
kurs: Gry i zabawy w terapii dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania 
 

 
 

Różnicowanie podobnych 

liter – dobieranka 
 

 

Dobieranka ma 3 plansze: żółtą, zieloną i niebieską. Służy różnicowaniu g-d-b-p. Poza 

planszami potrzebujemy jeszcze wyrazów luzem do układania na planszy. Wyrazy  

do układania mogą być niekolorowe lub w wersji kolorowej. 

Zadanie uczniów polega na dobieraniu par wyrazów tzn. uczen na planszy dokłada taki 

sam wyraz. 

Może każde dziecko otrzymać wszystkie trzy plansze lub po jednej z plansz. Możemy 

mierzyć czas wykonania zadania i przyznawać punkty za prawidłowo dobrane pary 

wyrazów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plansze: 
 

 



kurs: Gry i zabawy w terapii dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania 
 

 
 

bok ból gad 

gol guz dom 

pod pal pąk 

bąk dog pęd 

dąb puk buk 

bat bar par 

gar dar bus 
 

 



kurs: Gry i zabawy w terapii dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania 
 

 
 

    bal dal pat 

pas gaz dach 

bez daj dam 

pot por pop 

buk but busz 

bór ból bój 

dur bum byt 
 



kurs: Gry i zabawy w terapii dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania 
 

 
 

puch buk buch 

być bym dym 

dyg pył pąs 

dąb pąk dąć 

pęk gór gęś 

bąk był bór 

pór pęd duch 

Wyrazy w wersji kolorowej do wycięcia  
 



kurs: Gry i zabawy w terapii dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania 
 

 
 

bok ból gad 

gol guz dom 

pod pal pąk 

bąk dog pęd 

dąb puk buk 

bat bar par 

gar dar bus 
 

 



kurs: Gry i zabawy w terapii dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania 
 

 
 

    bal dal pat 

pas gaz dach 

bez daj dam 

pot por pop 

buk but busz 

bór ból bój 

dur bum byt 
 

 



kurs: Gry i zabawy w terapii dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania 
 

 
 

puch buk buch 

być bym dym 

dyg pył pąs 

dąb pąk dąć 

pęk gór gęś 

bąk był bór 

pór pęd duch 

Wyrazy w wersji czarno-białej do wycięcia 
 



kurs: Gry i zabawy w terapii dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania 
 

 
 

bok ból gad 

gol guz dom 

pod pal pąk 

bąk dog pęd 

dąb puk buk 

bat bar par 

gar dar bus 
 

 



kurs: Gry i zabawy w terapii dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania 
 

 
 

    bal dal pat 

pas gaz dach 

bez daj dam 

pot por pop 

buk but busz 

bór ból bój 

dur bum byt 
 

 



kurs: Gry i zabawy w terapii dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania 
 

 
 

puch buk buch 

być bym dym 

dyg pył pąs 

dąb pąk dąć 

pęk gór gęś 

bąk był bór 

pór pęd duch 
 


