
ETAPY ĆWICZEŃ SYNTEZY SŁUCHOWEJ 

1 Synteza sylabowa

- ba-ba, bu-ty, da-ta, do-my, dy-wan, fa-la, fo-tel, ga-pa, gło-wa, ha-la, ja-ja, 
ki-no, ki-lof, ko-ty, ko-wal, ko-za, ku-ra, ku-la, kro-wa, la-ma, lo-dy, le-ki, 
la-la, lo-ki, ła-pa, ma-ma, nar-ty, o-czy, pa-da, ma-pa, pu-ma, ra-ma, ra-ki, ra-
no, ry-ba, ru-ra, sa-la, sar-na, so-wa, ta-ta, ta-ma, wa-ta, wa-za, wło-sy, wo-da 
zu-pa ze-bra, ża-ba, sza-fa, A-la, E-la, E-wa, U-la, I-za, Da-na, Jo-la, Le-na, 
Ce-la, To-la, Mi-ra, A-ga 

-ce-bu-la, dra-bi-na, fi-ra-na, ka-pe-lusz, ko-ra-le, ko-la-no, ko-ro-na, kro-ko-
dyl, mo-ty-le, pa-ra-sol, po-mi-dor, ro-le-ty, sa-mo-chód, sa-mo-lot, su-kien-
ka, te-le-fon, ze-ga-rek, ży-ra-fa, ba-na-ny, fa-so-la, sa-ła-ta, bu-ra-ki, ja-go-
da, ma-li-na. mo-re-le, to-po-la, pa-ty-ki, ko-gu-ty, za-ją-ce, pa-pu-ga, o-wo-
ce, bi-le-ty, fo-te-le, ro-bo-ta, ba-lo-ny, go-tu-je, po-ma-ga, lą-du-je, li-te-ry, 
Do-ro-ta, A-ga-ta, Mo-ni-ka, Ma-ry-la, Da-nu-ta, ga-ze-ta, za-ba-wa, wi-zy-
ta, ro-we-ry, ro-bi-my, pa-ku-je

- an-ty-lo-pa, ka-la-re-pa, ka-lo-ry-fer, kom-pu-te-ry, o-ku-la-ry, ro-ga-li-ki, 
sa-mo-cho-dy, te-le-wi-zor, tu-li-pa-ny 

2 Synteza morfemowa
-dom-ek, kot-ek, kwiat-ek, lis-ek, list-ek, miś-ek, młyn-ek, mur-ek, nos-ek, 
pies-ek, ser-ek, 

- fotel-ik, komar-ek, komin-ek, kram-ik, Marcin-ek, motyl-ek, rogal-ik,
rękaw-ek, zegar-ek,

-komputer-ek, krokodyl-ek,  pomidor-ek, tulipan-ek, telewizor-ek

3 synteza logatomowa
-ceb-ula, drab-ina, fir-ana, dyw-an, kil-of, kor-ona, kow-al, kr-owa, kosz-ula, 
mot-yl, tramw-aj, zeb-ra, żyr-afa, 



-f-ajk-a,  fot-el-ik,  kom-in-ek,  kap-el-usz,  kor-on-a, krok-od-yl,  mot-oc-ykl, 
mot-yl-ek, pap-ug-a, par- as-ol, pom-id-or, piż-am-a, rog-al-ik, rol-et-y, sam-
och-ód, sar-en-ka, sam-ol-ot, tel-ef-on, tul-ip-any, tr-amw-aj, zeg-ar-ek, 
-pir-am-id-a, tel-ew-iz-or

4 synteza logatomowo- fonemowa
-ko-s, la-s, li-s, mi-ś, mu-r, no-s, tu-r, uch-o

-dom-y, but-y, kot-y, lod-y, lek-i, lok-i, nart-y, ocz-y, rak-i, ryb-a, tat-a, wat-a

-dywa-n, fote-l, głow-a, kilo-f, kowa-l, koz-a, kur-a, kul-a, krow-a, lam-a, lal-
a, mam-a, pum-a, ram-a, rur-a, sarn-a, sow-a, tam-a, włos-y, zebr-a, szaf-a, 

-paraso-l, papug-a, koszul-a, 

5 synteza fonemowo- logatomowa
f-otel, m-ewa, n-arta, 

6 synteza fonemowa
l-i-s, l-a-s, l-o-s, n-o-s, r-a-k, m-u-r, f-o-k-a, l-o-k-i, n-a-r-t-a, f-o-r-m-a, 

Każdy etap ćwiczymy na dwa sposoby:
A) Prowadzący mówi „Powiedz co słyszysz?” i podaje części słowa a dziecko 

odpowiada mówiąc całe słowo bez pauzy. 
B) Wstawiamy utrudnienie  w miejsce pauzy (-)  np:  klaśnięcie,  stukanie  o blat 

biurka,  podskok,  obrót  wokół  własnej  osi,  skok  do  przodu  itp.  Utrudnienie 
wykonuje  prowadzący.  Jeżeli  dziecko  prawidłowo  wykonuje  zadania  może 
samo wykonywać utrudnienia a prowadzący mówi części słowa.

W oparciu o wyżej wymieniony schemat pracy mówimy dziecku dwie lub trzy 
sylaby nie związane ze sobą logicznie np:

ko-no pos-lo kol-e  f-ona  n-a-s-e
po-sa raf-al masu-r l-uda w-u-n-o

Dziecko odpowiada na pyt. „Co słyszysz?” Np: „kono”,”luda”  itd.

opracowała: Joanna Król


