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Zgodnie z glottodydaktyką – metodą wczesnej nauki czytania  
i pisania autorstwa prof. B. Rocławskiego – podstawą nabycia  
przez dziecko umiejętności czytania jest dobra bierna znajomość  
liter oraz zdolność do dokonywania syntezy fonemowej wyrazów. 

Maria Roesler

Zabaw y  
w łączenie i rozdzielanie

– czyli synteza i analiza słuchowa – część I

O wprowadzaniu maluchów w świat liter pisałam 
w poprzednim artykule (BLIŻEJ PRZEDSZKOLA 
1.124/2012), w tym skupimy się na kształtowaniu 
u naszych podopiecznych syntezy i analizy fone-

mowej. Prof. Rocławski wyróżnia kilka etapów tego proce-
su, następujących po sobie w ściśle określonej kolejności. 
Żadnego z nich nie należy pomijać, a do następnego prze-
chodzić dopiero po opanowaniu przez dziecko wszystkich 
założeń poprzedniego. Nie ma pośpiechu – glottodydak-
tyka zapewnia każdemu maluchowi odpowiednio długi 
czas na wykształcenie wszystkich funkcji niezbędnych 
w złożonym procesie nauki czytania i pisania. Zabawy 
mające na celu kształcenie kompetencji w zakresie synte-
zy i analizy słuchowej wyrazów realizujemy już z grupą 
trzylatków. Jest to więc dla naszych podopiecznych proces 
bardzo łagodny, który daje im radość i buduje pozytywną 
motywację, a równocześnie dostarcza wielu sukcesów. Po 
stronie nauczyciela leży odpowiedzialność za dobieranie za-
dań „na miarę ucznia”. Niezwykle ważne jest też poprawne 
dzielenie wyrazów na fonemy. Należy pamiętać, że dzieci 
żyją w świecie głosek, dlatego do syntezy należy podawać 
głoski, a nie litery, którymi zapisujemy wyraz, np. 

ź i m a,  a  nie  z i m a; 
m j a s t o,  a  nie  m i a s t o;
f t o r e k,  a  nie  w t o r e k.

Kolejną bardzo istotną sprawą jest poprawne wybrzmie-
wanie głosek. Jeśli nauczyciel będzie dodawał do spółgło-
sek element wokaliczny y, to zamiast wyrazu kret dziecko 
usłyszy ky-ry-e-ty. I nawet jeżeli poprawnie dokona synte-
zy, to nie zrozumie, bo cóż znaczy słowo kyryety? 

Przedstawione w tej publikacji zabawy z zakresu kształce-
nia syntezy i analizy słuchowej wyrazów można stosować 
zarówno w pracy z zespołem dzieci prezentujących ten 
sam poziom syntezy, jak i podczas zajęć z całą, niejednolitą 
grupą. W obu przypadkach zadania można łatwo zróżnico-
wać i dopasować do możliwości poszczególnych dzieci.
Po zrealizowaniu szeregu zabaw wspomagających per-
cepcję słuchową (omówionych w poprzednim artykule), 
wprowadzamy pierwszy etap syntezy, czyli syntezę sy-
labową. Jest to ta synteza, którą dziecko ,,ma w sobie”. 
Pierwsze świadomie wyartykułowane dźwięki maluszka 
to przecież: ma-ma, ba-ba, ta-ta. Do zabaw z syntezą i ana-
lizą słuchową w przedszkolu przyda się pacynka Sylabin-
ka (może to być również robot lub ufoludek, nauczyciele 
dobrze wiedzą, jaka postać będzie dla dzieci najbardziej 
atrakcyjna i sympatyczna). Sylabinka przybywa z innego 
świata, bajki, w której wszyscy porozumiewają się w dziw-
nym języku: mówiąc, dzielą każde słowo na sylaby. Chęć 
zrozumienia Sylabinki prowokuje dzieci do poznania tego 
„magicznego” języka. Gość uczestniczy w codziennym 
życiu przedszkolaków, jest obecny nie tylko podczas zajęć 
dydaktycznych, ale również bawi się z maluchami, poma-
ga im przy posiłkach czy w szatni. Zachęca je do rozmów 
w swoim języku, prosząc np.: – Po-daj mi swo-ją cza-pe-czkę. 
Jeśli dziecko przyniesie z półki wskazany przedmiot, ozna-
cza to, że zrozumiało polecenie, czyli poprawnie dokonało 
syntezy słuchowej. 
Poprzez zadawanie pytań Sylabinka motywuje dzieci także 
do dokonywania analizy. Jeśli w odpowiedzi na pytanie: 
– Jak masz na i-mię?, dziecko poda je prawidłowo, ale nie 
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stosując analizy, Sylabinka robi smutną minkę i mówi: – Nie 
ro-zu-miem. Po-wiedz tak jak ja. Analizę sylabową ćwiczymy 
po śladach syntezy. Gdy zorientujemy się, że nasi pod-
opieczni potrafią już składać wyrazy (synteza), rozpoczy-
namy ćwiczenia w samodzielnym ich dzieleniu (analiza).

 
I etap: 
zabawy z zakresu syntezy i analizy sylabowej

 Sklep – ćwiczenie do przeprowadzenia w kąciku tema-
tycznym Sklep. Dzieci uczestniczące w zabawie otrzymują 
„listę zakupów” – kilka obrazków. Początkowo nauczyciel 
pełni rolę sprzedającego. Aby kupić towar ze swojej listy, 
dziecko musi o niego poprosić, dokonując analizy właś-
ciwych wyrazów, np.: – Poproszę o ce-bu-lę i po-mi-do-ra. 
Nauczyciel zachęca do większych zakupów, zachwalając 
towar: – Mam dziś świeżutkie cy-try-nki! Przydadzą się do her-
batki...
 Prawda czy fałsz? – nauczyciel wypowiada zdania, dzie-
ląc wyrazy na sylaby. Zadaniem dzieci jest zrobić smutną 
minkę, jeżeli to, co mówi wychowawca, nie jest prawdą, 
i wesołą, jeśli wypowiedziane zdanie jest prawdziwe, np. 
No-cą śfje-ći słoń-ce – smutna minka, Pta-ki po-tra-fją la-tać 
– wesoła minka.
 Jest czy nie ma? – nauczyciel podaje sylabę, np. ma. Na-
stępnie podaje do syntezy wyrazy zawierające tę sylabę, 
jak również wyrazy jej nie zawierające, np. armata, marze-
nie, palma, pomarańcza, słoma, masło, komary, Marysia, mama, 
plama... Kto usłyszy ustaloną sylabę, wstaje, a następnie 
określa jej położenie w usłyszanym wyrazie (na początku, 
w środku, na końcu).
 Gra w kolory – przedszkolaki siedzą w dużym kole, na-
uczyciel rzuca piłkę do wybranego dziecka, podając do syn-
tezy nazwę koloru, np. źelony. Dziecko podaje „cały” wyraz 
– zielony, a następnie wymienia dowolny przedmiot w tym 
kolorze, np. trawa. Potem rzuca piłkę do rówieśnika, podając 
nazwę innego koloru i... zabawa toczy się dalej. Aby utrud-
nić ćwiczenie, można ustalić z dziećmi, że podajemy tylko 
nazwy przedmiotów należących do konkretnej grupy, np. 
warzyw, owoców, zwierząt, ubrań...
 Sylabowy bałwanek – podany przez nauczyciela wyraz 
dziecko dzieli na sylaby, liczy je i wrzuca do kosza tyle zgnie-
cionych przez siebie gazetowych kulek, ile sylab naliczyło. 
Na koniec wspólnie z dziećmi tworzymy z kulek bałwana. 
Zabawę tę można zaadaptować również do etapu zabaw 
z zakresu syntezy i analizy fonemowej.

 
II etap: 
zabawy z utrudnieniami

Kiedy dziecko potrafi już sprawnie dokonywać syntezy 
dłuższych wyrazów, pora na kolejny etap – wprowadze-
nie do syntezy utrudnień. Prosimy dziecko, aby po każdej 
usłyszanej sylabie klasnęło lub wykonało inną czynność, 
na której dziecko będzie musiało skupić uwagę. Tworzy to 
w umyśle dziecka rodzaj rezerwy psychicznej, niezbędnej 
do przyszłej nauki czytania, która zapewni początkującemu 
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czytelnikowi czas na rozpoznanie kolejnej litery wyrazu. 
Analizę sylabową z utrudnieniami wprowadzamy po opa-
nowaniu syntezy. Ćwiczenia z jej zakresu dają dzieciom 
wiele radości, a w końcowym etapie możemy zaobserwo-
wać, jak maluchy same dobierają sobie wyrazy i utrudnie-
nia, stopniowo je wydłużając i komplikując (długość wyra-
zu i stopień komplikacji są adekwatne do stopnia rozwoju 
dziecka w danej chwili). 
Ćwiczeń z zakresu syntezy i analizy sylabowej nie należy 
jednak zbytnio przedłużać, gdyż wzmocnilibyśmy w ten 
sposób naturalny u dzieci związek spółgłoski z samogłoską 
(maluchy zwykle dzielą wyrazy na sylaby, robiąc pauzę po 
samogłosce przed spółgłoską, np. cze-ko-la-da), a to utrud-
niłoby przejście kolejnego etapu na drodze do syntezy fo-
nemowej.
 Łańcuszek – na podłodze rozłożone są obrazki. Dzie-
ci wspólnie nazywają widoczne na nich przedmioty, aby 
uniknąć różnic w terminologii – w rodzaju wazon/wazonik. 
Na środku kładziemy pierwszą ilustrację, która będzie po-
czątkiem łańcucha. Dzieci kolejno dokładają obrazki w taki 
sposób, aby nazwa każdego następnego przedmiotu rozpo-
czynała się ostatnią sylabą lub głoską poprzedniego. Obraz-
ki utworzą łańcuszek sylabowy (np. lokomotywa – waliza 
– zagroda – dary – ryba – batuta – tarcza – czapka) albo fo-
nemowy (patyk – kura – albatros – sanki – igła – abażur – rower 
– rak).
 Kolorowa kostka – na ściankach dużej kostki do gry 
przyklejamy ilustracje zgodne z realizowanym właśnie 
temtem, np. zwierząt, owoców, przyborów kuchennych, 
do mycia, ogrodniczych lub inne. Ustalamy z dziećmi za-
sady gry. Wybieramy jeden ze znajdujących się na kostce 
obrazków i prezentujemy. Dzieci kolejno rzucają kostką, 
po każdym rzucie dokonując analizy wylosowanych wy-
razów. Kto pierwszy trafi wybrany przez nauczyciela obra-
zek, zdobywa punkt i bierze z koszyczka jeden kasztan. Po 
takim celnym rzucie zmieniamy obrazek – i zabawa trwa 
dalej. Gra kończy się na rundzie szóstej (tyle ścian ma kost-
ka), dzieci liczą wówczas zdobyte kasztany, porównują, kto 
ma więcej, i ogłaszamy zwycięzcę.
 Sztafeta sylabowa – dzieci siadają w kole. Nauczyciel po-
kazuje grupie obrazek i nazywa go, dzieląc wyraz na sylaby, 
po czym wręcza ilustrację wybranemu dziecku. Zadaniem 
malucha jest powiedzenie pierwszej sylaby tego wyrazu 
i przekazanie karty następnemu dziecku siedzącemu po 
jego lewej stronie. I tak dalej, i tak dalej. Uważnie obserwując 
wychowanków, nauczyciel ocenia, kiedy dane dziecko może 
przejść na wyższy poziom, czyli wkroczyć w...
 Sylabowa zgaduj zgadula – każde dziecko otrzymuje 
kopertę, na której narysowane są kropeczki. Ich liczba od-

powiada liczbie sylab w wyrazie, który dziecko ma znaleźć 
wśród trzech obrazków znajdujących się w środku koper-
ty. Nauczyciel dostosowuje długość wyrazu do aktualnego 
poziomu analizy sylabowej u danego wychowanka. Jedna 
kropka to wyraz jednosylabowy, dwie kropki – dwusyla-
bowy itd. Po znalezieniu odpowiedniego obrazka dziecko 
chowa go do koperty. Pozostałe dwa odkłada do koszyków, 
również oznaczonych kropkami.

 
III etap:  
synteza morfemowa

Morfem to rdzeń, część znaczeniowa danego słowa. Poda-
jąc teraz wyrazy do syntezy, nauczyciel odłącza końcówkę 
od morfemu. Taki podział uświadamia dziecku, że wyrazy 
można dzielić w różnorodny sposób, np. właśnie tak: dom–
ek, zegar-ek, but-y, szal-ik, sznur-ek, parasol-ka, a po złożeniu 
i tak powstanie „całe”, zrozumiałe słowo. Ale nie wyma-
gajmy jeszcze od dzieci, aby same dzieliły wyrazy w ten 
sposób – zależnie od poziomu, jaki reprezentują, niech do-
konują analizy sylabowej lub sylabowej z utrudnieniami: 

Jestem muzykantem 
Jestem muzykantem, konszabelantem, 
my – muzykanci, konszabelanci.
Ja umiem grać, my umiemy grać na f-leće: 
firlalalajka, firlalalajka, firlalalajka, firlalalajka, bęc!
Jestem muzykantem... ...my umiemy grać na b-embńe: 
bumtarara, bumtarara, firlalalajka, bęc!
Jestem muzykantem... ...my umiemy grać na t-rompce: 
trutututu, trutututu, firlalalajka, bumtarara, bęc!
Jestem muzykantem... ...my umiemy grać na s-kszypcach: 
cimcirimci, cimcirimci, firlalajka, bumtarara, trutututu, bęc!

Przedszkolna orkiestra może zostać wzbogacona o inne in-
strumenty, np. harfę, rożek, dzwonki czy pianino. 
 Jaki to instrument? Nauczyciel demonstruje dźwięki 
wydawane przez wybrane instrumenty, a dzieci podają 
nazwę instrumentu, dokonując przy tym analizy danego 
wyrazu, i wskazują (rysują) odpowiednią ilustrację. 

Za miesiąc:
Zabawy doskonalące umiejętność dokonywania syntezy i analizy słuchowej wyrazów.

Maria Roesler – absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej 
w Warszawie na kierunkach wychowanie przedszkolne oraz wczes-
na interwencja i podyplomowych studiów z zarządzania oświatą. 
Nauczyciel kontraktowy wychowania przedszkolnego oraz za-
stępca dyrektora w sieci renomowanych warszawskich Przedszkoli 
Ciuchcia Puch Puch. Nauczycielka-pasjonatka, uwielbiająca dzieci, 
szanowana przez rodziców – przekazująca najmłodszym nie tylko 
niezbędną wiedzę i umiejętności, ale też uśmiech i dobry humor.


