
Uczymy dziecko głoskować 
 

 Głoskowanie to umiejętność, którą dziecko powinno opanować  zanim zacznie 

naukę czytania i pisania.   

Co robić, żeby  rozwinąć analizę słuchową, czyli podział wyrazu na głoski: 

1. Liczenie usłyszanych dźwięków – np. rodzic klaszcze, a dziecko liczy ile razy. 

2. Synteza głoskowa – rozkładamy przed dzieckiem kilka obrazków, np. oko, osa, 

nos, itp. i wspólnie z dzieckiem je nazywamy. Następnie rodzic dzieli je na głoski. 

Dziecko wskazuje obrazek przegłosowany przez dorosłego.  

3. Analiza zdania – rodzic mówi zdanie np. Ala kupiła lody. Dziecko układa tyle 

klocków, ile zdanie miało słów.  Zwróćmy uwagę na kierunek układania klocków – 

od lewej strony do prawej. Na koniec dziecko mówi zdanie pokazując klocki. 

4. Analiza sylabowa – dziecko samodzielnie dzieli słowa na sylaby. Liczy ile jest 

sylab w słowie, jaka sylaba jest pierwsza, a jaka ostatnia.  Skacze  tyle razy ile jest 

sylab, albo rzuca piłkę do rodzica wypowiadając pierwszą sylabę,  rodzic odrzuca 

wypowiadając drugą, itd. Wymyśla  słowo na podaną sylabę. W czasie dzielenia na 

sylaby możemy stukać ołówkiem w rytm wypowiadanych sylab.  

5. Analiza fonemowa - głoskowanie to nauka poprawnego artykułowania wszystkich 

głosek w wyrazie.  W przypadku, gdy  dziecko  nie potrafi jeszcze wymawiać 

poprawnie wszystkich głosek (np. „sz”   jak „ś”, „cz” jak „ć” itp.), ćwiczenia mogą 

trwać nawet latami.  Dziecko powinno poprawnie głoskować w wieku 6–7 lat. Jeśli 

wtedy nadal będzie miało z tym duże problemy, można udać się do specjalisty. 

Logopeda powinien wyjaśnić, jak nauczyć dziecko głoskować, zwłaszcza gdy 

zdiagnozuje u niego opóźnienia w nauce poprawnej wymowy. 

Wszelkie ćwiczenia na głoskowanie powinny mieć formę zabawy, a nie przymusu. 

Jeśli to tylko możliwe, wykonujemy je przy okazji innych czynności, np. jeśli 

jedziemy autem, można dla rozrywki głoskować wspólnie z dzieckiem. Takie 

ćwiczenia nie muszą trwać długo, jednak ważna jest ich systematyczność. O wiele 

więcej przyniesie kilkuminutowa, ale codzienna tego typu zabawa niż godzinne 

posiedzenie raz w tygodniu. W drugim przypadku dziecko może potraktować to jako 

przykry obowiązek i zniechęcić się do opanowania materiału. 

Od czego zacząć naukę głoskowania? Najlepiej od prostych wyrazów składających 

się z 3 lub 4 głosek i zaczynających się na samogłoskę. Wybieramy jakieś słowo, 

najlepiej bez głosek zmiękczonych i miękkich, i wyraźnie je dziecku głoskujemy 

(np. Ola). Głoskując, przeciągamy pierwszą samogłoskę (Ooo-la, Uuu – la, ooo - 

ko).  Prosimy dziecko o powtórzenie i podajemy mu wyrazy do nauki samodzielnego 

głoskowania (np. Ala, ul, osa). 

Jeśli zauważymy, że dziecko opanowało to ćwiczenie, nieco je zmodyfikujemy. Tym 

razem postawimy nacisk na ostatnią głoskę, również będącą samogłoską (os-aaa). 

Ponownie poprosimy dziecko o powtórzenie i podamy wyrazy do samodzielnej nauki 

(np. Tola, kula, do, ona, pole). Następnie ćwiczymy wyodrębnianie ostatniej głoski, 

która jest spółgłoską, np. no-sss. 

Prosimy dziecko, aby wskazało przedmioty lub zwierzęta, które zaczynają się na 

wybraną głoskę, np. „k”, „o”, itp.  To ciekawa zabawa słowna, którą dzieci 

zazwyczaj uwielbiają. Wymyślamy  pierwsze, krótkie słowo. Zadaniem dziecka jest 

wymyślenie kolejnego, ale zaczynającego się na taką samą głoskę, na jaką kończyło 

się poprzednie. Następnie dorosły  wymyśla kolejne słowo, potem znów dziecko itd. 



W ten sposób tworzymy pociąg z wyrazów (np. kot–Tola–Ala–as–ser–robak–

klasa…). 

W kolejnym etapie przejdziemy  do głoskowania środkowych głosek wyrazów, ale 

nadal samogłosek! Można podać dziecku te same przykłady co wcześniej. 


