
Karta pracy do utrwalania 
prawidłowej wymowy  gł C
Powtórz:

• wyrazy na pączkach
• zdania  na pączkach
• pokoloruj obrazek.    cud

cały

cuma
cynamon

cokół

Ignacy

plecak

Lucyna

    owoce

kolec

Celina niesie ciastka  do cukierni  na tacy.

Miecio w Ciechocinku trzyma motocykl w piwnicy.

Ciocia Celina ceruje  spudnice.

Wicia czyta Jackowi i Wackowi.
Opracowała A.Czechowska

•sylaby na pączkach
        

ca, co, ce, cy aca, oco, ece, ycy

ac, oc, ec,yc 

cukierek ocet

recepta

cebula

placek

koniec
pałac

koc

plecak



                  Karta pracy do utrwalania   
                   prawidłowej wymowy gł CZ.        
                   Powtórz:

•sylaby na pączkach
•wyrazy na pączkach 
•pokoloruj obrazek

cza, czo, cze, czy acza, oczo, ecze,
            yczy

  acz, ocz, ecz, ycz

czas
czapka

czubek

czapla

czekolada
czytać

haczyk
naczynie loczek

 biegacz
królewicz

płacz klacz tkacz

klucz

smycz

bicz

wnuczek boczek
oczy

                               Bogacz ma w piwnicy cenny miecz.

               Pączi , bułeczki , czekolady sa smaczne.

          Marek czyta ulubione czasopismo.

Dziewczynka jest w czerwonej czapce.
OpracowałaA.Czechowska



Karta pracy do utrwalania 
prawidłowej wymowy gł K.
Powtórz:
          • sylaby na pączkach
          • wyrazy na pączkach
           • pokoloruj obrazek

ga, go, ge, gy aga, ogo, ege, ygy

ag, og, eg , yg

Gustaw
gapa

głupi

 guma

    goni
gołąb

waga flagaogon

    biegawagon
   igła

agawa
bałagan pingwin

ciupaga

bieg

                  Małgorzata zgubiła zegark na górce.

            Grzegorz zerwał gałązkę głogu.

Na górnym regale leżą  grube cegły.

                    Gruby Gustaw ugasił ogień gaśnicą. 
Opracowała A.Czechowska



KARTA PRACY 
przygotowująca do 
wywołania głoski R 

Powtórz:
•sylaby na pączkach
•wyrazy na pączkach
•pokoloruj obrazek

da, do de, dy..   ..    ..    .. ada, odo, ede,     ..         ..      ..

     ydy..ad, od, ed,yd
   ..     ..   ..    ..

ddabina..

ddapie
.. ddewno  ..

ddogi..
bieddonka         ..

moddy
  .. ddopsy

    ..

zddowy
 ..

wiaddo
     ..

kołdda
      ..

  ddes
   ..wydda

    ..
wydda

    .. hyddant
   ..

  zddowy
..

      ddewniaki   ..
    ddapieżnik..

oddobić
..

ddes
..

ddozd
..

                     Baddzo lubię hedbatę  z cytdyną i cukdem.       ..                    ..                   ..                 ..

          Gdażyna całuje códkę na dobdanoc.  ..                            ..                   ..

Kdystyna  kupiła nowe bdatki do ogdódka...                                          ..                    ..

                 Kdólik gdyzie madchewkę i gduszkę.
  ..           ..               ..                     ..             Opracowała A.Czechowska



Karta pracy do     
utrwalania prawidłowej 
wymowy gł T
Powtórz:
       •sylaby na pączkach
        •wyrazy na pączkach
         •pokoloruj obrazek

ta, to, te, ty ata, oto, ete, yty

at, ot, et, yt

       tama
taca   talon

talerz

   tafla
taśma

tapczan
tablica tulipan

chata katar amator

cement dokument
moment

nurt

żart atrament front

talent

                   Brat kupił na targu tablet.

W taksówce Tosia  zostawiła nowa torebkę.

Tomek dostał piątkę z historii.

                Motyl lata z kwiatka na kwiatek.
Opracowała.A.Czechowska


