Ćwiczenia na „f”, „w”
1) Ćwiczenia przygotowujące do poprawnej wymowy głosek (w, f):

- przygryzanie dolnej wargi górnymi zębami;
- „czesanie” dolnej wargi górnymi zębami;
- zasłanianie zębów wargami.
2) Artykulacja głosek (w, f):

- górnymi zębami zagryzamy dolną wargę i dmuchamy przez zęby: fffff.., a później:
www…
3) Powtarzamy sylaby, przedłużając wymowę głosek (w, f):

fa, fo, fe, fu, fi, fy
a-fa, o-fo, e-fe, u-fu, i-fi, y-fy
af, of, ef, uf, if, yf
faf, fof, fef, fuf, fif, fyf
wa, wo, we, wu, wi, wy
a-wa, o-wo, e-we, u-wu, i-wi, y-wy
wa-fa, wo-fo, we-fe, wu-fu, wi-fi, wy-fy
waf, wof, wef, wuf, wif, wyf
4) Przykładowe wyrazy do powtarzania:

fala, fajka, foka, fusy, fabryka, Filip, Felek, fontanna, futro futryna, farba, foremka,
fortepian, itp.,
szafa, szufelka, szyfon, syfon, szuflada, kufel, lufa, żyrafa, szofer, rufa, itp.,

autograf, kilof, szef, szeryf, lew, marchew, paw, ołów, rów, staw, tułów, itp.
waga, wazon, wózek, wagon, welon, wąż, wyspa, wanna, warkocz, woda, wujek, worek,
wojsko, wulkan, itp.,
kawa, sowa, krowa, kowal, krawat, mowa, mewa, oliwa, śpiewak, lokomotywa, owoce,
trawa, uwaga, rower, itp.,
5) Wiersze do utrwalania poprawnej wymowy głosek (w, f):
Fafik, Felek i wafelek

rozwali?

Fafik dostał dziś od Felka
wafelka.
wafle,

trzy i pół

Teraz piesek wcina
aż furkoczą fafle.

Fik
Siostra Wici, panna Wika,

wielką frajdą kozły fika, goniąc zwinnie
ową Wicię, która zwiewa po suficie. Fik!

Fart
Podskakuje wrak na fali,

fala w

burtę wraku wali… Czy ten wrak się nie
Nie!
Bo choć wrak jest guzik wart,
to od lat mu sprzyja fart.

Różnicowanie głosek (f, w – ł) i (f, w - ch, h):
fa-ła, fo-ło, fe-łe, fu-łu, fy-ły
fał, foł, feł, fuł, fił, fył
łaf, łof, łef, łuf, łyf
ła-wa, ło-wo, łe-we, łu-wu, ły-wy
wał, woł, weł, wuł, wył

z

ha-fa, ho-fo, he-fe, hu-fu, hy-fy, hi-fi
fah, foh, feh, fuh, fih, fyh
haf, hof, hef, huf, hyf, hif
wa-ha, wo-ho, we-he, wu-hu, wy-hy, wi-hi
wah, woh, weh, wuh, wyh wih
Wyrazy do powtarzania:

•

f, w – ł;

ł – f, w

fałdy, ławka, połówka, główka, słówka, bałwan, wiosło, wół, węzeł, łyżwy, wełna,
wałek, pływak, głowa, słowik, sława, słowa, widły, włosy, woził, widział, wiedział, itp.

•

f, w – h, ch;

h, ch – f, w

harfa, fachowiec, grochówka, haft, falochron, fartuch, fachowiec, chorągiewka,
marchewka, frachtowiec, uchwyt, chwat, itp.

