
Fișă sunetul „B” - emitere și consolidare

Introducerea sunetului în silabe:

- silabe ce conțin sunetul în poziția inițială:
ba, be, bi, bo, bu

- silabe ce conțin sunetul în poziția finală:
ab, eb, ib, ob, ub

- silabe ce conțin sunetul în poziția mediană:
aba, ebe, ibi, obo, ubu

- silabe cu și fără sens ce conțin sunetul în poziția inițială:
bar, bet, bic, bun, bor, bas

- silabe cu și fără sens ce conțin sunetul în poziția finală:
sab, tob, reb, tib, tab, rab

- silabe dublate ce conțin sunetul în poziția inițială și mediană:
baba, bebe, bibi, bobo, bubu

-silabe dublate ce conțin sunetul în poziția mediană și finală:
abab, ebeb, ibib, obob, ubub

Introducerea sunetului în onomatopee:

Cum se aude când pornește motocicleta?    Cum face oaia?                                 Cum face albina?
             Bârrrr - bârrrr                                   Beeee                                            Bâzzz - bâzzz

Alte onomatopee:
- bate clopotul (bing - bang)                - bufnița (bu-hu-huu)               - mașina (brum - brum)
- taste telefon (bip - bip)                      - batem toba (bum - bum)        - tun (bum - buuuum)
- scăpăm jucăria din mână (buufff)      - a tremura (brrrr)                    - entuziasm (bravo!)



Introducerea sunetului în cuvinte:

- sunetul în poziția inițială:

          banană                                            barză                                          bebeluș     

- sunetul în poziția mediană:

           boabe                                         galben                                            robot

- sunetul în poziția finală:

              cub                                           porumb                                           glob



 

Pronunță corect următoarele cuvinte:

            buburuză                                                bec                                                   borcan

             bufniță                                           bile                                                  tobă

     bomboane                                         bancă                                              broască



Proverbe:

Banul la ban trage.

Bate fierul cât e cald.

Bate șaua să priceapă iapa.

Bine faci, bine găsești.

Boala cunoscută e pe jumătate vindecată.

Bob cu bob se umple sacul.

Banii n-au miros.

Bătrânețe - haine grele.

Boii bătrăni fac brazda bună.

Buturuga mică răstoarnă carul mare.

Bate toba la urechea surdului.

Bani buni pentru zile negre.

Baba bătrână cu dinții de lână.

Bani de-aș avea, m-aș însura.

Barbă mare, minte n-are.



             Ghicitori:

Cine stă mereu pe lac,
Și tot strigă: "Oac! Oac! Oac!"?

De mă umflu-ndată zbor,
Mă înalţ rotund, uşor.
Când mă sparg, ce ghinion! Aţi ghicit. Sunt un ... 

Pe masă sau în tavan,
Seara vezi un ghem bălan!

Iarna-n frig, vara la soare,
Neschimbat e la culoare!

Cu arome îmbietoare
Pâinea rumenă apare.
Din cuptorul dogorit,
Cine o scoate mulţumit?

Are roţi, dar nu-i maşină, 
Aleargă fără benzină,
Şi te duce de-a călare,
Nu-i pasă de depărtare.



Poezii cu litera „B”

Broscuța cu bonetă

O broscuță cu bonetă,
Stă cuminte și sfioasă,
Un băiat pe-o bicicletă,
S-a oprit în drum spre casă
Și îi spune el în șagă:
Bună ziua bonețică!
N-ai văzut pe-aicea dragă, o
broscuță mititică?


