
SŁUCH FONEMATYCZNY. CO TO JEST? JAK GO ĆWICZYĆ?

Słuch fonematyczny to umiejętność rozróżniania fonemów, czyli najmniejszych elementów
mowy.  Najprościej  ujmując  jest  to  zdolność  rozróżniania  od  siebie  głosek,  dzięki  czemu
dzielimy zdania na wyrazy, wyrazy na sylaby, sylaby na głoski, a także określamy miejsce
głoski w wyrazie. Czy mieści się ona w nagłosie, śródgłosie, czy też wygłosie. Umiejętność
ta nie  jest  wrodzona  ale  nabyta  we  wczesnym  dzieciństwie  pod  wpływem  bodźców
słuchowych. Zaburzenia słuchu fonematycznego mają duże konsekwencje w rozwoju, nauce
i funkcjonowaniu.  Są  powodem  trudności:  w  nauce,  czytania,  pisania,  rozumienia  treści
dłuższej instrukcji,  rozróżnieniu wyrazów „podobnych brzmieniowo”, np. kura-góra, nauce
jeżyków obcych,  pisaniu opowiadań.  Przy zaburzonym słuchu fonematycznym najczęściej
obserwuje się błędy:

 W wypowiadaniu się: trudności w budowaniu zdań, mały zasób słów.

 W pisaniu:  mylenie  liter  np.:  b-p,  d-t,  g-k,  z-s,  dz-c,  sz-s;  "gubienie"  liter,  zwłaszcza
samogłosek,  przestawianie  ich  kolejności,  opuszczanie  końcówek  i  cząstek  wyrazów;
trudności  w dzieleniu zdań na wyrazy, wyrazów na sylaby i  głoski; niski  poziom prac
pisemnych w porównaniu z wypowiedziami ustnymi; trudności we wszystkich rodzajach
pisania: ze słuchu, z pamięci i w przepisywaniu; wolne tempo pisania.

 W  czytaniu:  mylenie  znaczenia  wyrazów  o  podobnym  brzmieniu;  błędy  w  czytaniu:
przekręcenia  wyrazów,  pomijanie  lub  dodawanie  innych  podobnie  brzmiących
i zgadywanie,  długo  utrzymujące  się  literowanie  utrudniające  syntezę  sylabową
i wyrazową, bardzo wolne tempo czytania, trudności w zrozumieniu przeczytanej treści.

 Inne trudności: trudności w nauce języków obcych, kłopoty w uczeniu się pamięciowym
np.  wierszy,  tekstów  piosenek,  słówek  z  języka  obcego,  gorsza  pamięć  słuchowa,
problemy z pisaniem tekstów ze słuchu.

Przykładowe ćwiczenia słuchu fonematycznego:

o zagadki słuchowe,

o nauka wierszy, piosenek na pamięć,

o wyodrębnianie głoski na początku wyrazu,

o wyodrębnianie głoski w środku wyrazu,

o wyodrębnianie głoski na końcu wyrazu,

o lokalizowanie źródła dźwięku,

o przedstawienie graficzne (za pomocą patyczków) wystukanego rytmu,

o podział wyrazów na sylaby, głoski

o rebusy sylabowo-obrazkowe,

o wyróżnienie wyrazów w zdaniu,

o wyszukiwanie rymujących się wyrazów,

o budowanie  zdań,  określenie  liczby  wyrazów  w  zdaniu  (za  pomocą  patyczków,

ułożenie tylu patyczków ile wyrazów jest w zdaniu)
o nazywanie  pokazywanych  rysunków,  dzielenie  ich  na  sylaby,  układanie  zdań

z wyrazem z rysunku,



o naśladowanie dźwięków.


