F la mijlocul cuvintelor

SUNETUL F
EMITERE: buza de sus ușor ridicată, maxilarul puțin lăsat,
buza de jos se prinde ușor cu dinții de sus, aerul iese
printre dinții de sus și buza de jos și produce sunetul: fff!
Palatograma sunetului f :

Cuvinte monosilabice: șefi
Cuvinte bisilabice: cafea, nufăr, scroafă, rufă, tufă, tufiș,
bufet, afiș, șefă, defect, ofer, șofer, dafin, sifon, profil,
efort, afum, pufos, delfin, sufăr, refuz, teafăr, teferi
Bifeaza imaginile corespunzatoare cuvintelor auzite :

ONOMATOPEE: of! uf! sfâr! fâl! fâs! fâș!
SILABE: - Fa, fe, fi, fo, fu, fă, fâ
- Af, ef, if, of, uf, ăf, âf
- afa, efe, ifi, ofo, ufu, ăfă, îfâ
- fafa, fefe, fifi, fofo, fufu, făfă, fâfâ
LOGATOMI: faf, fef, fif, fof, fuf, făf, fâf
SILABE DIFERITE: fafă, fafâ, fafe, fafi, fafo, fafu, făfa, fâfa,
fefa, fifa, fufa fofa, fefă, fefo, fefi, fefu, fifa, fifă, fife, fifo,
fifu, fofa, fofă, fofe, fofi, fofu, fufi, fufo

SUNETUL F LA ÎNCEPUTUL CUVINTELOR

_____

______

______

______

______

Cuvinte polisilabice: afară, afacere, agrafă, garoafă,
calorifer, ofertă, elefant, catifea, diferit, diferență,
portofel, profesor, suferă, afine, trifoi, coafor, coafat,
coafeză, casetofon, uniform, microfon, șifonat, pufuleți,
afumat, refuzat, parfum, gâfâie, prăfuit, preferat, sarafan,
dolofan, ofilit, stafide, telefon, girafă, girofar, semafor,
Sofia, Sofian
Bifeaza imaginile corespunzatoare cuvintelor auzite :

___
- fac, far, fan, fag, fard, fast, fals, fân, fâl, fâs, fâș, fel, fes, fi,
fiu, fir, fin, fier, fierb, fiert, film, fix, foc, foi, foci, fost, fond,
fur, fus, fug, fum, furt, fulg, fund
- fată, față, fașă, face, fapte, fazan, faimă, farmec, farsă,
fără, făraș, falsă, febră, fermă, fecior, fermoar, fete, fețe,
ficat, ficăței, fidea, filă, file, final, fire, firmă, fisă, fișă, fină,
fiică, ferit, foaie, foame, focă, formă, forță, fugă, fular,
fulger, fustă, fundă, fură, furtun
- fabrică, faianță, familie, farfurie, farmacie, figură, fasole,
fășie, fântână, făină, făcăleț, felie, fetiță, felinar, fericit,
fericire, fermecat, fereastră, ferigă, firicel, ființă, fierbător,
figură, fiolă, firimituri, folie, fotoliu, foarfecă, fotograf,
fotografie, foiță, furnică, furnicături, furie, furios, furtună,
fustiță, fumător, furculiță, felicitare, februarie, Fane, Fana,
Fănica, Fănică, Fabian, Fanta, Franța, Fifi, Fila, Felicia, Feli
Despărțiri în silabe: foc (1), fa-tă(2), fa-so-le(3),fa-mi-li-e 4
Formulări de propoziții
Ex. Eu fac foc cu lemn de fag.
Fănica face fasole .
Fântâna este fermecată.
Felicia face fotografii cu familia ei din Franța.

___

___

___

Propoziții
Ex. Mama bea cafea.
Șoferul oprește mașina la semafor.
Girafa mănâncă flori de nufăr.
Elefantul este dolofan.
Sofia are un delfin pufos.

___

___

F la sfarsitul cuvintelor
Cuvinte monosilabice:

coif chef praf uf ! puf stuf sef jaf golf varf
Cuvinte bisilabice: cartof seif serif pantof pilaf cearceaf
tarif burduf pamatuf

Cuvinte polisilabice: fotograf tipograf coregraf relief
cinematograf, autograf

F în grupuri de consoane
Fr:- frig, fript, frac, frânt, fructe, fragi, Fram, frați, frate, francez,
Franța, fragment, frecat, frică, fricos, friguros, frizer, frizerie,
frișcă, frigider, friptură, frunte, frunză, fructe, frumos,
frumusețe, frunziș, franjuri
- înfrunzit, dezfrunzit, înfruntă, înfruntare, confruntare,
înfrigurare, înfrățit, orfan, parfum, refren, vârf, sufragerie
Fl:- fleac, flori, floare, florărie, florăreasă, flacără, flaut, flanel,
flamă, flăcău, flăcăi, flămând, fluture, fluturaș
- află, afli, aflat, aflare, conflict, delfin, delfinariu, chiflă, chiftele,
alfabet, suflet, suflețel, însuflețit, înflorit, teflon
Sf:- sfat, sfătos, sfânt, sfinți, sfert, sfârșit, sfărâmat, sferă, sfoară,
sfios, asfalt, sfeclă, asfințit
Ft:- raft, moft, mofturi, poftă, bufniță, confecționat, fanfară,
fâlfâie
- Flori, Floarea, Florin, Florina, Florica, Florentina, Flavius, Flavia
Formulări de propoziții
Ex.: Florina a aflat cifrul seifului din sufragerie.

Formulări de propoziții
Ex.: Mi-am pierdut un pantof la cinematograf.

F de mai multe ori în cuvânt

forfotă, fanfară, foarfecă, înfofolit, ferfeniță, farfurie,
fonfănit, fâlfîie, fotograf, fotografie, forfecat
Despărțiri în silabe
Propoziții
Ce forfotă este afară! Trece fanfara militară!
Cu foarfeca fac ferfeniță o foaie de hârtie.
Pune friptura în farfurie!
Steagul fâlfâie afară .
Fotograful Florin face fotografii frumoase.
M-am înfofolit cu fularul pt că e frig afară.

Consolidarea sunetului F in propozitii
Eu fac foc cu lemn de fag.
Fănica face fasole cu afumatura.
Fântâna din Fieni este fermecată.
Felicia face fotografii cu familia ei din Franța.
Mama bea cafea.
Șoferul oprește mașina la semafor.
Girafa mănâncă flori de nufăr.
Elefantul Fifi este dolofan.
Sofia are un delfin pufos.
Ce forfotă este afară! Trece fanfara militară!
Cu foarfeca fac ferfeniță o foaie de hârtie.
Pune friptura în farfurie!
Steagul fâlfâie afară .
Fotograful Florin face fotografii frumoase.
M-am înfofolit cu fularul pt că e frig afară.
Florina a aflat cifrul seifului din sufragerie.
Fructele parfumate sunt foarte dulci.
Frunzele de fag s-au ofilit.
Sfecla rosie este foarte dulce.
Stefan , Florin si Flavia merg la film la cinematograful din Afi.
Florile de nuferi sunt parfumate.
Fabian are o fotografie cu Felicia.
Un cartof fierbinte este pe farfurie.
Foca Francesca este furioasa.

Furnica Fanica face fursecuri din faina fina.
Tortul cu frisca este foarte parfumat.
Fluturele Fifi este foarte firav.
Iau friptura fierbinte cu furculita.
Frumoasa fata coboara pe sfoara.

Sursa imaginilor: clipart-uri free
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