Słoneczne zabawy z logopedią –głoska F,Fi

F jest spółgłoską wargowo –zębową ,szczelinową. Wymowa jej wymaga
zbliżenia górnych zębów do dolnej wargi .
Głoska F pojawia się bardzo wcześnie . W wieku 2 lat głoska ta nie powinna
być już zamieniania ani opuszczana. Jeśli tak się dzieje należy sprawdzić czy nie
ma problemów ze słuchem lub obniżonym napięciem mięśniowym w obrębie
ust.
Głoska F najczęściej zamieniana jest na głoskę h i tak zamiast ,,foka” dziecko
mówi ,,hoka”, a w środku wyrazów może być nawet opuszczana.
Ćwiczenia ,które ułatwiają wywołanie głoski F:




Zagryzanie zębami raz górnej raz dolnej wargi – najlepiej przed lustrem,
Zdmuchiwanie świeczki
Dmuchanie piórek, baniek mydlanych, lekkich piłeczek np. pingpongowych, zgniecionych kulek papieru – na początku można
wykorzystać słomkę, potem próbować bez słomki

Przy wymowie fi szczelinie wargowo –zębowej towarzyszy uniesienie
środkowej części języka ku podniebieniu twardemu jak przy głosce i.

Jak ćwiczyć głoskę F?
 Powtarzany sylaby w których występuje głoska 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
 W nagłosie wyrazów :
fala, fajka, foka, fusy, fabryka, Filip, Felek, fontanna, futro futryna, farba,
foremka, fortepian,
fokowe futro

fabryka foteli
 W śródgłosie wyrazów :
szafa, szufelka, szyfon, syfon, szuflada, kufel, lufa, żyrafa, pantofle,
alfabet
fryzjerski fotel
flanelowy fartuch
 W zdaniach :
Mama farbuje fartuch.
W szafie wisi futro.
Na szafce stoi flakon perfum.
Franek ma flanelowe pantofle.
Stefan telefonuje do fabryki.
W szufladzie leży fujarka.
 W zagadkach :
To będzie
Bardzo łatwa zagadka
Miękkie ,wygodne ,
Krzesło dla dziadka
Wśród zwierząt najdłuższą ma szyję,
więc pewnie nie często ją myje.
Na sierści ma plamy wzorzyste
wprost z drzew zrywa liście soczyste.
Rybą nie jest, płetwy ma,
tresowana - w piłkę gra.
Bardzo tłusta i szeroka,
bo to jest po prostu … .
Nie jest skoczkiem, ma tyczkę,
przerośnie ogrodniczkę.
Zdobi działki, ogródki,
w nazwie ma trzy nutki.
Ma słuchawkę,
nie dla lekarza.

Nie jest papugą
a słowa powtarza.
 W wierszykach ,opowiadaniach:
,,Dziadzio Franio”
W pokoju koło szafy stoi stary fotel..To fotel dziadka Franka.
Dziadzio Franio często w nim siada w filcowych pantoflach i flanelowym
szlafroku. Dziadzio jest już stary .Lubi opowiadać wnukom bajki o kocie
,który palił fajkę ,o piesku Fafiku i o figlarnych fokach.
,,Rozmowa na niby’’
Pyta foka foki:
-Pije pani soki?
Odpowiada foka foce :
-Nie .Ja tylko jem owoce.
A ta rozmowa jest na niby .
Naprawdę foka jada ryby.
Jak ćwiczyć głoskę Fi?
 Powtarzamy :fia ,fio, fie, fiu, fi
 W nagłosie wyrazów :
fiat , fiołek, figura, fioletowy, film, filiżanka , firanka , figura
 W śródgłosie wyrazów :
fotografia , kalafior,
sufit, kefir, konfitura
 W wyrażeniach :
fiat filipa
figurka na szafie
kefir z figami
fiński oficer
filiżanka konfitur
geograficzny film
 W zdaniach:
W lesie zakwitły fiołki.

Dziadek potrafi sam zjeść ogromny kalafior.
Filip ogląda film o żyrafie.
Obok fili taty stoi piękna figurka.
Figlarny Filemon biega za firanką .
Po obfitym obiedzie podano filiżankę konfitur z kefirem.
 W opowiadaniu:
W ogródku przy asfaltowej alei zakwitły fiołki.
Małe fioletowe kwiatki pachniały w całym ogródku.
Wczesnym rankiem Frania zerwała kilka fiołków dla swojej pani.
Mały bukiecik ustroiła fioletową wstążeczką .Pani wstawiła kwiaty do
flakonika.
Zamieszczam link do ćwiczeń z głoską F
https://issuu.com/wydawnictwoharmonia/docs/obrazkowe_cwiczenia_log
opedyczne_fwkg/4

