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

- silabe ce conţin sunetul în poziţia iniţială:
  va, ve, vi, vo, vu

- silabe ce conţin sunetul în poziţia finală:
   av, ev, iv, ov, uv

- silabe ce conţin sunetul în poziţia mediană:
   ava, eve, ivi, ovo, uvu

- silabe cu şi fără sens ce conţin sunetul în poziţia iniţială:
   var, vet, vic, voc, vum

- silabe cu şi fără sens ce conţin sunetul în poziţia finală:
   sav, tov, rev, tiv, nuv

- silabe dublate ce conţin sunetul în poziţia iniţială şi mediană:
   vava, veve, vivi, vovo, vuvu

- silabe ce conţin sunetul în poziţia iniţială şi finală:
   vav, vev, viv, vov, vuv

Introducerea sunetului în onomatopee

       Cum face maşina?                     Cum face vântul?                                    Aruncarea unui obiect
        Vrâââm-vrâââm                       Vââjjj!-Vââjjj!                                    Zvâââârrrr

Alte onomatopee
- vaietul: vai-vai-vai

                 



            Introducerea sunetului în cuvinte

- sunetul în poziţia iniţială:

                   vacă                                     vază                                             verde 

- sunetul în poziţia mediană:

                halva                                            tavă                                           avion 

         
         

- sunetul în poziţia finală:

                   mov                                           morcov                                     zugrav 



      Pronunţă corect următoarele cuvinte:

           vidră                                              clovn                                             covor 

         caşcaval                                          livadă                                               elev 

       fixativ                                            păstrăv                                              vinete

          vioară                                               agresiv                                           chiuvetă 

  



Propoziţii 

Viorel varsă vopseaua.

Veronica vrea valiza verde.

Viorel vine vesel.

Voioasă, Virona vesteşte venirea verişorilor..

Vasile va vizita Veneţia.

Violeta vizitează vecinii vizând vânarea vulpilor viclene.

Vânzătoarea vinde viorele Violetei.

Vinerea viitoare voi vizita Veneţia.

Văduva Valentina vine în Vaslui vara viitoare.

Vameşul Vasile verifică vizele vizitatorilor vietnamezi.

Vicleana vulpe vrea vesta veveriţei.

Vecinul Viorel vinde varză.

Vica vine veselă vestind venirea verişorilor.



         
                 
               Ghicitori

 Ea este bună la toate,
Ne dă carne, ne dă lapte,
Iar viţeii mititei
Se numesc copiii ei.

(vaca)

Care casă plutitoare
Peste mări e călătoare?                        

(vaporul)

O sportivă cu renume
Umblă-n pomi după alune.

(veveriţa)

Are o coadă înfoiată,
Hoaţă este şi şireată.
Dar e vai de coada ei
Când dă peste ea Grivei.

(vulpea)



Poezii cu litera „V”

Îl prezint pe V acum.
Cum arată? Iată cum:
Două beţe alăturate

Jos se află-mpreunate
Însă sus sunt depărtate.
Acum pot să scriu cu el:

Vulpe, vacă şi viţel.
Vijelie, val-vârtej

Vine vântul ca un vrej,
Viforând vâlcelele,
Viscolind viroagele,

Vestind iarna cea geroasă.
Vino s-o privim din casă! 

 (Aurora Georgescu)


