
Karta pracy "Dinozaur" do utrwalania głoski S-SZ

Powtórz:
- sylaby na jajkach,
-wyrażenia dwuwyrazowe na dinozaurze,                                                                 
-zdania na trawie .                                                   
Dokończ kolorować obrazek, w jajkch namaluj 
dinozaury.

sprytna myszka
stary szalik
stara szafa

schowany szampon
sportowa koszula
sprytny Szymon

słodka szarlotka
strój szkolny

sa sza
so szo
se sze
su szu

asa asza
oso oszo
ese esze

usu uszu

as asz
os osz
es esz
us usz
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Obok szkoły budują szpital i   nowy sklep.

Spragniony stryjek Szymona pił wodę ze szklanki.

Szpak wylądował w starj dziupli.



Karta pracy "Dinozaur"- przygotowujaca do wymowy głoski R

Powtórz:
- sylaby na jajkach, 
-wyrażenia dwuwyrazowe na dinozaurze,
- zadnia na trawie.
Dokończ kolorować obrazek, w jajkach namaluj
dinozaury.
Kropki pod zbitkami i wyrażeniami 
oznaczają ,że trzeba  wymawiać je dziąsłowo.

mokda tdawa
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ddewniane ddabina
 .. ..

ddogie  tdampki
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mokda    kołdda
dduga ddużyna
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tduskawkowy  desed
  .. ..
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tdna, tdna, tdna
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Na stole stoi wiaddo  zddowego tdanu.                                 ..         ..                 ..

Piotd na obiad ugotował bdokuły i bdukselkę

Opracowała A.Czechowska

        ..               ..                     ..                 ..
Zabdudzona bdoszka pdababci.
        ..                  ..               ..
Bdat Kadola był baddzo bdudny

      ..         ..                   ..           ..



Karta pracy"Dinozaur" do utrwalania głoski K
Powtórz:

-sylaby na jajkach, 
-wyrażenia dwuwyrazowe na dinozaurze,
- zdania na trawie.
Dokończ kolorować obrazek, w jajkacjh namaluj 
dinozaury.
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kilogram mąki

kiszone ogórki

kiermasz książek

kierowca taksówki

słodkie poziomki

waskie uliczki

niebieski lakier

Obok kina stoi kiosk.

Kasia ma w kieszeni kilka cukierków.

Z kurnika wyszły kury i kaczki.

Karol ma  krótkie spodenki.



Karta pracy"Dinozaur" do utrawalenia głoski B

Powtórz:

-sylaby na jajkach, 
-wyrażenia dwuwyrazowe na dinozaurze,
-zdania na trawie.
Dokończ kolorować obrazek, w jajkach  namaluj 
dinozaury.

biała bibuła
bulion babuni

brudny brystol
brązowe brwi
biegajaca Basia

bystry Bruno

bufiasta bluzka

   ba                  ba

   bo                bo
      be                be

    bu           bu

   aba                aba
   obo                obo
    ebe                ebe

 ubu               ubu
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   ab ab
   ob                  ob

   eb              eb
ub               ub

Na biurku leży bibuła.

Po boisku biega biały piesek.

Sabina zgubiła bilet na balet.

Na szybie siedzi biedronka.



Karta pracy"Dinozaur".Ćwiczenia do poprawy  niepłyności mowy.

Powtórz:

-sylaby na jajkach rozciągajac samogłoski,
-wyrażenia dwuwyrazowe na dinozaurze dzieląc na 
sylaby z przedłużanym rozciąganiem,
-zdania na  trawie.Przeciągając  palcem.
Dokończ kolorować obrazek , w jajkach namaluj  dinzaury.
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pa.....................da
go......................da
ko....................do

te.................dy

Pa.....chną......ce     per......fu......my   Ka....ro.....li....ny.
Pa....pry.....ko.....wa      po....tra.....wa  Ja....ku.....ba.

Pu.....szka    na....po.....ju    ga....zo....wa....ne.....go.

Pa....pie.....ro......wy   pa....jac     Szy....mo....na.




