BE PE VE
Toto spojení děti často nahrazují spojením Be Pe Ve. Pokud dítě umí správně vyslovit hlásku J,
můžeme ji k nácviku využít.
slabiky a slova:
bíje – bíjehá (poté zkracujeme na běhá), píje- píjena(zkracujeme na pěna), víje – víjeta (zkracujeme na věta).
Bě: běh, Běta, běda, bělmo, bělí, běduje, běží, běžec, běžky, běhá, oběd, objem, výběh, na Kubě, v tubě, na houbě, v
nádobě, v době, o tobě, objedná, objeví, oběť, chybět.
Pě: pět, pětka, pěst, pěsti, pěšky, pěšák, pěkný, pěkná, pěkné, pěkně, pěna, poupě, hloupě, koupě, opět, na mapě,
vypění, na stropě, trpěl, na lampě, v tlupě, spěchá, vypětí, napětí, pospěš, opěvuje, opětuje, na lípě, úspěšný, úspěch,
zpěvák, zpěvačka, popěvek, napění,
Vě: věk, věta, vědro, větev, věnec, věž, věžička, vězení, vězeň, věc, věci, větrák, větrat, věštit, vědma, větší, většina,
větřík, vějíř, vědomí, věnuje, věda, vědí, vědět, na věky, v kávě, devět, medvěd, hvězda, věnuje, věnování, hotově,
výpověď, květen, závěje, světlo, světlý, Květa, květák, květina, květen, dvě, svět, ověnčen, nevěděl, hvězda, největší,
zvětšený, souvětí

věty:
Bětka dostala ve škole pětku. Objednám si oběd. To je venku pěkně! Budeš mi chybět. Pěnkava je pěkný pták. Pivo
někdy vypění. Ve vaně mám pěnu. V tubě je pasta. Běžec běží. Půjdeme pěšky. Na stropě visí lustr. Napiš tu větu
správně. Větřík fouká. Na mapě jsou různé země. Na stromě se ulomila větev. Medvěd bručí. Na nebí září hvězdy.
Medvěd žije v tlupě. Medvědi nevědí kdo to sedí na větvi. Květa má květinu. Ve vězení sedí vězni. Hvězdy svítí v noci.
Věnuji ti květinku. Zpěvák má velký úspěch. Koně mají krásný výběh. Princezna sedí ve věži. Větřík lehce vane. Květa
je pěkné děvče. Bětka uklízí věci do skříně. Nemám v kávě cukr.Objednám si pět kopečků zmrzliny. Rád chodím pěšky.
V zimě jezdíme na běžky. Běžím rychle za Bětkou. Bílý motýlek se jmenuje bělásek. Paní kuchařka uvařila k obědu
květákovou polévku. Na světě je krásně.

básničky:
Pěkné poupě tobě dám,
pěkné květy tady mám.
Evě věnuju jich pět,
Podám ti je třeba hned.
Umyvadlo doma máme,
Pěkně se v něm umýváme.
Před snídaní, k obědu,
To já pěkně dovedu.
Medvěde, medvěde,
Polévka ti nejede.
Medvěde, medvěde,
Kdyby to byl med,
To bys snědl hned.
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Sněhuláku, hu, hu, hu!
Kde máš nohy?
Ve sněhu.
Hajej, hajej, pacholátko,
houpe tě tvá maminka.
Pohoupe tě do usnutí,
hajá malá Haninka.
Malý Honzík – houslista,
zahrál pěknou písničku.
Že byl kluk jak malina,
dal své holce hubičku.

