
Karta pracy - "MIŚ" do utrwalania wymowy głoski S-SZ

Powtórz:

-sylaby na pszczołach,

-wyrazy na beczce misia,
-wyrażenia dwuwyrazowe 
na beczkach,
-zdania na trawie.

Dokończ kolorować obrazek.
Damaluj misie w beczkach.

Opracowała A.Czechowska
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szałas
sandały

szkatułka

suwak   Szymona
      stromy szlak
schowana szklanka

strój szpitalny

szybki szpak
szminka Agnieszki

    nasza szkapa 
pyszne szprotki

sztywny szlabanspragniony szakal

   blaszane  sanki  
     szkic rysunku
szykowna gospodyni
posrebrzana broszka

przystojna listonoszka

Na szafie namalowano smoka  w szkatułce.
Kupiłam szmaragdową sukienkę.

Mama zrobiła kiszone ogórki i pyszny smalec.



Karta pracy "MIŚ" do utrwalenia głoski K   
Powtórz:
- sylaby na pszczołach,
-wyrazy na beczce misia,
-wyrażenia dwuwyrazowe na beczkach.
-zdania na trawie.
Dokończ kolorować obrazek.
Domaluj misie w beczkach. 

ka
ko

ke

ky

aka

oko

eke

yky

ak
ok

ek

kapa
kawa
kasa
kanał
kabel

krótka kapa
kolorowy kamień

kiszona kapusta
komplet kuchenny

  kolorowe klocki
  kostka cukru
kruche ciastko
kropla soku

   bańka mleka
mokry piesek

Opracowała A.Czechowska

    kary koń

krojone kluski

Katarzyna   kupiła   w sklepie   kolorową    konewkę.
Hania upiekła kruchy placek.
Karol ma krótką koszulkę.



Karta pracy "MIŚ" do utrwalenia głoski G
Powtórz:

- sylaby na pszczołach, 
-sylaby  na beczce misia, 
-wyrazy  na beczkach.
-zdania na trawie.

Dokończ kolorować obrazek.
Domaluj misie w beczkach.

Opracowała A.Czechowska
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    gaz, gaz, gaz

   gad, gad, gad
    gapa, gapa, gapa

gałka, gałka, gałka

ganek, ganek, ganek, ganek

gazeta, gazeta, gazeta, gazeta
gajowy, gajowy, gajowy,

goniec, goniec, goniec, goniec

gleba. gleba, bleba, gleba

glina, glina, glina, glina

głowa, glowa, głowa, głowa

globus, globus, globus

Gospodyni gotuje groch. 
Magda przegląda gazetę. 
Gdzieś zgineła długa igła.



Karta pracy"MIŚ" przygotowująca do wymowy głoski R

Powtórz:

-zbitki na pszczołach,
-wyrazy na beczce misia,
- wyrażenia dwuwyrazowe na 
beczkach,
-zdnia na trawie.

Pamiętaj ,że kropki pod zbitkami i 
wyrazami oznaczają ,że trzeba    je 
wymawiać dziąsłowo. 
Dokończ kolorować obrazek i 
namaluj misie w beczce.
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Bduno ma nowy bdodzik .
   ..                             ..

Bdat pdędko pdowadzi dowed.  ..         ..             ..              ..        ..
Kadol ma bdudne dęce.
       ..              ..           ..



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

Powtórz:
-sylaby na beczce misia 
rozciagajac samogłoski.
- wyrazy na  na beczkach dzieląc 
na  sylaby z przedłużonym 
przeciąganiem.
-zdania z wyrazami  stosując 
kontrolę  ruchową przez 
przeciąganie palcem.
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Opracowała A.Czechowska

Dokończ kolorować obrazek.
Domaluj misie w beczce.

tu ............by..............lec     

twa.........  ro..............żek
tra.......po........li...........na
te.........ktu.................ra

ti......ra.......mi.........su

Na  sto.....le       le.......ży    ko.....szul.......ka.
To.......mek    ma       ko.....lo......ro.....we     dre.......sy.    

Pu.....szy.....sty      plu......szak        le......ży       na       pół.........ce.




