
Diferențieri F – S 
fac – sac 
fân – sân 
foc – soc 
fus – sus 
fur – sur 
fug – sug  
fuge - suge  
fiică – Sică 
filă – silă 
fete – sete  
șef – șes 
puf – pus 
 
Propoziții 

Fac un nod la sac.  

Pun pe foc un lemn de soc.     
 

Am un fus sus in pod.          
 

Eu nu fur un cal sur.              

Nu sug acadeaua când fug.    
 
 
Domnul Sică are o fiică. 

Îmi este silă de o filă din cartea murdară.    
 
În casa cu șase fete mor pisicile de sete 
 

            

Am pus mult puf în pernă.      
 

F și S în același cuvânt 
 

Bifeaza cuvintele auzite in imaginile de mai jos: 
 
fâs, fes, fost, stuf, stufos, fălos, ficus, fisă, fustă, fustiță, 
stofă, scroafă, sifon, sfat, sfătos, fereastră, profesor, sufăr, 
suferință, suferă, casetofon, fasole, Flavius, Sofia, fricos, 
friguros, frumos, suflet, sufletist, însuflețit, sfânt,  sfințit, 
sfert, sferturi, sfărâmat, sferă, sfoară, sfios, asfalt, sfeclă, 
asfințit, desumflat, desfășat, desființat 
 

             
 
     ____        ____            _____                  _____       _____ 
 
Despărțiri în silabe 
Ex.: fes : fes = 1 
       fusta: fus-ta = 2 
       fasole: fa-so-le = 3 
 
Propoziții 
 
Balonul desumflat face fâs! 
Flavius are fes pe cap. 
Iepurașul fricos s-a ascuns în stuf. 
Acasă am un ficus frumos. 
Profesorul a deschis fereastra. 
Sofia are o fustă de stofă. 
Bag o fisă în aparat. 
Scroafa are trei purcei. 
Tata bea sifon. 
Mama îmi dă sfaturi bune. 
Mama suferă când o supăr. 
Florina ascultă muzică la casetofon. 
Bunica face fasole cu salată de sfeclă. 
Fetele au suflet bun. 
Eu mănânc un sfert de chiflă. 
Soarele a asfințit. 
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Diferențieri F – P 
fac -  pac 
 

    
 far         -       par 

              
  fir         -         pir 

          
   fin       -         pin 
   fiu       -         piu   

         
   fix      -          pix 
   foc     -          poc 
   fur     -          pur 
   fus     -          pus 
   face   -          pace  

    fată – pată             
 

             
    fecior    -     picior 
    fost       -     post 
    fiică       -     pică 
    ficat      -     picat 

    filă       -      pilă                   

    ceafă   -    ceapă                                

                    
     stuf          -        stup  
     rufe         -         rupe 
     sufăr       -         supăr 
     puf          -         pup 

Propoziții pentru diferentieri F – P 
 
Fac un pas și pac! Am căzut. 
S-a spart un far într-un par. 
Am smuls un fir de pir din iarbă. 
Ciorapul fin l-am agățat într-un pin. 
Găina are un fiu care face piu! 
Am cumpărat un pix la ora 10 fix. 
Lemnul din foc face poc! 
Am pus un fus în pod. 
Mama face pace când frații se ceartă. 
O fată are o pată pe fustiță. 
Un fecior s-a lovit la picior. 
Am fost să cumpăr mâncare de post. 
O fiică de a lui Florin pică în lac. 
Mi-a picat pe jos o bucată de ficat. 
Am tăiat o filă din caiet cu o pilă. 
Pun mâna la ceafă. Mama cumpără ceapă. 
Pup rățușca cu puf. 
Albinele au stup în stuf. 
Se rupe sârma de rufe. 
Eu sufăr când o supăr pe mama. 

 
 
 
 

F și p în același cuvânt 
 
 

Paf, puf, praf, prăfuit, pilaf, pantof, pămătuf, profil, pufos, 
puficos, pufuleți, portofel, profesor, perfect, prefac, 
prefăcut, profesie, poftă, pofticios, parfum, parfumat, 
poftim, faptă, făptuit, înfăptuit, înfipt, fript, friptură, 
prefer, preferat 
 
Propoziții 
Ex. Șterg pantofii de praf. 
Mi-e pofta de friptura cu pilaf. 
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