
Ćwiczenia na głoski:  p, b

1. Ćwiczenia aparatu artykulacyjnego do głosek: p, b

- zaciskanie i rozluźnianie ust;

- cmokanie;

- nadymanie policzków,

- parskanie, plucie, zdmuchiwanie świeczki

2. Wywołanie głoski p, b

- zaciskamy usta i dmuchamy (krótko): p

3. Sylaby do potarzania:

pa, po, pe, pu, pi, py

a-pa, o-po, e-pe, u-pu, y-py, i-pi

ap, op, ep, up, ip, yp

pa-pa, po-po, pe-pe, pu-pu, pi-pi, py-py

pap, pop, pep, pup, pip, pyp

ap-pa, op-po, ep-pe, up-pu, ip-pi, yp-py

ba, bo, be, bu, bi, by

aba, obo, ebe, ubu, ibi, yby

ba-ba, bo-bo, be-be, bu-bu, bi-bi, by-by

bap, bop, bep, bup, bip, byp

ab-ba, ob-bo, eb-be, ub-bu, ib-bi, yb-by



4. Wyrazy do powtarzania

„p”

pan,  pani,  palec,  pasek,  paw,  parasol,  pole,  pociąg,  poniedziałek,  pestka,  pelikan, 

pudełko, puzon, pusty, pukanie, piwnica, Pinokio, pyza, itp.

łapa,  łopata,  aparat,  czepek,  kapela,  grupa,  lipa,  opał,  opaska,  kupon,  koperta,  lupa, 

grypa, opatrunek, kapusta, napój, klapa, kłopot, itp.

 cap, chłop, etap, galop, horoskop, lep, łup, okup, sklep, szop, trop, urlop, zaczep, bób, 

dziób, słup, klub, wieloryb okup, rzep, itp.

„b”

bar, bajka, basen, bal, balkon, banan, baleron, boczek, beczka, bukiet, but, burza, balon, 

bąk, buda, bazar, bażant, biedronka, buzia, itp.

cebula, chlebek, globus, grzyby, kabanos, kubek, łabędź, robak, śruba, tabela, taboret, 

zabawa, żaba, szyba, obora, robotnik, rybak, itp.

5. Wiersze do powtarzania na głoski „p”, „b”

Puk!

Co dzień w borze o tej porze

Puchacz w buk puka: puk!

Biegi i piegi

Piotr tak silnie ćwiczy biegi,

że gdy biega, gubi piegi.



Opad

Kapu, kapu,… Kuba bada,

Czemu z nieba zupa pada.

Bobasek i piasek

Raz po piasku biegł bobasek.                   Po co bobas biegł? Po piasek!                  - Z tego 

piasku – wołał w pędzie - dla bobasków ciasto będzie!

Bobas rad po piasku biegł,                  potem z piasku bułki piekł,                     bułki, chleb i 

pyszne babki – wszystko z tej piaskowej papki.

Kiedy skończył, kładł na półki             babki z papki, z papki bułki                    i z kumplami  

jadł do spółki.


