ojczystego,



- różnicują dźwięki głośne i ciche,

- preferują logiczne wypowiedzi od losowo wypowiedzianych słów,

- rozumieją prawidłowości fonotaktyczne własnego języka, 

- różnicują i kategoryzuje dźwięki mowy wszystkich języków świata, 

- widzą różnicę między ruchami ust a wypowiadanymi głoskami,

- różnicują głoski dźwięczne i bezdźwięczne nawet niewystępujące w rodzimym języku.

Rozwój słuchu – wiek niemowlęcy



Niestety…

Po 9 miesiącu życia, następuje ograniczenie percepcji do dźwięków języka ojczystego.



Rozwój słuchu – wiek niemowlęcy

- dziecko reaguje na dźwięki dochodzące z prawej i lewej strony głowy – 1-4 m.ż.

- dziecko uczestniczy w dialogu, wymianie wokalnej z dorosłym,

- dziecko wykazuje zainteresowanie rytmicznością,

- kołysze się w rytm muzyki,

- dziecko reaguje na swoje imię – 5-6 m.ż.



Rozwój słuchu – wiek poniemowlęcy
- intensywny rozwój słownictwa dziecka,

- czas eksploracji świata,

- dziecko reaguje na szept – 12 m.ż.

- rozpoznaje głosy rodziców i wsłuchując się w rozmowy osób dorosłych – 12 m.ż.

- tańczy po usłyszeniu rytmicznej melodii,

- potrafi różnicować paronimy różniące się 2 cechami dystynktywnymi, np.: żabka - czapka, miski 
– miśki – 18-23 m.ż.

- potrafi różnicować i powtarzać dźwięki: ciche cicho, a głośne głośno – 18-23 m.ż.

- różnicuje tempo: szybko-wolno.



Rozwój słuchu – wiek przedszkolny
- różnorodność dźwięków, doznań słuchowych w przedszkolu,

- rozumienie poleceń wypowiadanych przez nauczyciela,

- rozumienie słownictwa wykorzystywanego w grupie dzieci,

- zapamiętywanie dużej liczby nowych słów, np. imion dzieci,

- koncentracja na tekstach, poleceniach, dostosowanie się do sytuacji przedszkolnej



Zaburzenia percepcji słuchowej

Zaburzenia niektórych funkcji kory mózgowej – procesy analizy i syntezy dokonują  się 
na poziomie korowej części analizatora.

Dzieci z zaburzoną percepcją słuchową, słysząc dobrze poszczególne dźwięki, nie 
potrafią z potoku dźwięków mowy wychwycić wszystkich po kolei i prawidłowo ich 
różnicować.



- 3-6% dzieci ma problemy z nabywaniem języka

- badania słuchu nie wykazują nieprawidłowości,

- badania inteligencji nie wykazują nieprawidłowości,

- mają trudności w przetwarzaniu szybko zmieniających się sygnałów mowy,

- mają trudności z różnicowaniem dźwięczności

Problemy tych dzieci dotyczą subtelnych aspektów zdolności percepcji dźwięków mowy.

Zaburzenia percepcji słuchowej



- opóźniony rozwój mowy,

- zaburzenia wymowy przejawiające się w substytucjach,

- wymowa bezdźwięczną,

- u dorosłych zaburzenia słuchu fonemowego występują u pacjentów z objawami afazji 
Wernickego,

- trudności w nauce czytania i pisania.

Deficyty wynikające z zaburzeń słuchu fonemowego



Trudności w nauce czytania
• trudności w syntezie i analizie słów,

• niewłaściwe wybrzmiewanie dźwięków,

• trudności w rozumieniu treści tekstu,

• zamiana liter, nieprawidłowe odczytywanie wyrazów.



Trudności w pisaniu:
• zmiękczenia, dwuznaki;  

• pisanie głosek dźwięcznych,

• różnicowanie głosek nosowych,

• analiza słuchowa zdań i wyrazów,

• łączenie przyimków z rzeczownikami,

• opuszczanie końcówek i cząstek wyrazów,

• gubienie liter, zwłaszcza samogłosek.



Poza tym….
• trudności w nauce języków obcych,

• trudności w uczeniu się na pamięć (wierszy, tabliczki mnożenia, ciągów słownych),

• trudności w przyswajaniu gramatyki,

• trudności w rozumieniu dłuższych wypowiedzi.



III. Karty Oceny Słuchu Fonemowego
1. TEORETYCZNE UJĘCIE SŁUCHU FONEMOWEGO



Umiejętność oceny bodźców akustycznych z punktu widzenia komunikacji 

językowej, tj. umiejętność percypowania (wyodrębniania i identyfikowania) 

elementów fonologicznie relewantnych (istotnych) pomijania zaś cech dla 

procesu porozumiewania się redundantnych (nieistotnych) (Kania, 2001).

Józef Kania - słuch fonematyczny



Umiejętność rozróżniania najmniejszych elementów składowych wyrazów czyli fonemów (np. a od 

o), rozróżnianie wyrazów, które zbudowane są z fonemów danego języka, odbiór cech 

prozodycznych mowy (Styczek, 1984)

Irena Styczek - słuch fonematyczny 



Bronisław Rocławski

słuch fonemowy (fonologiczny)

kwalifikowanie wyróżnionych w 

potoku mowy głosek jako przynależnych do 

określonych fonologicznie zdeterminowanych 

klas głosek

słuch fonetyczny –

spostrzeganie cech prozodycznych

mowy. 

Związany jest ze słuchem muzycznym.

Słuch fonematyczny

(Rocławski, 1994)



- słuch fonemowy – czyli odróżnianie/utożsamianie dwóch wypowiedzi różnych/takich samych 
fonologicznie,

- fonetyczny – odróżnianie różnych głosek stanowiących tę samą klasę głosek (fonemów),

- słuch prozodyczny,

- analizę i syntezę głoskową/sylabową,

- pamięć słuchowa wypowiedzi, 

- asocjację dźwięków mowy (Kurkowski, 2000).

Zdzisław Kurkowski – słuch fonematyczny = słuch mowny



2. Karty Oceny Słuchu Fonemowego – KOSF na tle 

innych narzędzi do diagnozy słuchu fonemowego



https://www.komlogo.pl/index.php/czasopismo-plpp-1-2019

https://www.komlogo.pl/index.php/czasopismo-plpp-1-2019


Kwestionariusze wykorzystywane do oceny słuchu fonemowego u dzieci

Lp. Nazwa kwestionariusza
Mam i wykorzystuję

Mam, ale nie 

wykorzystuję
Nie znam

Razem

liczba osób % liczba osób % liczba osób %

1.
Badanie i kształtowanie słuchu fonematycznego, 

I. Styczek
245 57,51 131 30,75 50 11,74 426

2.
Słuch fonemowy i fonetyczny. Teoria i praktyka, 

B. Rocławski
180 42,25 169 39,67 77 18,08 426

3.
Test do badania słuchu fonematycznego dzieci i 

dorosłych, E. Szeląg, A. Szymaszek
68 15,96 112 26,29 246 57,75 426

4. Karty Oceny Słuchu Fonemowego – KOSF, J. Gruba 66 15,49 108 25,35 252 59,15 426

5. Nieznany Język, M. Bogdanowicz 61 14,32 129 30,28 236 55,40 426

6. Zetotest, G. Krasowicz-Kupis 58 13,62 81 19,01 287 67,37 426

7.
Zestaw prób do badania słuchu fonematycznego i 

poziomu analizy i syntezy głoskowej, J. Nowak
28 6,57 111 26,06 287 67,37 426

8. Próby percepcji słuchowej – B. Zakrzewskiej 26 6,10 96 22,54 304 71,36 426

9. Własne opracowania 28 6,57 0 0,00 398 93,43 426

10. Inne 11 2,58 0 0,00 415 97,42 426



Badanie i kształtowanie słuchu fonematycznego,
I. Styczek (57,51%)

- 66 paronimów, 50 opozycji, 

- opozycje posegregowane wg nast. kryteriów: opozycje spółgłoskowe (m. art., sp. art. dźw:bezdźw. i inne) 
opozycje samogłoskowe,

- powtarzanie opozycji - kilkakrotne



Słuch fonemowy i fonetyczny.  Teoria i praktyka,
B. Rocławski (42,25%)

93 paronimy, 54 opozycje,

brak usystematyzowania materiału,

wprowadzony 3 obrazek,

bada orientacyjnie tylko różnicowanie wyrazów.



Test do badania słuchu fonematycznego dzieci i dorosłych, 
E. Szeląg, A. Szymaszek



Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola, G. Demel



Całościowe badanie logopedyczne, D. Emiluta-Rozya



Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD, J. Gruba



3. Charakterystyka Kart Oceny Słuchu Fonemowego -
KOSF jako narzędzia diagnostycznego (15,49%)



Adresaci
pedagodzy,

logopedzi,

psychologowie,

wychowawcy i nauczyciele,

inni specjaliści oceniający słuch fonemowy dziecka w wieku przedszkolnym



Ocena testem KOSF

Karty pozwalają na ustalenie, na ile umiejętności dziecka w zakresie
różnicowania/identyfikowania dźwięków mowy mieszczą się w oczekiwaniach
rozwojowych z danego przedziału wiekowego.

Karty mają na celu wykrycie ewentualnych opóźnień dziecka w zakresie słuchu 
fonemowego 



Adresaci
pedagodzy,

logopedzi,

psychologowie,

wychowawcy i nauczyciele,

inni specjaliści oceniający słuch fonemowy dziecka w wieku przedszkolnym



Karty Oceny Słuchu Fonemowego - KOSF 
zawartość teczki

PODRĘCZNIK, który zawiera podstawy
teoretyczne niezbędne do prawidłowego
przeprowadzenia testu oraz procedury
standaryzacji oraz instrukcję
przeprowadzenia testu a także analizę
uzyskanych wyników.



Karty Oceny Słuchu Fonemowego - KOSF
zawartość teczki

MATERIAŁ OBRAZKOWY zawiera
34 kolorowe ilustracje.



Karty Oceny Słuchu Fonemowego - KOSF 
zawartość teczki

KARTY BADANIA SŁUCHU
FONEMOWEGO, które służą do
wprowadzania wyników badania



W teście KOSF uwzględniono podział następujące opozycje fonemowe

Opozycja Zapis fonologiczny Paronimy

Bezdźwięczne/dźwięczne /s/ : /z/ kosa – koza

/ś/ : /ź/ Basie – bazie

/s / : /z / nosze – noże

/ć/ : // bucik – budzik

/p/ : /b/ półka – bułka

Sposób artykulacji /ś/ : /ć/ w lesie – w lecie

/r/ : /l/ rama – lama

Miejsce artykulacji /z/ : /z / zebra – żebra 

/c/ : /c/ tacka – taczka

/d/ : /g/ dróżka – gruszka

/f/ : /x/ fotel – hotel

/u / : /v/ łata – wata

Dwie i więcej cech 
dystynktywnych

/i/ : /r/ jama – rama 

/i/ : /l/ jama – lama 

/g/ : /t/ gama – tama 

Opozycje samogłoskowe /o/ : /o / proszki – prążki



3.1. Własności psychometryczne testu KOSF
1.  STANDARYZACJA

2.  OBIEKTYWNOŚĆ

3.  NORMALIZACJA

4.  RZETELNOŚĆ

5.  TRAFNOŚĆ



1. Standaryzacja
2. Obiektywność
3. Normalizacja
4. Rzetelność
5. Trafność

1. Ogół czynności związanych  z opracowaniem testu.

2. Stosowanie testu zawsze w ten sam sposób:

- test posiada instrukcję,

- warunki przeprowadzania testu,

- czynności osoby przeprowadzającej badanie,

- dokładnie określone zasady, według których ocenia się odpowiedzi,

- posiada interpretację wyników.



Każde odstępstwo od standardowych, 

przewidzianych w podręczniku testowym 

warunków badania sprawia, że badanie to nie 

jest już badaniem testowym!



− badający nie może mieć wpływu na wynik jaki uzyska osoba badana w teście,

− test musi dostarczać wyników ilościowych a nie jakościowych,

− dwie osoby badające testem muszą uzyskać taki sam wynik badania,

− minimum subiektywnych interpretacji.

1. Standaryzacja

2. Obiektywność
3. Normalizacja
4. Rzetelność
5. Trafność



− polega na przeliczeniu otrzymanego zbioru wyników surowych na wyniki jednej ze skal
standardowych,

− celem normalizacji wyników jest zorientowanie się co do miejsca badanej osoby w grupie, dla
której obliczono normy,

− normy ogólnokrajowe, umożliwiają zestawienie otrzymanego wyniku   z wynikami 
reprezentującymi populację całego kraju,

− skala stenowa.

1. Standaryzacja
2. Obiektywność

3. Normalizacja
4. Rzetelność
5. Trafność

Wyniki niskie Wyniki prawidłowe Wyniki wysokie

1-4 5-6 7-10



Wiek
Poziom słuchu fonemowego

wysoki przeciętny niski

3;0–3;11 16-13 12-7 6-0

4;0–4;11 16-15 14-10 9-0

5;0–5;11 16 16-14 13-0

6;0–7;6 - 16 -

1. Standaryzacja
2. Obiektywność

3. Normalizacja
4. Rzetelność
5. Trafność



− miara dokładności pomiaru,

− rzetelność oznacza, że test musi dokładnie mierzyć to, co ma mierzyć,

− im wyższa rzetelność, tym większa dokładność z jaką mierzy on daną zmienną,

− błąd pomiaru.

1. Standaryzacja
2. Obiektywność
3. Normalizacja

4. Rzetelność
5. Trafność

 0,00 – 0,50 – test nierzetelny,

 0,51 – 0,80 – test niskiej rzetelności,

 0,81 – 0,90 – test rzetelny,

 0,91 – 1,00 – test wysokiej rzetelności.



Rzetelność KOSF-u
Wiek dzieci Współczynnik rzetelności rtt

3;0–3;11 0,88

4;0–4;11 0,92

5;0–5;11 0,88

6;0–7;6 0,80

Ogólny współczynnik rzetelności testu wynosi rtt = 0,92

Błąd pomiaru SEM = 1,24



− trafność kryterialna – diagnostyczna i prognostyczna,

− trafność treściowa – stopień w jaki próbka zadań testowych stanowi reprezentację
całej populacji zadań,

− trafność teoretyczna – związek między cechą psychologiczną, wywodzącą się z
określonej teorii psychologicznej, a testem,

− trafność testu wiąże się z jego rzetelnością. Jeżeli test nie jest rzetelny nie można
oczekiwać od niego wysokiej trafności,

− oznacza stopień, w jakim na podstawie wyników testowych lub innych pomiarów
można przewidzieć kryterium praktyczne.

1. Standaryzacja
2. Obiektywność
3. Normalizacja
4. Rzetelność

5. Trafność



Badania właściwe

Wiek
Dziewczynki Chłopcy Ogółem 

Liczba % Liczba % Liczba %

3;0 – 3;11 89 10,13 67 7,62 156 17,75

4;0 – 4;11 142 16,15 123 13,99 265 30,15

5;0 – 5;11 114 12,97 139 15,81 253 28,78

6;0 – 7;6 101 11,49 104 11,83 205 23,32

Razem 446 50,74 433 49,26 879 100



4. Procedura badania testem KOSF



Badanie KOSF ma charakter standaryzowany, więc powinno każdorazowo być przeprowadzane w zbliżonych
warunkach i takiej samej procedurze.

Pomieszczenie powinno być przyjazne, a jednocześnie nierozpraszające uwagi.

Badający powinien poświęcić chwilę czasu na nawiązanie przyjaznego kontaktu z dzieckiem oraz wprowadzającą
rozmowę z jego rodzicami informując o charakterze badania ze zwróceniem uwagi na jego szczególny charakter
(standaryzacja, ograniczenie pomocy).

Należy zapytać się opiekunów, czy zachowanie dziecka w sytuacji badania jest dla niego typowe. Nie powinno się
oceniać dziecka, które jest przestraszone, rozdrażnione czy chore lub w opinii opiekunów zachowuje się w
niezwykły dla niego sposób.

W przypadku dzieci małych lub szczególnie lękliwych wskazana jest obecność rodziców lub bliskich osób
zapewniających poczucie bezpieczeństwa. Należy zwrócić uwagę, by ich obecność nie zakłócała przebiegu badania.

W większości przypadków badanie dzieci powyżej 3. roku życia może być przeprowadzane bez bliskich im osób.

Procedura badania



Badanie podstawowe

Karta wywiadu KOSF-W (wywiad KORP z rozszerzonym wywiadem dotyczącym
rozwoju reakcji słuchowych)

Karta badań KOSF-A

Karta obserwacji (KOSF-O) z danymi zawierającymi informacje obserwacyjne o
reakcjach dziecka podczas wykonywania zadań oraz szczególnych cechach jego
zachowania w trakcie badania



Tu jest mała żabka. A tu kolorowa czapka.

Identyfikacja desygnatów



Identyfikacja desygnatów

Tu jest dziecka bucik. Ze snu budzi budzik.



1. 0 błędów podczas 6 prób = prawdopodobieństwo 98,4% , że dziecko 
prawidłowo różnicuje dźwięki. 

2. 6 prób = 1 błąd - badanie należy kontynuować do 8 prób (96,5%, że 
dziecko prawidłowo różnicuje fonemy)

Przykład 1. Przykład 2.

Zapis wskazań dziecka













Karta badania



Zapis wskazań dziecka



5. Obliczanie i interpretacja wyników, wnioski 
diagnostyczne



Wyniki



6. Program komputerowy KomKOD



IV. Ćwiczenia wspomagające rozwój słuchu 
fonemowego oraz analizy i syntezy fonemowej słów



Dzieci w wieku niemowlęcym

Potrafi reagować na różną intonację i głośność głosu.

Potrafi reagować na głośne uderzanie klockiem o klocek, szelest papieru, stukanie łyżeczką o 
kubek.

Potrafi reagować na dźwięki instrumentów, odgłosy zwierząt, odgłosy domowe, odgłosy z ulicy.

Potrafi reagować na dźwięki krótkie i długie.



Dziecko w wieku niemowlęcym

Potrafi skupić uwagę na głośnych dźwiękach z otoczenia podawanych pod kontrolą wzroku.

Potrafi skupić uwagę na głośnych dźwiękach z otoczenia słyszanych bez kontroli wzroku.

Potrafi skupić uwagę na głośnych dźwiękach wydawanych przez instrumenty pod kontrolą 
wzroku i bez kontroli wzroku.

Potrafi zareagować na obecność lub brak dźwięku.



Dzieci w wieku poniemowlęcym
Potrafi rozpoznać głos matki i ojca i skupić uwagę na głosach osób najbliższych.

Potrafi nawiązać kontakt słowny z dorosłym.

Potrafi zainicjować kontakt z dorosłym.

Potrafi identyfikować takie same wyrażenia dźwiękonaśladowcze.

Potrafi identyfikować imiona osób z najbliższego otoczenia.



Potrafi różnicować obrazki na podstawie wyrażeń dźwiękonaśladowczych.

Potrafi wskazać obrazki do usłyszanych zdań.

Potrafi identyfikować melodię i słowa piosenki.

Potrafi dokończyć zdania wyrażeniami dźwiękonaśladowczymi.

Potrafi identyfikować takie same dźwięki.

Potrafi powtórzyć sekwencję dźwięków.

Potrafi różnicować obrazki, których nazwy brzmią podobnie.

Dzieci w wieku poniemowlęcym



Dzieci 2-3 letnie
Ćwiczenia na obrazkach - sylaby:

Potrafi wskazać obrazki, których nazwa podzielona jest na 2 sylaby otwarte.,

Potrafi wyklaskać nazwy obrazków złożonych z 2 sylab otwartych.

Potrafi wskazać, który obrazek rozpoczyna się daną sylabą.

Potrafi dokończyć słowa, np. karuze…, mali…



Dzieci 3 letnie
Ćwiczenia na obrazkach – rymy/paronimy:

Potrafi połączyć obrazki, których nazwy rymują się – nogi-rogi, żyrafa-szafa.

Potrafi wskazać obrazki, których nazwy brzmią podobnie – koza-kosa, mak-hak.

Potrafi skorygować usłyszaną nazwę obrazka.

Ćwiczenia pamięci słuchowej :

Potrafi zapamiętać krótkie rymowanki. 

Potrafi zapamiętać piosenki.

Potrafi zapamiętać 3 słowa.



Dzieci 4-5 letnie
Ćwiczenia na słowach:

Potrafi podzielić dłuższe słowa na sylaby.

Potrafi dobrać rym do obrazka. 

Potrafi dokończyć rymowankę, np. lata mucha koło….

Potrafi powtórzyć 4-5 słów, 4-5 cyfr,

Potrafi zapamiętać zadnia, rymowanki, piosenki, wierszyki.



Dzieci 6-7 letnie – ćwiczenia słuchowe
Potrafi wyodrębnić pierwszą głoskę w słowie,

Potrafi wyodrębnić ostatnią głoskę w słowie,

Potrafi dokonać analizy i syntezy słów złożonych z 3-4 głosek.

Potrafi dokonać zamiany głosek w słowie, np. sala-lala

Potrafi dodać sylabę w słowach, np. kaku-kara.

Potrafi wymienić słowa rozpoczynjące się i kończące się na daną głoskę.



Dzieci 6-7 letnie – nauka czytania
Rozpoznaje litery.

Potrafi przeczytać sylaby otwarte.

Potrafi przeczytać wyrazy złożone z takich samych sylab otwartych: mama, tata, baba.

Potrafi przeczytać wyrazy złożone z 2 sylab otwartych.

Potrafi przeczytać wyrazy 3-literowe (pas, sok).

Potrafi przeczytać wyrazy złożone z sylab o różnej strukturze.

Potrafi przeczytać zdania i teksty.



V. Prezentacja pomocy wspomagających ćwiczenia 
słuchu fonemowego



Pomoce
1. Piotruś słuchowy,

2. Logopedyczny detektyw

3. Kraina słów i Metoda Progestów

4. Papuga Aga opowiada

5. Gry planszowe – Zamek paronimów

6. Program komputerowy – Logopedyczne zabawy. Część VII – słuch fonemowy

7. Seria książeczek – uczę się czytać z Fretką

8. Dźwięki mowy 
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