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Program szkolenia

1. Funkcje słuchowe jako podstawa nauki czytania:
• Znaczenie analizy i syntezy słuchowej słów w nauce czytania.
• Ćwiczenia w wysłuchiwaniu głosek na początku, na końcu 

i w środku słów. 
• Rymy, rymowanki, zabawy językowe w nauce czytania.
• Tak samo czy inaczej? Ćwiczenia słuchu fonemowego.
• Pamięć słuchowa jako niezbędny element w nauce czytania.
• Hazahabahawa – zabawy językowe dla starszych dzieci.
2. Gotowość dziecka do podjęcia nauki czytania – na co zwrócić

uwagę?
3. Metoda sylabowa: stara metoda – nowe podejście.
4. Doskonalenie techniki czytania – prezentacja wybranych

pomocy dydaktycznych.
5. Rozwijanie kompetencji językowej i komunikacyjnej dzieci.



… Moje inspiracje …

• Ćwiczenia słuchowe – Dźwięki mowy. Program 
kształtowania świadomości fonologicznej dla dzieci 
przedszkolnych i szkolnych – Alicja Maurer 

• Metoda 18 struktur wyrazowych – Ewa Kujawa, Maria 
Kurzyna

• Lubimy sylaby – Małgorzata Bastek
• Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu – K. Grabałowska, 

J. Jastrząb, J. Mickiewicz, M. Wojak
• Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania® –

Jagoda Cieszyńska
• Metoda strukturalna - nauka czytania i pisania



Funkcje słuchowe jako podstawa nauki czytania

• Świadomość fonologiczna to wstępny 
warunek w nauce czytania i pisania.

• Umożliwia skoncentrowanie się na dźwiękach 
mowy tworzących słowa.

• Definiowana jest jako umiejętność poznawczego 
manipulowania dźwiękami mowy. 



Funkcje słuchowe jako podstawa nauki czytania

• Dziecko, które uczy się czytać, odkrywa najpierw 
zasadę, że każdej literze odpowiada głoska.

• Po czym odkrywa, że ta zasada nie zawsze 
obowiązuje, gdyż są głoski oznaczane przez dwie 

(sz, cz, ci, ch …), a nawet trzy litery (dzi).

• Dzieci, które przed rozpoczęciem nauki czytania 
osiągają wyższy poziom świadomości fonologicznej, 
robią szybsze postępy w nauce czytania i pisania.



Świadomość fonologiczna

„… odnosi się do całego zakresu świadomości: 

od prostej świadomości dźwięków i intonacji 
mowy, przez świadomość rymów i podobieństwa 
dźwięków, do świadomości sylab i fonemów 
(głosek)”.

Alicja Maurer Dźwięki mowy – program kształtowania świadomości fonologicznej 
dla dzieci przedszkolnych i szkolnych



Świadomość fonologiczna

• Trening świadomości fonologicznej 

połączony z treningiem skojarzeń głoska–litera 

jest bardziej efektywny niż trening świadomości     

fonologicznej bez wykorzystywania liter. 

• Ocena poziomu świadomości fonologicznej 
pozwala prognozować postępy w nauce czytania.



Kształtowanie świadomości fonologicznej

to rozwijanie u dzieci:

• umiejętności porównywania słów,

• umiejętności dzielenia słów na sylaby i głoski,

• tworzenia rymów i aliteracji,

• wysłuchiwania sylab i głosek na początku,

na końcu oraz w środku słów,

• pamięci słuchowej.



Porównywanie sylaby w słowie 

z pojedynczą sylabą

• Czy słowo foka zaczyna się od sylaby /fo/?

• Czy słowo kawa zaczyna się od sylaby /ku/?

• Czy na początku słowa rower słychać sylabę /re/?

• A czy na końcu słowa motyle słychać sylabę /le/?



Porównywanie sylab w dwóch słowach

• Czy słowo kasa zaczyna się taką samą sylabą jak słowo 

kawa?

• Czy słowo rower zaczyna się taką samą sylabą jak słowo 

ryby?

• Czy słowo guma kończy się taką samą sylabą jak słowo 

tama?

• Czy słowo kury kończy się taką samą sylabą jak słowo góra?

• Czy w słowach koguty i zegary w środku słychać taką samą 

sylabę?



Wysłuchiwanie sylab

w nagłosie (na początku słowa)

• Obrazek/słowo – powiedz, jaką sylabę słyszysz 
na początku słowa.

• Odszukaj inne słowo rozpoczynające się od takiej 
samej sylaby.

• Podaj inne słowo rozpoczynające się od takiej 

samej sylaby.

• Czy w słowach rowery i rogale na początku 
jest taka sama sylaba? A w słowach koguty
i maliny?



Wysłuchiwanie sylab

w wygłosie (na końcu słowa)

• Obrazek/słowo – powiedz, jaką sylabę słyszysz 
na końcu słowa.

• Odszukaj inne słowo kończące się taką samą 
sylabą.

• Podaj inne słowo kończące się taką samą sylabą.

• Czy w słowach budowa i zabawa na końcu 
jest taka sama sylaba? A w słowach banany
i koguty?



Wysłuchiwanie sylab 

w śródgłosie (w środku słowa)

• Obrazek/słowo – powiedz, jaką sylabę słyszysz 
w środku słowa.

• Odszukaj inne słowo, które ma w środku taką 
samą sylabę.

• Podaj inne słowo, które ma w środku taką samą 
sylabę.

• Czy w słowach lizaki i mazaki w środku jest 
taka sama sylaba? A w słowach korona
i zegary?



Piotruś słuchowy
Wydawnictwo Komlogo



Określanie pozycji sylaby

w słowie

• Gdzie ukryła się sylaba /pa/ w słowach: parasol, 
łopata, kanapa… - na początku, w środku, czy na 
końcu?

pa-------- ----pa---- ---------pa



Rymowanki

• Czy słowo mama rymuje się ze słowem rama?

• Dobieranie obrazków, których nazwy się rymują.

• Słuchowe dobieranie rymów – najpierw 
rozpoznawanie, później tworzenie: 

1) terapeuta podaje trzy słowa, a dziecko wybiera dwa, 

które się rymują,

2) terapeuta podaje słowo, a dziecko podaje inne słowo, 

które rymuje się z pierwszym.



Porównywanie głoski w słowie 

z pojedynczą głoską

• Czy słowo foka zaczyna się od głoski /f/?

• Czy słowo mama zaczyna się od głoski /t/?

• Czy na początku słowa rak słychać głoskę /r/?

• Czy na końcu słowa pies słychać głoskę /s/?

• Czy w środku słowa lis słychać głoskę /i/?



Porównywanie głosek w dwóch słowach

• Czy słowo lato zaczyna się tak samo jak słowo lustro?

• Czy słowo pies kończy się tak samo jak słowo lis?

• Czy słowo kot kończy się tak samo jak słowo mak?

• Czy w słowach dom i łoś w środku słychać to samo?



Wysłuchiwanie głosek 

w nagłosie (na początku słowa)

• Obrazek/słowo – powiedz, jaką głoskę słyszysz na 
początku słowa.

• Odszukaj inne słowo rozpoczynające się od takiej 
samej głoski.

• Podaj inne słowo rozpoczynające się od takiej 

samej głoski.

• Czy w słowach kot i kran na początku jest taka 
sama głoska? A w słowach but i lis?



Wysłuchiwanie głosek 

w wygłosie (na końcu słowa)

• Obrazek/słowo – powiedz, jaką głoskę słyszysz 
na końcu słowa.

• Odszukaj inne słowo kończące się taką samą 
głoską.

• Podaj inne słowo kończące się taką samą głoską.

• Czy w słowach but i kot na końcu jest taka sama 
głoska? A w słowach miś i las?



Wysłuchiwanie sylab/głosek 

w śródgłosie (w środku słowa)

• Obrazek/słowo – powiedz, co słyszysz w środku 
słowa.

• Odszukaj inne słowo, które ma w środku taką 
samą głoskę.

• Podaj inne słowo, które ma w środku taką samą 
głoskę.

• Czy w słowach lis i las w środku jest taka sama 
głoska? A w słowach kot i dom?



Określanie pozycji głoski 

w słowie

• Gdzie ukryła się głoska /s/ w słowach: sanki, 
miska, las … - na początku, w środku, czy na końcu?

s---------- -----s----- ----------s



Aliteracje

Aliteracja to powtórzenie jednej lub kilku głosek na początku słowa.

• Czy słowa mak i mama zaczynają się tak samo? 
A słowa stół i staw? A słowa krowa i góra?

• Dobieranie obrazków, których nazwy rozpoczynają się taką samą 
sylabą/głoską.

• Słuchowe dobieranie aliteracji:

1) terapeuta podaje trzy słowa, a dziecko wybiera z nich dwa, 
które rozpoczynają się tak samo,

2) terapeuta podaje słowo, a dziecko podaje inne słowo, 
które rozpoczyna się tak samo jak pierwsze.



Ćwiczenia analizy sylabowej

• słowa złożone z sylab otwartych: 

ma-ki, ko-za, la-sy, so-wa, lo-ki, po-le, łą-ka

mo-ty-le, ko-ra-le, sa-mo-lo-ty, pa-ję-czy-na

• słowa jednosylabowe:

but, kot, paw, król, kwiat, żółw

• słowa złożone z sylaby otwartej i zamkniętej:

do-mek, mo-tyl, ze-gar, ko-tek, ba-sen, wa-gon

• słowa złożone z sylaby zamkniętej i otwartej:

las-ka, mis-ka, san-ki, bul-wa, ser-ce 



Ćwiczenia analizy sylabowej

• słowa złożone z sylab zamkniętych:

bał-wan, kom-pas, kap-tur, kasz-tan

• słowa z grupami spółgłoskowymi:

kro-wa, pra-ca, dra-bi-na, kró-lew-na

ma-sło lub mas-ło, pas-ta lub pa-sta

czar-ny a nie cza-rny

wyj-mu-je a nie wy-jmu-je – dlaczego?



Logopedyczne pszczółki
Wydawnictwo Harmonia



Ćwiczenia syntezy sylabowej

• bez zakłóceń

• z zakłóceniami

Terapeuta/rodzic  podaje słowa podzielone 

na sylaby – dziecko dokonuje syntezy.

Wykorzystujemy materiał obrazkowy.



Logopedyczny detektyw 
Wydawnictwo Komlogo



Logopedyczny detektyw 
Wydawnictwo Komlogo



Ćwiczenia analizy fonemowej

• słowa trzygłoskowe

• słowa złożone z dwóch sylab otwartych

• słowa złożone z trzech sylab otwartych

• słowa złożone z sylaby otwartej i zamkniętej

• słowa złożone z sylaby zamkniętej i otwartej

• słowa złożone z sylab zamkniętych 

• różne kombinacje sylab otwartych i zamkniętych



Ćwiczenia syntezy fonemowej

• słowa trzygłoskowe

• słowa złożone z dwóch sylab otwartych

• słowa złożone z trzech sylab otwartych

• słowa złożone z sylaby otwartej i zamkniętej

• słowa złożone z sylaby zamkniętej i otwartej

• słowa złożone z sylab zamkniętych 

• słowa złożone z różnych kombinacji sylab otwartych 

i zamkniętych



Ćwiczenia słuchu fonemowego –

tak samo czy inaczej?

• Powiedz, czy słyszysz dwa takie same słowa 

czy różne: 

kot - kos, 

rama - lama, 

tacka - taczka, 
piec - pies, 

lis - lis, 

sowa - sofa ...



Ćwiczenia słuchu fonemowego

• Pokaż gdzie:

budy - buty, 
półka - bułka, 

kura - kula, 
sale - szale, 

kot - koc, 
taczka – tacka …



Piotruś słuchowy
Wydawnictwo Komlogo



Dać rzeczy słowo
Wydawnictwo Komlogo



Pamięć słuchowa

• Zaczynamy od 3-4 słów i dodajemy kolejne.

• „Zakupy” – zapamiętaj i włóż do koszyka to, 

co kupiła mama.

• „Dom” – zapamiętaj, co Jasio robił w domu.

• „Misio” – przypomnij, w co się bawił misio.



Hazahabahawa –

operacje na cząstkach fonologicznych

• Wysłuchiwanie pierwszych sylab i tworzenie nowego słowa.

• Wysłuchiwanie pierwszych głosek i tworzenie nowego słowa.

• Zamiana kolejności sylab w słowach – inwersja sylabowa.
bary – ryba, loki – kilo, słoma – masło

• Dodawanie jednej sylaby między sylaby słowa, 
np.: so-la-wa-la,    mi-ho-ko-ho-łaj-ho

• Dodawanie zwrotu po każdej sylabie słowa,
np.: po-hej-mi-hej-do-hej-ry-hej

• Usuwanie głosek w słowach – powiedz, co powstanie.



Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej

• Dobieranie par takich samych obrazków.

• Wyszukiwanie wśród kilku obrazków jednego 
wzorcowego.

• Odnajdywanie obrazka różniącego się 
szczegółem od innych obrazków.

• Wyszukiwanie różnic na ilustracjach.

• Materiał obrazkowy – konkretny, tematyczny.

• Materiał atematyczny – zbliżony do liter.



Gotowość dziecka 

do podjęcia nauki czytania

• Istota nauki czytania wiąże się z przetwarzaniem  

całościowym i sekwencyjnym.

• Rozpoznawanie następujących po sobie 

elementów – głosek w sylabach, sylab w słowie, 

słów w zdaniu, zdań w dłuższej wypowiedzi.



Gotowość dziecka 

do podjęcia nauki czytania

• Sylaby i głoski, które same nie mają znaczenia, 
decydują o znaczeniu słów.

• Na tych elementach musimy skoncentrować 
uwagę dziecka w okresie nabywania 
umiejętności dekodowania.

• Następnie odnosimy się do treści czytanych 
wyrazów i tekstów.



Gotowość dziecka 

do podjęcia nauki czytania

• Próba różnicowania słuchowego.

• Rozpoznawanie rymów i aliteracji - wskaż słowo, 
które nie pasuje (rak, mak, kot; 

agrest, antena, ekran;  kos, los, mak).

• Synteza sylab i głosek podawanych kolejno przez 
osobę dorosłą w całe słowo (ma-li-ny, r-o-k).

• Analiza fonemowa (podziel na głoski słowo …).

• Manipulacja sylabami i fonemami.



Sylabowa metoda

nauki czytania

• Celem tej metody jest nauczenie automatycznego 
nazywania kształtów fonogramów (kombinacji liter) 

oraz rozwijanie zdolności umieszczania ich w wyrazie. 

• W metodzie każdy wyraz jest traktowany 

jako pewien układ sylab.

• Między sylabą otwartą wymawianą w izolacji 
a wymawianą w słowie nie ma różnicy brzmieniowej.



Sylabowa metoda nauki czytania 
- etapy

• Samogłoski, które pełnią funkcje sylaby.

• Sylaby otwarte.

• Wyrazy złożone z sylab otwartych.

• Zdania z wyrazami złożonymi z sylab otwartych.

• Sylaby zamknięte.

• Wyrazy złożone z sylaby otwartej i zamkniętej.

• Wyrazy złożone z sylaby zamkniętej i otwartej.



W jaki sposób uczyć czytać? 

5 x P

• Popatrz i posłuchaj

• Powtórz

• Pokaż gdzie?

• Przeczytaj



Czytamy z Fretką
Wydawnictwo Komlogo
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Czytamy z Fretką
Wydawnictwo Komlogo



Rozwijanie kompetencji językowej 

i komunikacyjnej dzieci

S. Grabias wymienia następujące składowe:

• Umiejętność budowania zdań gramatycznie poprawnych 
(sprawność gramatyczna).

• Umiejętność doboru społecznych środków językowych 
do umysłowych możliwości odbiorcy oraz do funkcji, 
jaką pełni on w społeczeństwie (społeczna sprawność językowa).

• Umiejętność posługiwania się językiem w wytworzonych 
przez społeczeństwo sytuacjach interakcyjnych  
(sprawność sytuacyjna).

• Umiejętność osiągania celu założonego przez nadawcę 
wypowiedzi (sprawność  pragmatyczna).



• Ćwiczenia słownikowe rozwijające i zwiększające 
zasób słownictwa dziecka.

• Rozwijanie umiejętności używania liczby 
mnogiej rzeczowników.

• Rozwijanie umiejętności rozumienia i używania 
właściwych form fleksyjnych.

• Rozwijanie umiejętności tworzenia pojęć 
kategorialnych.

Rozwijanie kompetencji językowej 

i komunikacyjnej u dzieci



• Rozwijanie umiejętności posługiwania się 
liczebnikami głównymi i porządkowymi.

• Kształtowanie umiejętności tworzenia 
przeciwieństw.

• Konstruowanie twierdzeń do podanych 
zaprzeczeń i odwrotnie.

• Kształtowanie rozumienia i użycia wyrażeń 
przyimkowych.



• Doskonalenia zdolności rozumienia tekstu.

• Doskonalenie umiejętności odpowiadania 

na pytania.

• Rozwijanie umiejętności rozumienia i używania 
związków frazeologicznych.

• Opisywanie przedmiotów z najbliższego 
otoczenia, znanych osób, miejsc.



• Kształtowanie zdolności logicznego myślenia.

• Przedstawianie wydarzeń w ciągu przyczynowo-
skutkowym.

• Kształtowanie zdolności samodzielnego 
tworzenia wypowiedzi na podstawie obrazka 

lub historyjki obrazkowej.

• Budowanie logicznych zdań na określony temat.

• Zachowywanie poprawnego szyku w zdaniu.

• Prowadzenie krótkich dialogów.

• Odgrywanie ról.



Dać rzecz słowo
Wydawnictwo Komlogo



Dać rzeczy słowo
Wydawnictwo Komlogo



Logopedyczny detektyw
Wydawnictwo Komlogo



Logopedyczny Detektyw

1. Motoryka duża i mała
2. Percepcja wzrokowa
3. Koordynacja wzrokowo-ruchowa
4. Orientacja przestrzenna, schemat ciała
5. Klasyfikowanie
6. Wiedza o świecie, myślenie
7. Matematyka
8. Pamięć
9. Percepcja słuchowa
10.Funkcje oddechowe
11. Narządy artykulacyjne
12.Fonacja



Logopedyczny Detektyw cd.

13. Słuch fonemowy

14. Słownik bierny

15. Słownik czynny

16. Zdania

17. Zagadki

18. Opisywanie

19. Dialog

20. Opowiadanie

21. Artykulacja

22. Czytanie

23. Słownictwo



Papuga Aga opowiada
Wydawnictwo Komlogo



Papuga Aga opowiada
Wydawnictwo Komlogo



Logopedyczne opowiastki
Wydawnictwo Komlogo



10 kart pracy

• Uczestnicy szkolenia otrzymują przykładowe  
karty pracy do wykorzystania podczas nauki 
czytania.

• Karty są doskonałym uzupełnieniem treści 
książeczek Czytamy z Fretką.

• Wkrótce ukażą się karty pracy do każdej 
z dziesięciu części tej serii.



Dziękujemy za spotkanie ☺

Elżbieta Konopacka


