
   

 b-d differenciálás 1. 

bar bu  ba  ve  em  da  

  táb   dá  da  ber 

bár   goly   ba  bog  

ka  rab   bát  ba  bo 

ba  da  na  dény   da 

 e   gár   lak   

 do  hó  sony   rázs  

la  rék dő  med  tum  tos 

 ab   nán  boj  da  

bo  fe   lya  lá  boz 

 

barna, darab, banán, doboz, bogár, dátum, bársony, tábla, fedő, 

dada, baba, láda, ablak, darázs, edény, bagoly, boglya, bojtos, 

kabát, medve, hóember,  buborék 

Logopedia mindenkinek 



 m-n differenciálás 2. 

kus  ni  mut   zog  vo 

 ho  ha   ta  né  

masz  nó   ma   mo  

ni  ka  nat  te ző  mó 

 nal  nul  ta   vo  

jom  ma  mo  né   ni 

 lom  na  mok  só  nál 

leg  ma  ni   ka   

 ka  né  mo nő  me nisz 

pó  pa   ma  pé  ma 

 

mókus, póni, majom, vonat, homok, kanál, malom, pamut, vonal, 

tanul, mama, nóta, nini, néni, néző, kanapé, mozog, meleg, néma, 

moha, mosónő, kamasz, tenisz 

Logopedia mindenkinek 



 ö, ő – ü, ű differenciálása 3. 

kör  dök  tej   tör  tös 

 hör  mény   det  bű  

gyűj  pül  sür  di   tés 

 tü  gés  dül  für   

ség  csög  gős    ge  

füm   sü   zöl   töm 

 szőr   züm  vész  rö  

löc   tün  köl  he  kön 

 dül   te  cső  fö  

föl  mög   masz  dér  par 

 

tündér, tejföl, parfüm, köldök, gyűjtés, tömlöc, sürgős, köntös, 

hörcsög, fürdet, zöldül, törpül, zümmög, tükör, masszőr, hegedül, 

sütemény, röfögés, dicsőség, bűvész 

Logopedia mindenkinek 



 s-sz differenciálása 4. 

tek   ker  sza  szat  fod 

 ka  far  bat   dék  

 bász   pan   ség  szom 

mény  rász   pás  lás  mű 

kas  lás  sü  gá  nős  

 sely  le  mus  fe   

kusz  sor lám   per   szál 

 szap   tész   már   

rit  cir   so  rész  te kol 

busz   fo  tás  sze  rom 

 

farkas, lámpás, rombusz, szállás, teknős, cirkusz, ritmus, szombat, 

kolbász, fodrász, mártás, szappan, persely, kertész, feleség, 

szakadék, fogászat, műszerész, sütemény, sorsolás 

Logopedia mindenkinek 



 ty-gy-ny differenciálása 5. 

nya  poty  gyó     nye 

 ször   lalt  kor  szat  

tyű   ra  tye  ka  fegy 

  csony  pör   nyá   

gyá   nye   rék   lás 

sár  pi  rány  tyol  reg  

 tö  kor  cse  teg  ver 

resz  nyeg  rá   bo  tyan 

 fagy  vog  nyom   sző  

bugy  mány bá  kány  da  ka 

 

fegyver, sárkány, kormány, kortyol, pottyan, nyávog, szőnyeg, 

pityereg, cseresznye, fagylalt, nyomda, szörnyeteg, bugyborék, 

töpörtyű, bárányka, gyógyászat, karácsony, nyaralás 

Logopedia mindenkinek 



 p-b differenciálás 6. 

cup   ro   bul   pan 

  tyog  szos  busz  puk  

gáj   hab  baty  tol   

 kan   ta  bam   pács 

la  bom   pa   báz  

 zik   lál   bu  baj 

 bam  böl   reg  ka  

cse  pá   pum  lyá   

 pos  böm   zik  gyo  

 pál   pe   bo  pa 
 

papagáj, pumpál, habzik, bömböl, kalapács, csepereg, robotol, 

bugyolál, pályázik, bombáz, posta, cuppan, bambul, pukkan, 

battyog, bajszos, bambusz 

Logopedia mindenkinek 



 a-á differenciálása 7. 

dár   hár  ma   da  

 rál   sza   lu  ka 

hogy  ru fa  pa   lag  

 nán   la   tál  lan 

 hal  sza   ba  szol  

áb  tor   ra  lás  nok 

  va  bál   la  ár 

 na   lár  bas  bá  

ha  rab  lat da  szál  vá 

ma   nál  gyár  lá  baj 
 

bálna, banán, madár, kanál, bajnok, bátor, hárfa, lárma, lábas, 

szalag, darál, darab, szállás, ábra, árpa, szalutál, valahogy, 

válaszol, ruhagyár, hallatlan 

Logopedia mindenkinek 



 e-é differenciálás 8. 

le  se  fé   te  ze 

 be  fé  ve  bész   

cés  pe  pe  le  dű ve 

  ka  lénk  pő  céz  

gye  vé e  dő  gér  lem 

 he   lé  mész  ge  

lent  ke  nész  mek  té  

 be  de  re  sze lem  

reg  je  bér  ka   bé 

 gyer  be  tő  let  gel 

 

egér, bérlet, gyermek, kegyelem, félelem, reggel, belépő, béka, 

deka, hegedű, lepedő, bevezető, recés, sebész, becéz, félénk, 

jelent, tévé, teve, penész, szemész 

Logopedia mindenkinek 



 j-ly differenciálása 9. 

gat  lyi to  toly   go tol 

 pisz   boly   lya  lye 

 bély  kas  ját   vaj  

jár  da  reb  tély   po 

 bor   kál   lya  szik 

lyem  raj  tos  zol  jás  

 tej  cso  kely   go  

lya  süly  boj  po föl  se 

  pik  ná  kas  ge  

lyu   lya  to  csi  lyed 
 

kastély, pisztoly, tejföl, pikkely, tojás, lyukas, süllyed, rajzol, járkál, 

tolvaj, borbély, bolygat, játszik, selyem, bojtos, datolya, csigolya, 

pocsolya, gereblye, nápolyi 

Logopedia mindenkinek 



 k-g differenciálása 10. 

 nyá fe  dog  na  ri  

 far  fe  csám  rács  gő 

ta  le ro  ka  ka  nad 

 csog   kas  vo  ko  

 gom  ge  bol  cse  ké 

na   bog   gó  tig pé 

ség  he  po   lag   

 dű  bóc   na  ra rág 

kor   to  gá   csa  

ris  ka  csil  mány   ka 

 

tigris, feleség, nadrág, farkas, gombóc, kormány, bogrács, csillag, 

boldog, karika, rakéta, korona, pogácsa, hegedű, fecsegő, 

nyávogó, csámcsog, katona, kanapé 

Logopedia mindenkinek 



   

 f-v differenciálása 11. 

pu  fes  füg   tag  fa 

 far  nyő  kas  fi  ven 

ló  vas  te   ték   

füs   del  für  gye  det 

 dég   ver  töl   gol 

vic   göny    ke  ló 

 cso  lem  fin  va   

sa   va  ket  dász  ra 

  ká  va  fe   vé 

visz   va  lo  fe  cel 

 

festék, vastag, farkas, delfin, vendég, függöny, füstöl, fürdet, 

viccel, viszket, vasaló, fekete, vacsora, fenyőfa, kávé, pulóver, 

lovagol, vadász, figyelem 

Logopedia mindenkinek 


