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RÓŻNICOWANIE GŁOSEK: L – J
(materiały do utrwalania i różnicowania głosek)
Powtarzanie na przemian poniższych sylab początkowo może być dla dziecka dość trudne.
Dla ułatwienia przypomnijmy dziecku, że podczas wymowy głoski L unosimy język za górne
zęby.
LA - JA
LE - JE
LO - JO
LU - JU
LI - JI

ALA - AJA
ELE - EJE
OLO - OJO
ULU - UJU

AL- AJ
EL - EJ
OL - OJ
UL - UJ
YL - YJ

Jeśli dziecko różnicuje głoski i prawidłowo powtarza sylaby, możemy przejść do powtarzania
krótkich zwrotów:
kilo jabłek
jedzenie na talerzu
jajka w lodówce
jajecznica na patelni, jałowiec w lesie
jarzębinowe kuleczki
leci jastrząb
leśna jaszczurka
ludzie i pojazdy
lśniąca jezdnia
jeden lew
jedenaście latawców
lato i jesień
iglasty jeż
wojsko polskie
objazd do polany
lecą jaskółki
jasny blondyn
lek z jagód
leśniczy Janek
dzielny wojak
następnie zdań:
W butelce jest mleko.
Helenkę boli kolano.
Na balkonie stoi leżak.
Mama smaży placki na oleju.
Na leśnej polanie stoją ludzie.

wojna i pokój
leśne jagody
oblodzona jezdnia
pluszowy pajac
jedzie lokomotywa
jesienna aleja
pojemnik na lody
lody jagodowe
butelka napoju
bluzka Julki
spokojny pudel
oswojony kundel
uprzejmy Leszek
boląca szyja
przedpokój i toaleta
pająk pod lampą
gotuje kisiel
kąpiel w pianie
hokej na lodzie
pacjent u lekarza

oraz słów, w których głoski: L, J występują równocześnie:
Adelajda, jeleń, jadalnia, melodyjka, faluje, galopuje, lamentuje, leje, naleje, poluje, wylatuje,
wyleje, holuje, jaglany, klejone, lojalny, lepiej, naklejony, alleluja, Julek, jubilat, lajkonik,
hulajnoga, melduje, maluje, Jola
Na zakończenie krótki wiersz:

Kolacja
Na kolację dziś w niedzielę, smakołyków będzie wiele.
Są tu kluski z jagodami,
Naleśniki z jabłuszkami.
Jajka, chleb, sok malinowy.
No i placek jeżynowy.
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