
W przypadku wątpliwości czy rozwój funcji  

słuchowych  przebiega prawidłowo, można 

szukać pomocy w placówkach służby zdro-

wia (ocena ostrości słyszenia) oraz w po-

radniach psychologiczno– pedagogicz-

nych ( diagnoza pod kątem wydania opi-

nii o potrzebie wczesnego wspomagania 

rozwoju dziecka). 

 

Poradnik został opracowany przez 

pracowników Poradni Psychologicz-

no- Pedagogicznej w Ciechanowie: 

pedagog - mgr Irenę Gostół oraz 

logopedę- mgr Elżbietę Kicińską. 

Poradnik dla rodziców dzieci 
w wieku przedszkolnym 

06– 400 Ciechanów,  

ul. Wyzwolenia 10 a,  

tel. 23 672 26 73,   23 673 27 73 

e-mail: info@pppciechanow.pl 
 

 

Drodzy Rodzice! 

Sprawdź rozwój 

funkcji 

słuchowych 

swojego dziecka 

Pradnia 

Psychologiczno- 

Pedagogiczna  

w Ciechanowie 

Pradnia Psychologiczno- 

Pedagogiczna  

w Ciechanowie „W dzieciństwie niewiele 

zależy od nas, wiele zaś od 

tych, którzy są z nami”  



Proces słyszenia to odbiór dźwięków ( słuch 

fizjologiczny) i ich rozpoznanie, interpretacja 

(percepcja słuchowa). 

Słuch fizjologiczny jest podstawą rozwoju mo-

wy. Tak więc już od urodzenia dziecka wskaza-

ne jest obserwowanie reakcji na dźwięki. 

Na percepcję słuchową składa się:  

 umiejętność różnicowania podobnych 

brzmieniowo dźwię-

ków mowy np. b-p, s-

sz 

 synteza i analiza słu-

chowa 

 pamięć słuchowa. 

Poradnik zawiera Kwestionariusz , 

Który może pomóc w określeniu poziomu roz-

woju funkcji słuchowych dziecka. Informacja 

zawarte w Kwestionariuszu dotyczą dziecka w 

KWESTIONARIUSZ dla rodziców dzieci             

w wieku 0– 6 lat. 

Odpowiedzi twierdzące wskazują, że rozwój funkcji 

słuchowych  dziecka przebiega prawidłowo. 
 

1. Noworodek reaguje zmrużeniem oczu lub na-

głym rozłożeniem rączek na bardzo głośne 

dźwięki.                    TAK                     NIE  

2. Niemowlę zwraca głowę w kierunku dźwięku 

np. grzechotki .       TAK                     NIE  

3. Reaguje na głos bliskiej osoby, kiedy jej nie 

widzi.                       TAK                     NIE     

4. Niemowlę w wieku 6– 10 miesięcy reaguje 

na swoje imię, na zakaz „nie wolno”. 

                                          TAK                     NIE  

5. Dziecko przed 1 rokiem życia naśladuje głos 

mamy, taty pod względem rytmu, głośności. 

                                          TAK                     NIE  

6. Około 1 roku życia porusza się i wydaje  

dźwięki w takt muzyki. 

                                          TAK                     NIE  

7. W 1 roku życia zaczyna mówić pierwsze wyra-

zy.                          TAK                     NIE  

8. W 2 roku życia wypowiada proste zdania. 

                                         TAK                     NIE  

Dziecko w wieku przedszkolnym: 

9. Chętnie uczy się wierszyków, piosenek.    

                                         TAK                     NIE     

Proces słyszenia 

10. Lubi słuchać bajek, opowiadań. 

                                    TAK                     NIE 

11. Określa czy słyszy „takie same” czy „inne”    

       wyrazy np. bułka- półka, kura- kula, pasek-    

       piasek itp.             TAK                     NIE 

12. Buduje zdania z wyrazów rozdzielonych dłu   

        gimi pauzami np. „mam- nowe- buty”. 

                                     TAK                     NIE 

13. Wyodrębnia  w zadaniu określone wyrazy    

       np. nazwy zabawek, owoców, które zostały     

       wymienione w zdaniu.       

                                     TAK                     NIE 

14. Odgaduje wyraz podany sylabami np.  

         ko- ty = koty;  sa- mo- lot = samolot. 

                                   TAK                     NIE 

15. Dzieli wyraz na sylaby np. w zabawie    

      „Robot” naśladuje mowę robota np. Jak-     

       masz- na- i-mię? Pa-weł? 

                                     TAK                     NIE 

16. W wieku 5-6 lat dziecko składa wyraz              

       z głosek np. k- o- t = kot,  w- o- d- a = woda. 

                                    TAK                     NIE 

17. Wydziela głoski w wyrazie (na początku       

      wyrazu, na końcu, kolejno wszystkie głoski). 

                                          TAK                     NIE 

18. Dziecko nie ma ( nie miało) problemów    

       zdrowotnych z uszami (stany zapalne,         

        infekcje).           TAK          NIE 


