
 

  

 
 
 
 
 

 Świadomość Znaczenie Różnicowanie Pamięć słuchowa

“P
rzyszłość mojego dziecka stała się 

jaśniejsza, ponieważ otrzymało dar słyszenia. 

To coś naprawdę wielkiego...”
- Alina, lat 3

Etap 4. Identyfikacja znaczenia
Wskazywanie przedmiotów, obrazków lub sytuacji na podstawie kojarzenia znaczenia wypowiadanych słów. Rozwój 
pamięci słuchowej umożliwia dziecku intuicyjną identyfikację, zapamiętywanie i przetwarzanie coraz większej liczby 
informacji poprzez słuchanie.

Jednoelementowa pamięć słuchowa 
(Od 13 do 15 miesiąca życia)

Dwuelementowa pamięć słuchowa  
(Od 19 do 24 miesiąca życia)

Trzyelementowa pamięć słuchowa  
(Od 31 do 36 miesiąca życia)

uuu miau miau  pi pi pi

Podaj mi psa i barana.

Wybór trzech elementów spośród pięciu i więcej

Następnym krokiem jest stopniowe zwiększanie 
liczby elementów wg zasady od najbardziej 
różniących się akustycznie do podobnych.

 Chłopiec śpi. Dziewczynka czyta. Pies biegnie.

Stopniowa identyfikacja coraz trudniejszych struktur 
gramatycznych:
	 •	 rzeczowników	i	czasowników
	 •	 rzeczownikówi	i	przymiotnikówi:	kolor,	liczba,	itp.
	 •	 zaimków	–	ja,	ty,	ona,	on,	oni,	itp.
	 •	 rzeczowników	i	przyimków:	w,	na,	pod,	za,	itp.

 Klaśnij.  Siadaj. Daj mi niebieskie auto.   Gdzie jedzie czerwone auto?

Przykładowe karty
Wykonywanie dwóch, trzech poleceń, np.:

Otwórz pudełko, wyjmij auto i połóż je na krześle.

 Włóż kaczkę do wody.  Postaw buty przy drzwiach.

Wraz z rozwojem pamięci słuchowej, szeregowanie staje się 
coraz ważniejsze. Sekwencyjna pamięć słuchowa, 

czyli umiejętność przechowywania, zapamiętywania 
i przywoływania informacji w takiej kolejności, 

w jakiej zostały przedstawione, decyduje 
o dalszym rozwoju mowy. 

KOLEJNY KROK!!!
Od 37 do 42 miesiąca życia

Pamięć słuchowa obejmuje już pięć elementów
Zdolność szeregowania trzech informacji (lub więcej)

Zdolność wykonania trzech poleceń
Umiejętność powtórzenia krótkiej historyjki

Wybór jednego z trzech elementów
Rozpoczynać należy od najbardziej różniących się elementów

Daj	mi	samolot,	który	robi	uuuu.
Pokaż	mi	kota,	która	robi	miau	miau.

Wybór dwóch elementów spośród czterech i więcej
Na	tym	etapie	należy	podawać	wyrazy,	nie	dźwięki

 Pies  Małpa Baran  Auto

Od 25 do 30 miesiąca życia
BUDOWAnIE ZDAń PROStyCh O StRUKtURZE 

RZECZOWnIK + CZASOWnIK

Wykonywanie jednoelementowych poleceń Wybór rzeczownika z przymiotnikiem
Szeregowanie informacji.

Zjadł śniadanie, a potem umył zęby.

Od 16 do 18 miesiąca życia
Rozpoznawanie słów kluczowych w zdaniu.

Słyszenie – etapy rozwoju

Plakaty powstały na podstawie angielskiej wersji przy wsparciu 
dr Katarzyny Bieńkowskiej ze Stowarzyszenia Rodziców 
i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu w Krośnie. 

Daj	mi	krowę,	psa	i	pociąg.

Więcej materiałów do rehabilitacji słuchu i mowy można znaleźć na stronie 
internetowej www.razemdlasluchu.pl.


