
Diferențieri F – V 
Cuvinte paronime     Propoziții  
 

far – var           Farul e vopsit cu var.      

fals – vals         Cine cântă fals, nu dansează vals.     

fie – vie             Păpușa vrea să fie și ea vie.            

fiu – viu            Foca are un fiu ce mănâncă pește viu.    

fin – vin            Vin la tine să-mi dai zahăr fin.    
 

foi – voi           Nu rupe foi din caiet ca mă voi supăra.    

facă – vacă     O vacă vrea să facă lapte bun.     

file – vile         Desenez vile pe mai multe file de caiet.     

fată – vată     O fată are vată de zahăr.     

fină – vină      Fifi e de vină că și-a rupt fusta fină.     

fază – vază     Sunt pe fază și pun florile în vază.   

fise – vise       Pun fise în aparatul de îndeplinit vise.         

foci – voci        Un cor de foci cântă pe mai multe voci.    

farsă – varsă   Am făcut o farsă unui coleg care varsă acum apa.                 
 

 

 



Cuvinte cu F și V 
vafă, vifor, favoare, favorit, firav, vârf, frecvent, 
festival  
Propoziții 

Fă-mi o favoare și dă-mi o vafă de vanilie.  

Viforul suflă cu putere iarna.     

În vârf de munte crește un brad firav.     
 
Merg frecvent la festivalul meu favorit. 
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