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Utrwalamy wypowiadając proste słowa, takie jak: 

Fa, fe, fy, fo, fu; 

Af, ef, yf, of, uf. 

Afa, afe, afy, afo, afu, 

Efa, efe, efy, efo, efu; 

Yfa, yfe, yfy, yfo, yfu; 

Ofa, ofe, ofy, ofo, ofu;  

Ufa, ufe, ufy, ufo, ufu; 

 

Przechodzimy do wypowiadania dłuższych słów.  

Można także używać innych niż tu podane: 

 

„F” na początku słowa 

Fala, fajka, fant, falbanka, fasola, foka, fotel, fontanna, 

flaga, flakon, flanela, flet, fakt, farba, fartuch, fosa, forma 

fortepian, fura, ferie, futryna, fałd, fabryka, 

 

 

F – PRAWIDŁOWA REALIZACJA  

zbliżamy górne zęby do dolnej wargi 
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„F” w środku słowa 

Szafa, żyrafa, kafel, szofer, lufa, kufer, telefon, syfon, 

kaloryfer, pantofel, haft, nafta, tafla, alfabet 

 

Proste zdania z głoską „F” 

Fatalny faul. 

Filcowy futerał. 

Haftowane pantofle. 

Fryzjerski fotel. 

Flakon perfum. 

Flanelowy kaftan. 

 

Dłuższe zdania z głoską „F” 

Fela na feriach jedzie do Fromborka. 

Na szafce stoi model fiata. 

Franek we wtorek był u fryzjera. 

Telefon stoi koło fotela. 

Futro leży w kufrze. 

 

Po opanowaniu tego etapu  można wprowadzać zagadki, 

wierszyki, rymowanki z omawianą głoską, doskonaląc jej 

wypowiadanie w mowie spontanicznej. Np.: 
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„Wafle Felka” – Anna Paszkiewicz 

Mały Felek w zeszły wtorek  

Kupił wafli cały worek. 

Wafli fura to dla Felka  

Niewątpliwie gratka wielka. 

Lecz z waflami jest afera, 

Bo je wszystkie zjadła Wera. 

Wafle  Felka w mig spożyła, 

Tylko worek zostawiła. 

 

Gdy dziecko zapomina się i mówi nieprawidłowo 

ćwiczoną głoskę to zwracamy mu uwagę i nie pozwalamy 

utrwalać błędnych nawyków. 

 

By ćwiczenia przynosiły należyty efekt 

 należy ćwiczyć codziennie przez 15-20 minut. 

 

 

Życzę miłych ćwiczeń. 

Jolanta Szmagała - logopeda 
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