
        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwszy numer naszego Biuletynu ukazał się 

trzy lata temu, w styczniu 2005 r. 

W kolejnych numerach przedstawialiśmy Państwu 

ofertę Poradni, przybliżaliśmy charakter 

prowadzonych u nas zajęć dla dzieci, rodziców i 

nauczycieli oraz pracę poszczególnych zespołów. 

 W drukowanych na naszych łamach 

artykułach omawialiśmy m.in. funkcjonowanie 

Zespołu Orzekającego, radziliśmy. jak pracować z 

uczniem o specyficznych trudnościach w nauce, 

dlaczego warto zapisać dziecko na zajęcia, podczas 

których uczy się radzić sobie ze złością, rozwijać 

umiejętności społeczne, bronić się przed przemocą. 

 Pisaliśmy również o przyczynach zaburzeń 

słuchu u dzieci oraz o programie przesiewowym 

„Słyszę”. 

 

Obecnie do Państwa rąk oddajemy już dziewiąty numer Biuletynu. MIŁEJ LEKTURY! 

  

Przypominamy, że korzystanie z naszej pomocy jest bezpłatne i nie jest 

wymagane skierowanie. Rejestracji dziecka można dokonać telefonicznie pod 

numerem 012 266-19-50 lub osobiście w sekretariacie.  

Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00. 
 

 

 

W TYM NUMERZE BIULETYNU: 
prezentuje się Zespół Orientacji i Poradnictwa Zawodowego oraz przedstawiamy artykuł o 

wpływie funkcji słuchowych na prawidłowy przebieg nauki czytania i pisania.  
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Zespół Orientacji i Poradnictwa Zawodowego 
 

Zmieniająca się rzeczywistość społeczno-ekonomiczna stawia coraz większe 

wymagania uczniom - absolwentom szkół, czyli przyszłym pracownikom. W tej dynamicznej 

rzeczywistości szczególnego znaczenia nabiera trafny wybór zawodu. 

Zawód prawidłowo wybrany, to zawód wybrany świadomie, zgodnie z wymaganiami, 

odpowiadający zdolnościom ucznia, poziomowi jego wiadomości, umiejętnościom i cechom 

osobowości, z uwzględnieniem społecznego zapotrzebowania – pozwalający w przyszłości 

rozwijać ambicje i aspiracje oraz dający satysfakcję z pracy i życia. 

Zatem, to czy uczeń wybierze odpowiedni dla siebie zawód, zależy przede wszystkim od jego 

wiedzy o sobie, swoich możliwościach, cechach osobowości, a także o specyfice różnych 

zawodów i możliwościach kształcenia. 

Jednym ze statutowych zadań poradni psychologiczno-pedagogicznych jest 

zapewnienie uczniom kończącym gimnazja i licea ogólnokształcące specjalistycznej pomocy 

w podejmowaniu optymalnych decyzji w zakresie prawidłowego wyboru zawodu i kierunku 

dalszego kształcenia. 

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 3 zadanie to realizują psycholodzy, 

pedagodzy i doradcy zawodowi pracujący w Zespole Orientacji i Poradnictwa Zawodowego:  

Janina Smęder, Marta Łyko, Anna Stępień, Barbara Michalska, Barbara Pacyna, Dorota 

Żarczyńska. 

Zwykle mamy kontakt z uczniami w dwóch bardzo ważnych dla nich momentach 

życia, kiedy muszą podjąć decyzję: 

1. Jaką szkołę wybrać po gimnazjum. 

2. Gdzie kontynuować naukę po szkole ponadgimnazjalnej. 

Pracujemy indywidualnie i w ramach zajęć warsztatowych, które są prowadzone w 

klasach I-III gimnazjum oraz w II, III liceum ogólnokształcącego. Warsztaty odbywają się 

głównie na terenie szkół. 

Zajęcia te pozwalają uczniom na nabywanie następujących umiejętności: 

- poznawania samego siebie, 

- oceny własnych możliwości, 

- podejmowania decyzji o wyborze szkoły i zawodu, 

- prezentowania siebie. 

W pracy indywidualnej z uczniem w trakcie badań zawodowych i rozmów konsultacyjnych w 

Punkcie Poradnictwa Zawodowego zajmujemy się diagnozowaniem predyspozycji 

zawodowych oraz udzielaniem informacji lub porady zawodowej. 

Szczególną opieką obejmujemy uczniów z różnego rodzaju problemami zdrowotnymi, dla 

których wybór zawodu jest szczególnie trudny i ograniczony przeciwwskazaniami. 

Przygotowując uczniów do podejmowania trafnych decyzji szkolno-zawodowych 

współpracujemy również z ich rodzicami. Prowadzimy dla nich  prelekcje i pogadanki, a 

także rozmowy indywidualne. 

Staramy się, aby nasze działania stanowiły kompleksowe zabiegi wychowawcze, 

których celem jest pomoc młodzieży w samodzielnym wyborze zawodu i ukierunkowanie jej 

rozwoju tak, aby każdy uczeń sam dojrzał do podjęcia optymalnej decyzji edukacyjno-

zawodowej, a w życiu dorosłym mógł powtórzyć za Thomasem Alva Edisonem: 

„ Nie przepracowałem ani jednego dnia w swoim życiu. Wszystko co robiłem, to była 

przyjemność.” 

Czego życzymy wszystkim tegorocznym absolwentom szkół gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych, zapraszając do korzystania z oferty naszego działu. 

 

 

oprac.: Dorota Żarczyńska 



Wpływ funkcji słuchowych na prawidłowy przebieg 

nauki czytania i pisania 
 

Ważnym aspektem dojrzałości dziecka do podjęcia nauki w szkole jest prawidłowo 

rozwinięty słuch fonemowy oraz zdolność do analizy i syntezy słuchowej. 

Słuch fonemowy wg I. Styczek  to umiejętność rozróżniania najmniejszych elementów 

składowych wyrazów czyli fonemów. Umiejętność ta umożliwia też rozumienie wyrazów, 

które są zbudowane z fonemów danego języka.  

Początki słuchu mownego obserwuje się już pod koniec okresu gaworzenia, a jego 

najbujniejszy rozwój przypada na okres między 1 a 2 rokiem życia dziecka. Pod koniec 2 

roku życia dziecko osiąga dojrzałość w różnicowaniu głosek. 

Konsekwencją niedokształcenia lub zaburzenia słuchu mogą być na przykład trudności 

dziecka w różnicowaniu wyrazów podobnych brzmieniowo, różniących się jedną cechą 

dystynktywną, najczęściej dźwięczność-bezdźwięczność. Utrudniają one  sprawną naukę 

czytania i pisania (pojawiają się błędy polegające na myleniu liter – odpowiedników głosek 

podobnie brzmiących np.  b-p, d-t, k-g itp). 

Na bazie prawidłowo rozwiniętego słuchu fonemowego kształtuje się zdolność do 

dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów, będąca podstawą nabywania 

umiejętności czytania i pisania. Kształtuje się ona między 5 a 7 rokiem życia dziecka. Jej 

rozwój powinien ukończyć się przed podjęciem nauki w szkole.   

Ważne jest ćwiczenie tej umiejętności u dziecka, z zachowaniem zasady stopniowania 

trudności. Ćwiczenia powinny przebiegać w następującej kolejności: 

 

I. Różnicowanie samogłosek w nagłosie i spółgłosek w wygłosie. 

1. Czy na początku wyrazu „osa” jest głoska „o”?  

2. Jaką głoskę słyszysz na początku wyrazu „okno”? itp. 

 

PRZYKŁADOWY ZESTAW WYRAZÓW: 

Ola, igła,  ul, ekran, oko, akwarium, osa, elementarz, Ula, Irek, ucho, agrafka,  

Ewa, okno, ulica, aparat, indyk, Ala, ananas, okulary, Eskimos, owoce, Iwona, Ameryka,  

 

3. Czy wyraz „mak” kończy się głoską „k”?  

4. Jaką głoskę słyszysz na końcu wyrazu „but”? itp.  

 

PRZYKŁADOWY ZESTAW WYRAZÓW: 

pas, bal, por, kosz, sok, ser, szal, hak, las, pan, dom, koń, banan, katar, wazon, korek, rower, 

bilet, metal, bałwan, tygrys, kaptur, ślimak, komputer, wtorek, klucz, kaloryfer, dywan,  

 

II. Różnicowanie samogłosek w wygłosie i spółgłosek w nagłosie. 

1.Czy na końcu wyrazu “mama” słyszysz głoskę “a”? 

2.Jaką głoskę słyszysz na końcu wyrazu “Ola”? itp. 

 

PRZYKŁADOWY ZESTAW WYRAZÓW: 

mama, rzeka, fale, koło, nogi, woda, lato, maki, kije, guma, okno, buty, rogi, morze, ryby, 

sobota, korale, kolano, koniki, sałata, guziki, domino, pisaki,  

 

3. Czy na  początku wyrazu “kot” jest głoska “k”? 

4. Jaką głoską zaczyna się wyraz „las”? itp. 

 

 



PRZYKŁADOWY ZESTAW WYRAZÓW: 

lis, kosz, pas, dom, tor, miś, ser, żuk, hak, szal, wąs, but, woda, łata, rama, fale,  

domy, lody, sala, kawa, haki, mama, taca, koło, tata, nogi, pole, banan, lekarz, medal, jeleń,  

 

III. Różnicowanie głosek w  wyrazach  bez zbiegu spółgłosek. 

1. Jakie głoski słyszysz w wyrazie „dom”?  

2. Zgadnij, co powiedziałam? „m-i-ś” (wyraz wypowiadamy głoskując) itp. 

3. Powiedz głoskami jakiś wyraz, a ja zgadnę, co powiedziałeś.  

 

PRZYKŁADOWY ZESTAW WYRAZÓW: 

lis, hak, ser, but, dom, las, wór, tor, kosz, osa, ule, Ola, sok, bat, kot, kij, nić, 

woda, tata, taca, ryba, lody, koło, nogi, pole, sala, szale, kawa, kasza, kino, 

medal, bilet, lizak, komin, jeleń, wózek, rower, banan, kijek, motyl, pająk,  

cebula, łodyga, kaseta, sałata, maszyna, kabina, gazeta, talerze, wesele, kolano, Dorota,  

marynarze, parasole, koraliki, gabinety, galareta, talerzyki, lokomotywa, samochody,  

 

IV. Różnicowanie głosek w wyrazach ze zbiegiem spółgłosek. 

1. Jakie głoski słyszysz w wyrazie „park”? itd.  

2. Zgadnij, co powiedziałam: „p-o-r-t” (wypowiadamy głoskując) 

3.  Powiedz głoskami jakiś wyraz, a ja zgadnę, co powiedziałeś. 

 

PRZYKŁADOWY ZESTAW WYRAZÓW: 

bank, metr, żart, hełm, deszcz, tort, boks, gość, most,  liść, list, wilk, film, żubr, cyrk, golf,  

lwy, łza, kra, ćma, gra, dwa, sto, psy, bzy, tło, kły, dno, dni, sny, kto,  

kran, ptak, gracz, brat, dres, kret, klej, krem, grosz, skok, krok, klucz, kruk,  płyn, smyk, blok,  

krowa, skała, brama, klapa, trasa, flaga, klasa, trawa, brawo, kreda, słowo, błoto, zboże,  

klamka, pralka, bramka, precle, dreszcze, knedle, Krosno, słońce, plotka, kromka, szczotka,  

sklep, strach, skłon, grzmot, splot, zwrot, strój, struś, strup, stryj, strych, sprzęt,  

start, blask, płaszcz, kleks, klops, sport, sztorm, tłuszcz, bluszcz, plusk, klaps,  

 

Jeśli mimo ćwiczeń uczeń ma trudności z  dokonywaniem analizy i syntezy 

głoskowej, świadczyć to może o  zaburzeniu słuchu fonemowego lub też  deficytach w 

zakresie pamięci słuchowej. Zaburzona pamięć słuchowa utrudnia lub uniemożliwia 

utrzymanie w pamięci kilku elementów odbieranych drogą słuchową oraz powtórzenie 

prawidłowo kilku składników wypowiedzi.  Problemy z zapamiętywaniem mogą dotyczyć 

również liczby i kolejności sylab lub głosek w wyrazie. Wpływa to negatywnie na rozumienie 

mowy (np. identyfikowanie słów kot-kto-tok, masło-słoma itp.), utrudnia tworzenie się 

stabilnych wzorców słuchowych wyrazów, zaburza proces czytania i pisania. 

Analiza i synteza słuchowa wymaga wielu ćwiczeń, ale również dobrego poziomu 

rozwoju opisanych wyżej umiejętności słuchowych. Ważne jest, aby nauczyciel potrafił 

odróżnić kłopoty dziecka, wynikające z braku treningu, od trudności będących wynikiem 

specyficznych problemów w zakresie funkcji słuchowych. Tylko wtedy, dzięki właściwemu 

postępowaniu oraz wprowadzeniu rodziców w istotę problemu i zmobilizowaniu ich do 

aktywnej współpracy, będzie on mógł skutecznie pomóc dziecku w nauce czytania i pisania.  

 

oprac. Dorota Zemła 
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