Vidno razlikovanje b/d
Kako si lažje zapomniš kakšna je črka d
Pred sabo postavi svojo desno dlan (gledaš notranjo stran dlani).
Palec je iztegnjen, ostale prste stisni v pest. Naredil si črko d –
dobro. Če si levičar, lahko med pisanjem vedno pogledaš svojo
desno dlan in preveriš kakšen je d.

Kako si lažje zapomniš kakšna je črka b
Pred sabo postavi svojo levo dlan (gledaš notranjo stran dlani).
Palec je iztegnjen, ostale prste stisni v pest. Naredil si črko b –
bravo. Če si desničar, lahko med pisanjem vedno pogledaš svojo
levo dlan in preveriš kakšen je b.
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Poišči vse črke b in jih pobarvaj z rdečo barvico. Poišči vse črke d
in jih pobarvaj z zeleno barvico.
Nato se pogumno loti branja. Vsak dan malo. Izberi si po eno
vrstico vsakega sklopa besed.
Črka b je na začetku besede
bober, banja, britev, breskev, banana, bergla, bonbon, bonton, balon, boben,
basen, besen, bivak, bivol, bizon, babica, brezno, brat, bratranec, brisača
buča
Črka b je na sredini besede
obrit, zabava, zabaven, nabava, sobivanje, nabiranje, pobiranje, obisk, soba,
sobarica, zobar, zobobol, zbor, robot, robnik, grablje, glasbenik, glasba,
glasbilo, obroba, obraba, obesek, obrat, oblak
Črka b je na koncu besede
zob, rob, golob, romb, grob, hleb, jastreb, galeb, gib, slab
Črka d je na začetku besede
drevo, dišava, dan, dnevnik, datum, dihur, danes, darilo, dopust, dopisnica,
detelja, dete, družina, dom, domovina, dedek, davek, dim, dimnik
Črka d je na sredini besede
oddaja, odlog, odpadek, zdravilo, vladar, podatek, izdatek, izdajalec, govedo,
sadje govedina, zgodovina, zgodovinar, sadovnjak, medved, soseda, podplat,
odred, ogledalo
Črka d je na koncu besede
god, nad, grad, sod, pod, med, izgred, gred, zid, hlad, hlod, vseved, ogled,
sosed, pogled

Besede vsebujejo črki b in d
deblo, dobro, dober, budist, obdobje, obad, obkladek, doba, odboj, odbitek,
odbojka, dobra, dobrota, bodica, bidon, budnica, bedak, beseda, besednjak,
obred, sodba, obsodba, zgodba, zborovodja, boder, gradbenik, obseden,
dobesedno
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