
                                          Fişă sunetul „F” - emitere şi consolidare      
  
  Introducerea sunetului în silabe

- silabe ce conţin sunetul în poziţia iniţială:
  fa, fe, fi, fo, fu

- silabe ce conţin sunetul în poziţia finală:
   af, ef, if, of, uf

- silabe ce conţin sunetul în poziţia mediană:
   afa, efe, ifi, ofo, ufu

- silabe cu şi fără sens ce conţin sunetul în poziţia iniţială:
   far, fet, fic, foc, fum

- silabe cu şi fără sens ce conţin sunetul în poziţia finală:
   saf, tof, ref, tif, nuf

- silabe dublate ce conţin sunetul în poziţia iniţială şi mediană:
   fafa, fefe, fifi, fofo, fufu

- silabe ce conţin sunetul în poziţia iniţială şi finală:
   faf, fef, fif, fof, fuf

Introducerea sunetului în onomatopee

            Fluturele                                 Locomotivă cu aburi                                    Oftat
          Fâl-fâl-fâl                                  Puf-puf-puf                               Of-of-of 

  
 

       

Alte onomatopee
- căderea unui obiect (buuffff)                      - oboseală (uff-uff)
- vânt uşor prin frunze (fââşşş-fââşşş)          
- sunetul fusului (sfârrr-sfârrr)
                 



            Introducerea sunetului în cuvinte

- sunetul în poziţia iniţială:

                   foc                                   furcă                                             focă 

- sunetul în poziţia mediană:

                cafea                                            nufăr                                           sfoară 

     
     

- sunetul în poziţia finală:

                   golf                                                 seif                                       cartof 



      Pronunţă corect următoarele cuvinte:

           fântână                                     afine                                                   bufniţă 

          elefant                                          furnică                                              sfeclă 

       pufuleţi                                            fotograf                                           girofar 

          fructe                                               flori                                                raft 

  



Propoziţii 

Felicia face figurine frumoase.

Florin face flotări.

Fănică face foc fără fum.

Frumuseţea fluturilor farmecă femeile fericite.

Fata fostului fierar fierbe fasole fără foc.

Florăreasa Florentina face fapte frumoase.

Florile frumoase fac fetele fericite.

Frumoasa Florentina face franyele fermierilor.

Feciorii fac favoruri fetelor foarte frumoase.

Făina fină face fraged foietajul franţuzesc.

Fata fuge fulger fără frică.

Fizicul fiecăruia face faţă frigului.

Firul fumuriu frângea farmecul fagilor fragili.

Fetele fierarului Florin fac fripturi fiermierilor flămânzi.

Florina fugăreşte furnicile fricoase.

Felicitări filozofului Florin, finul fiicei Florinei!

Florica face farse fostelor funcţionare.

Fetiţele fură fructele Florentinei.

         



                 
               Ghicitori

Care floare
Parcă-i soare?   

(floarea soarelui)       

Parcă ar fi nişte petale
Ori steluţe ce dansează.

Norii le presară iarna
Şi pe gene ţi le aşază.

(fulgii de nea)

Ce cade-n apă
Şi nu face stropi?

(frunza)   

Mică, dar voinică,
În spate ridică

Sacul cu povară
Să-l ducă la moară.

(furnica)



Poezii cu litera „F”

Cum e F? E ca o coasă.
Tunde iarba lângă casă.

F-ul dacă nu ar fi,
Câte oare ne-ar lipsi?
Nu am avea furculiţe
Şi nici fete cu fundiţe,

Ferestre, foarfeci şi fragi,
Nici filmele cele dragi,
Fazani, fluturaşi şi flori!
Aoleu! Mă trec fiori...

Frunzele foşnesc, mi-e frică!
Dacă vine o furnică şi mă pişcă?

Ei, şi ce? E aşa de micăăă...
Bun e F-ul! Las’ să fie
Chiar şi la o farmacie!

 (Aurora Georgescu)


