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Fifi învață acasă.
De când școala s-a închis, toți copii învață de acasă. Fifi este o
se plictisește deloc. Fifi alături de tatăl ei, au repetat
despărțit în silabe cuvinte observate prin casă:

Împreună cu

la matematică, iar la română au
,

ei, au citit din cartea cu animale despre,

Mamei îi este de mare ajutor prin bucătarie, pentru
iar peste foietajul cu

tare harnică și nu

,

,

,
Fifi a curațat

și

.

și chiar

.

și

,

a presărat praf de zahar vanilat.

Ziua se încheie cu povești sau

în

.

,,Cum să te plictisești acasă când avem atatea lucruri de făcut și învățat,, ? A spus Fifi fericită.

1. Citește textul de mai sus înlocuind imaginile cu cuvinte. (copiilor de la
grădiniță li se va citi textul, provocându-i să denumească imaginile)
2. Emiterea sunetului F.
Vârful limbii este poziționat în spatele dinților de jos
Buza inferioară atinge ușor dinții
Maxilarele puțin între-deschise
Dacă pui dosul palmei vei simții curentul de aer.

Acum repetă următoarele silabe:

FA FE FI FO FU

AFA EFE IFI OFO UFU

AF EF IF OF UF

FAF

FEF FIF FOF FUF

3. Înlocuiește imaginile din text cu cuvine și vei observa că toate conțin
sunetul F în diferite poziții. Completează tabelul de mai jos.
-Dacă sunetul F se aude la începutul cuvântului scrie-l în prima coloană.
-Dacă sunetul F se aude in mijlocul cuvântului scrie-l în a doua coloană.
-Dacă sunetul F se aude la sfârșitul cuvântului scrie-l în a treia coloană.
F - inițial

F -median

F - final

Ce alte cuvinte care conțin sunetul F mai găsești în text, în afară de cele reprezentate prin
imagini?
Scrie-le mai jos:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

4. Înlocuiește litera V cu litera F și hai să vedem ce cuvinte noi am obținut.
Scrie-le mai jos.
VATĂ- __________
VACĂ- __________
VAG -___________

VOI-__________
VINĂ-_________
VIU-__________

5. Cuvintele sunt amestecate, ordonează-le și scrie propozițiile corect.
fasole, fierbe, Florina
pantofi, și, poartă, Rafila, fustă
un, văzut, elfi, cu, film, Am
festival, La, cavalerii, coif, poartă

Bravo, te-ai descucat de minune!

