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Victor se joacă în casă.

De ceva vreme

e închisă, Victor este un

silitor și a terminat de învățat

poezia. Îi vine o idee, să facă o baie cu spume în
. După ce cere voie mamei lui, acesta
dă drumul la apă să curgă în vană, pune puțin spumant și aruncă câteva jucării în apă: pe lângă
se găsește o
și sare în
pe post de

și chiar o

facând

. Își lasă haniele pe

care au dat pe afară. Peria de păr a mamei o folosește

,, Ce distractiv e, mă simt ca pe o

aceiași perie de păr poate deveni un

de culoare roz cu

ce plutește pe

,, . Tot

, câtă imaginație!

Când iese din
, obosit de atâta joacă Victor simte covorul ud sub
și se
simte vinovat. Mama apare și îl liniștește spunându-i ca așa e în vacanță la mare, multă apăăă.

1. Citește textul de mai sus înlocuind imaginile cu cuvinte. (copiilor de la
grădiniță li se va citi textul scris, provocându-i să denumească imaginile)

2. Emiterea sunetului V.

Vârful limbii este poziționat în spatele dinților de jos
Buza inferioară atinge ușor dinții
Maxilarele puțin între-deschise
Suflă
Dacă pui dosul palmei vei simții curentul de aer.
V este perechea lui F cu diferența că la sunetul V dacă atingem gâtul vom simți o vibrație,
gâdilătură

Acum repetă următoarele silabe:

VA VE VI VO VU

AVA EVE IVI OVO UVU

AV EV IV OV UV

VAV

VEV VIV VOV VUV

3. Găsește cuvintele care conțin sunetul V și scrie-le în tabelul de mai jos.
Dacă sunetul V se aude la începutul cuvântului scrie-l în prima coloană.
Dacă sunetul V se aude in mijlocul cuvântului scrie-l în a doua coloană.
Dacă sunetul V se aude la sfârșitul cuvântului scrie-l în a treia coloană.

V - poziție inițială

V - poziție mediană

V - poziție finală

4. Înlocuiește F cu V și hai să vedem ce cuvinte noi s-au format.

5.

FAR - ________

FISE - __________

FATĂ - _______

FIN - __________

FAZĂ - _______

FOI - __________

FILE - ________

FAG - __________

Cuvintele sunt amestecate, ordonează-le și scrie propozițiile corect.
mov, Violeta, are, vestă, o
stă, creangă, pe o ,firavă, Veverița
spune, vulpițe, Victoria, despre, o povste
vesel, Vasile este

Bravo, te-ai descucat de minune!

