VF
HLÁSKY V, F
Ve většině případů zaměňují děti hlásku V za hlásku B. (bana místo vana, boda místo voda). Při
vyvozování hlásky V dbejte na to, aby dítě položilo horní řezáky na spodní ret, poté dlouze vyslovte
hlásku VVV a rty pusťte. Pokud se dítěti nedaří zuby „kousnout do spodního rtu“ zkuste mu pomoci
tak, že mu položíte prst na spodní ret a vsunete jej dítěti pod horní zuby. Pokud se dítěti daří hláska
V, může vyvodit také hlásku F a to tak, že se zuby a rty nastaví stejně jako u hlásky V, jen dítě potichu „foukne“ vydechne. Opět postupujte od slabik ke slovům s hláskou V, F na začátku.
slabiky:
VA, VE, VY, VO, VU, á-V, é-V, í-V, ó-V, ú-V

slova:
vata, Vašek, váha, váhá, vadí, vana, vata, vánočka, váleček, válí, váže, valí, voda, volá, vodník, vozík, voják, vojín,vosk,
vousy, veze, vesta, vesmír, velký, Venda, vejce, venku,vedle, věšák, víko, víno, vidle, vím, víme,vidí, visí, Vítek, výtah,
vlak, vlasy, vločka, vlahý, vláha, vlákno, pivo, mává, hlava, levá, pravá, dává, káva, chová, loví, lavice, kladivo, pavouk,
pavučina, lavina, lavička, lovec, ovečka, noviny, televize, umyvadlo, dovedu,plave, klove, ulovil, Opava, Ostrava, obava,
Eva, Iva, Ivan, pobavíme, balvan, ve vodě, ve vaně, veverka, ve váze, ve vlaku, vyvolá, vitamín, výbuch, východ, vývod,
výhled, podává, ledová, tmavé, zajímavé, ovoce, závod, stěhování, ví, víla, věnec, věk, věčný, Věra, Vašek, vodí, Vlasta,
Vítek, veverka, zvonek, větvička, Hurvínek, Venda, Vendula, uvidíme, povel, Pavel, nevolí,

věty:
Venda volá maminku. Vykoupu se ve vaně. Vodník bydlí ve vodě. Táta pije pivo. Eva a Iva vidí Ivana. Vanda se dívá na
televizi. Máma chová Vašíka. Ve vesmíru jsou hvězdy. Pravá a levá ruka. Ivo sedí na lavici. Vláďa čte noviny. Pavouk
vyrábí pavučinu. Máma válí těsto válečkem. Na Vánoce jíme vánočku. Lovec loví zvěř. V zimě padají laviny. Děda nosí
vousy. Vendula má kamaráda Vašíka. Ivan žije v Ostravě. Opava je na východ Jeseníku. Ivan plave ve vodě. Ovoce
má vitamíny. Eva má obavy. Ovečka má hustou vlnu. V televizi je večerníček O Hurvínkovi. Na lavičce v parku vidím
sedět Ivanu. Víla má na hlavě krásný věneček. Voják má vousy. Výtvarník vyrobil obraz. Obraz visí na zdi. Pobavíme
Ivana veselým vtipem. Podáváme ledovou kávu. Vašek a Věra jsou sourozenci. Otevři víko ať dobře vidíš. Napustíme
vodu do umyvadla a do vany. To je zajímavý výhled. Lovec loví zvěř. V zimě padají sněhové vločky. Díváme se na
televizi.

básničky:
Véno Véno podej vanu,
vykoupáme malou pannu.
Tu je voda tu je vana,
panna už je vykoupaná.
Vana ta je veliká,
mám v ní doma vodníka.
Vodník leží ve vodě,
ve vodě je v pohodě.
Bavím Víťu, bavím mámu,
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pobavím i Evu, Vláďu.
Velkou vanu venku máme,
Ivánka my vykoupáme.
Vítek volá na Ivana: Ivo je tě plná vana.
Vít a Vanda k vodě letí,
u vody je hodně dětí.
Na Vendu tam volají,
do vody ho lákají.
Vyjedeme autem ven,
venku bude teplý den.
U vody vánek vane,
pojedeme ven Dane.

slabiky:
FA, FE, FI, FO, FU, áF, éF, íF, óF, úF

slova:
fazole, fandí, fagot, Fanda, fanoušek, fotí, fotka, fotograf, foťák, fotbal, fouká, fíky, film, filmuje, Fifinka, fintí, fialová,
flinta, Fík, Filip, fíkus, fialky, flétna, fén, kafe, dívka, plavky, páv, lev, haf, pif paf, delfín, pantofle, telefon, ofina, golf,
kufr, ufo, fixa, fax, výfuk, fajfka, bábovka, hafá, bafá, fajn, finta, fenek, fíkovník, Filipány, fajfka, fujara, fujavice, flek,
flakatý, famfáry, fajn, fajnový, fílharmonie, Fousek, František, Franta, fanda, Kofola, hafan, bafat

věty:
Fanda fouká na flétnu. Zabalíme kufr a pojedeme do Afriky. Auto má výfuk. Fifinka se fintí. Koupím si fialové šaty.
Foťákem fotíme fotky. Táta hraje golf. Filmaři filmují nový film. Venku fouká vítr. Delfín plave ve vodě. Voláme telefonem. Vyrostl nám velký fíkus. Mám nové plavky. Je to fajn. Děda bafá fajfkou. Filipe obuj si pantofle! František
pije kofolu. Na fíkovníku rostou fíky. Hajný má flintu. Fifinka má fialovou mašli. Páv má krásné peří. Lev nosí bohatou
hřívu. Půjdeme plavat, obleč si plavky. Na dovolenou si zablíme kufr. Máma mi koupila nové fixy. Auto má rozbitý
výfuk. Fialky mají fialovou barvu. Babička upekla bábovku. Zapni si knoflíky. Vyfotil nás fotograf. Fotograf dělá krásné
fotky. Máme nové auto Fiat. Bábovka se peče ve formě. Filmaři točí nový film. V kině dávají nový film.

básničky:
Hafan hafá haf, haf, haf,
Fanda na něj baf, baf, baf.
Ty hafane nehafej,
A ty Fando nebafej!

Fazole, fazole,
Dáme je na pole,
Vyrostou z nich nové,
Lusky fazolové.

Hafan na fiata hafá,
Fiat jede, dupe, bafá.
Hafan – haf, haf, hafá,
Fiat – baf, baf, bafá.

Fouká venku, fouká,
Haf se z boudy kouká.
Fanda volá na Hafa,
Ať vstane a nehafá.
Volá Haf, že nevstane,
Až to foukat přestane.
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