
Witamy 5,6 i 7-letnie Promyczki, Rodziców, Dziadków i Opiekunów, którzy
spędzają z Wami czas.

Wiem, że już świetnie głoskujecie. Poniżej podane ćwiczenia będą dla Was i Rodziców
sposobem  na  utrwalenie  umiejętności  głoskowania  i  propozycją  spędzenia  wolnego
czasu. Proponujemy Wam również zabawy matematyczne, które możecie wykonywać
razem  z  Rodzicami  podczas  codziennych  czynności  np.  liczenie  korali,  schodów,
nakrętek,  itp. Nie zapominajcie o rysowaniu,  lepieniu i  wydzierankach.  Te ćwiczenia
poprawią waszą sprawność manualną.

Pozdrawiamy. Wasze Panie

Ćwiczenia rozwijające analizę i syntezę słuchowo-wzrokowąi słuch fonemowy.

1. Powiedz, ile jest wyrazów w zdaniu: Ala ma lalkę. To jest książka. Na drzewie siedzą 
wróble. itp.

2. Jakie to słowo? – podajemy wyrazy sylabami, a dziecko mówi całe słowo, zaczynamy
od krótkich wyrazów i przechodzimy do coraz dłuższych.mo-tyl -motyl, no-ga – noga, 
la-to – lato, lak-ka – lalka, no-sek – nosek, ze-szyt – zeszyt

3. Powiedz, ile sylab (cząstek) jest w moim słowie? Wyklaszcz je. (Mówimy całe słowo,
dziecko dzieli i klaszcze)wyrazy 

1-sylabowe: kot, nos, las, miś, lis, płot, dzik, rów, rok, rak, włos, wyrazy 

2-sylabowe:motor- mo-tor, kajak – ka-jak, wazon – wa-zon, noga – no-ga wyrazy 

3-sylabowe: kanapa – ka-na-pa, dywany – dy-wa-ny, ( litera, nagroda, kanapa, skakanka,
motyle, ulica, Ozorków, Warszawa, komputer itp.)wyrazy 

4-sylabowe: kaloryfer – ka-lo-ry-fer, krasnoludek- kras-no-lu-dek, 

( telewizor, Marcelina, Katarzyna, parasole, długopisy, rękawica itp.)

4. Dodaj do mojej sylaby jakąś swoją , ale taką, żeby powstał konkretny wyraz 
(Dokończ słowo)ma – ma ko-tek li-zak ru-ra bu-zia wo-da ro-wer -ły -lor -ście -sza -da -
zi -man -sło -szyk - piec -mak -ty -źna -gilas-ka, kred-ka, lis-tek, baj-ka, mis-ka, zas-pa, 
Woj-tek, ar-tys-ta, tra-sa, łóż-ko itp.

5. Powiedz, co słyszysz na początku? – mówimy różne słowa, a dziecko rozpoznaje 
słuchowo, jaka głoska jest na początku wyrazu.

lato – l, rower – r, oko –o, auto – a, krowa – k ,itp.



( Dzieci często mylą głoski p-b, k-g, w-f, d-t, a te, które mają wadę wymowy s-sz, c-cz, 
z-ż,r-l )

6. Podaj kilka ( np. 2, 3, albo 5 ) słów, które zaczynają się np. na a, k, r, m, l, w, a ja ci 
podam kilka następnych. Na „a” – Ala, album, Agata, artysta, anioł, ananas, antena, 
atlas, Adam, auto

„r” – rower, rok, Roman, rajd, rura, radio, rak, rajtuzy, rolnik, rachunek

7. Co słyszysz na końcu wyrazu? noga, krowa, nos, oko, lato, zając, liście, mydło, 
wazon, komputer, szal, itp.

8. Podaj mi 2, 3, 4, czy też kilka słów, które mają na końcu np. o, a, s, k, r, cz, 

Przykłady: s- las, lis, nos, stos, los, stos, pies, autobus, kaktus, kos, t-samolot, robot, 
zeszyt, sufit, lot, kot, młot, płot, a-mama, tata, kanapa, głowa, ręka, bluzka, kredka,o-
lato, masło, oko, ucho, gorąco, zimno, ciasno,k-kok, rok, skok, mak, rak, kotek, młotek, 
dzik, cz- miecz, warkocz, zmywacz, palacz, mecz, ch- dach, mech, puch, brzuch, piach, 
duch, węch, itp.

9. Podaj mi słowo, które ma w środku wyrazu np. l, t, r, w, s, o, a, itd.

r- Bartek, worek, karty, narty, kurtka, l-Ola, balon, walc, kalafior, polka, kolce

10. Co to za słowo? Jakie słowo powiedziałam? – osoba dorosła podaje każdą głoskę 
osobno, ale nie przeciągając zbytnio, a dziecko mówi całe słowo, zaczynamy od 
wyrazów prostych, krótkich, jeśli nie sprawiają one dziecku kłopotów, przechodzimy do 
coraz dłuższych.

o-k-o, k-o-t, A-l-a, m-a-m-a, t-a-t-a, u-ch-o, rz-e-k-a, b-rz-u-ch, l-a-m-p-a, t-e-cz-k-a, b-
l-u-z-k-a, p-o-d-ł-o-g-a, t-o-r-n-i-s-t-e-r, t-e-l-e-w-i-z-o-r, itp.

11.Powiedz, wymień mi, jakie słyszysz głoski w tym wyrazie.- ćwiczenie odwrotne do 
ćw.10,nauczyciel podaje całe słowo, a dziecko rozkłada je na głoski, przy każdej głosce 
prostuje jeden paluszek, a potem je liczy. Uwaga! Omijamy słowa ze zmiękczeniami! 

lato – l-a-t-o - 4 głoski, Ola – O-l-a - 3 głoski, szczotka - sz-cz-o-t-k-a – 6 głosek czapka
– cz-a-p-k-a – 5 głosek, dach – d-a-ch 3 głoski itp. 

12. Podaj mi słowo, które zaczyna się na ostatnią głoskę mojego słowa. Motor radio 
Olek kot   trawa  album  morze



13. Narysuj pod obrazkiem tyle kółeczek, ile słyszysz głosek. Kółeczka samogłosek 
zamaluj na czerwono, a kółeczka pod spółgłoskami- na niebiesko.

oko dom buda maliny


