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  Шановні батьки! 

Останнім часом все у більшої кількості дітей виникають 

проблеми порушення звукової сторони мовлення. Частіше за 

інших порушується вимова свистячих звуків ([С], [С'], [3], 

[3'], [Ц], [Ц']), шиплячих звуків ([Ш], [Ж]), африкатів ([Ч], 

[Щ]) та сонорних звуків ([Р], [Р'], [Л], [Л']). 

Довірити постановку звуків, вимова яких порушена у 

дитини, слід, звичайно, фахівцеві, а ось роботу з 

автоматизації (закріплення) звука цілком можуть проводити 

батьки під керівництвом і контролем логопеда. Починати 

роботу над автоматизацією вимови звука можна тільки в 

тому випадку, якщо дитина правильно вимовляє даний звук 

ізольовано. Ця робота вимагає обережності і поступовості. 

Мовний матеріал представлений у посібнику з урахуванням 

традиційного порядку автоматизації та диференціації звуків. 

Кожен поставлений звук спочатку автоматизується в складах 

різних типів, потім в словах і тільки потім в різних видах 

розгорненого мовлення (у реченнях, чистомовках, віршах, 

текстах, насичених звуком, що автоматизується). 

Приступаючи до заучування віршованих і прозаїчних текстів, 

необхідно відпрацювати з дитиною вимову слів, що містять 

звук, який автоматизується. 

 Найбільш складним є процес автоматизації звука  в тексті. 
До цієї роботи можна приступити, коли дитина правильно 
вимовляє відповідний звук в складах і словах, чистомовках, 
а також у реченнях. 

До диференціації (розрізнення) поставленого звука з 

іншими звуками, схожими з ним артикуляцією і акустично, 

можна приступати тільки тоді, коли поставлений звук 

вимовляється дитиною правильно в будь-якому 

звукосполученні. Спочатку розрізняємо звуки в складах, 

потім в словах, потім у реченнях, чистомовках, віршах, 

текстах, насичених звуками, що диференціюються. Саме 

поступовість і послідовність забезпечують потім 

диференціацію звуків у спонтанному мовленні. 

 

 



  
 

 - Сад, сам, сак, син, сир, 

сип, сон, сом, сорт, суд, 
сук, сум; 
- Став, скарб, старт, сват, 
степ, стіл, сніг, світ, схід, 

струм, сто, слон, спорт, 
стовп, сніп, схлип, спить, 
скло, смак; 
- Сало, сади, сани, сапа, 
сода, сова, соло, Соня, 

село, сито, салат, салют, 
сарай, совок, сонях, 
сосна, сойка, сором, 
ситро, Сидір, Сибір, 
ситець, Семен, Сергій 

секрет, серпень, сухий, 
сумка, сумний; 
- Скриня, скрипка, скеля, 

стеля, слимак, свита, 

слива, спина, смола, 
столик, свинка, скелет, 
стерня, Славко, свекор, 
спека, спалах, стайня, 
ставок, станок, старий, 

Стамбул, Сміла, стіна, 
стріла, стілець, світло, 
слава, снігур, склянка, 
столяр; 

- Самовар, санітар, 

сорочка, самоскид, 
сокира, сорока, селяни, 
субота; 
- Спасибі, сватання, 
світанок, спідниця, 

стадіон, соромно, 

сніданок, спинити, 
світлофор; 
- Смородина, Снігуронька, 
скатертина.    

 

  

- Оса, каса, маса, вуса, 

раса, коса, роса, просо, 
м’ясо, лиси, списи, пасе 
несе, носи, ліси, класи, 
боси, троси, вальси, 

кроси, траса, Рекси, 
- Іриси, глобуси, соуси, 
паруси, насоси, адреса, 
Аліса, Панаси, Стаси, 
Тараси, Бориси, лотоси, 

фікуси, нарциси,  
кокоси, компаси, атласи, 
романси,  баркаси, 
лисиця, осика, оселя, 
косиця, висота;   

- Автобуси, ананаси,  
тролейбуси, фокуси, 
барбариси, абрикоси, 

альбатроси, ескімоси, 

папуаси, кипариси, 
матусенька;   
- Гладіолуси,   
- Осел, косар, борсук, 
ясен; 

- Лист, хвіст, міст, честь 
- Артист, турист, соліст, 
гімнаст, танкіст, 
моторист, піаніст, 

баяніст, листопад; 

 - Весна, красна, успіх, 
усміх, число, масло, 
ескімо, пастух, миска, 
тісто;   
- Колиска, колискова, 

господиня, коляска, 

водоспад. 
 
 
 

 
                                   

 

 - Лис, ліс, рис, 

спис, ніс, вус, 
квас, клас, бас, 
Спас, пес, Рекс, 
Стас, барс, трос, 

крос, бос, бокс, 
морс; 
 
- Голос, колос, 
галас, волос, 

фікус, лотос, 
ребус, редис, 
космос, ірис, 
нарцис, насос, 
овес, романс, 

атлас, баркас, 
Тарас, Борис, 
Денис, Панас, 

матрос, глобус, 

аґрус, підніс, 
соус, кокос, 
вальс, кактус, 
компас; 
  

- абрикос, 
ананас, автобус, 
тролейбус, 
барбарис, 

кипарис,  

альбатрос, 
папуас, ескімос; 
- Гладіолус; 
  
 

 

 
 
 
 

 
                             



      ЗАГАДКИ 
   *********** 
   1. Що воно за птиця? 

Світла денного боїться… 
Дзьоб крючком, великі очі, 
І не спиться їй щоночі. 
Ху-ху-гу! Кричить, співа. 
Відгадали? Це…     (Сова) 

  2. У зимову веселу пору 
Ми кращі друзі дітвори. 
Вивозять діти нас на гору, 
А ми веземо їх з гори.   
                            (Сани) 

 3. Усі його люблять,  
Усі його чекають, 
А хто на нього подивиться, 
Кожен скривиться.(Сонце) 
  4. В лісі вирізана, 

Гладенько витесана, 
Співала, заливалася, 
Як називалася? (Сопілка) 
  5. Собою не птиця, 
Співати не співа, 

А хто до хазяїна йде, 
Знати дає.       (Собака).                            
   6. У зеленому лісочку, 
Під мережаним листочком, 
Червоніє невеличка 

Спіла ягідка…  (Суничка)  
   7. Що за покривало - 
Довге і широке: 
Все навкруг засипало, 
Скільки бачить око? (Сніг) 

  8. Живе – лежить, 
Помре – біжить.      (Сніг) 
Чотири брати одним поясом 
підперезані, 
Під одним капелюхом 

стоять.                  (Стіл) 
  9. Хвіст, як гачок, 
А ніс, як п’ятачок.    
                           (Свиня) 
 10. Горить, палає, слізьми 
вся стікає.          (Свічка) 

 11. Що це? Що це? – Всі 
кричать, - Білі мухи он 
летять!                 (Сніг) 

12. Я дерево-красень, 

А звати мене… (Ясен) 
 13. Довгий хвіст вона має,  
В темнім лісі проживає, 
Їй на місці не сидиться, 
Як же звати її? (Лисиця) 

 14. Голі поля,  
 Мокне земля, 
 Дощ поливає, 
 Коли це буває? 
                      (Восени) 

  15. Я перша зацвітаю 
Синім цвітом серед гаю, 
Відгадайте, що за квітка, 
Бо мене не стане влітку? 
                  (Пролісок) 

16. Не олень він і не бик, 
Він на півдні жити звик. 
Є на носі в нього ріг, 
Хто ж він, друзі?  
                    (Носоріг) 

  17. Різноколірне 
коромисло через річку 
повисло.       (Веселка) 
  18. Біжать 4 брати  
І один одного не можуть 

наздогнати.    (Колеса) 
  19. Що то за колова, 
Що лиш зуби і борода? 
                    (Часник) 
  20. Сидить вона на 

городі,  
Голівку накриває 
І по 20 хустинок має. 
                 (Капуста)     
21. Тане сніжок, 

Мокне лужок, 
День прибуває, 
Коли це буває?    
                     (Весною) 
  22. Плавала, купалася, 
Сухою зосталася.  

                         (Гуска) 
  23. Я кругленька, 
червоненька, з хвостиком 
тоненьким, на городі мене 
рвуть і до столу подають.       

(Редиска) 

24. Є завжди він у 

людей, 
Є завжди у 
кораблів. 

    (Ніс)                         
25. Між двох світил 
Я посередині один. 

      (Ніс)                            
26. Сюди-туди 
повертає, хропе, 

сопе, часом чхає.  
                    (Ніс)                          
27. Жовте, 

соковите, 
На дерев’янку 
надіте. 

           (Абрикос)                    
28. Взимку чорний, 
  Влітку зелений, 

  А восени жовтий. 
                    (Ліс)                           
29. Є у нас в 

квартирі робот, 
Має він великий 
хобот. 

Любить робот 
чистоту, 
І гуде, як лайнер: 

«Ту-у-у!» 
           (Пилосос)                      
30. Скрізь, неначе 

крокодил, 
Встромить ніс-
насос, 

І якщо почує пил, 
-  Працює…        
           (Пилосос)                     

31. Мов їжак, 
колючий, 

Солодкий та 
пахучий. 
Ягідку зірвеш – 

Руку обдереш. 
               (Аґрус)                          
 32. Живе в лісі 

хижий, дикий, 
Душить кури та 
індики. 

                   (Лис)                          

 

 



 

                            

                            СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ 

                ********************* 
1. Солодка суниця, висока сосна, веселі голоси, сойка на сосні, 

солодкі ананаси, весела сорока, сонце високо, синя сорочка, 
абрикоси у саду, Семен з косою, голосиста Соня, сильний 
Сергій, сидить Сидір. 

2. Пухнастий хвіст, барвиста веселка, срібна стрічка, сонячне 
світло, стиглий аґрус, яскрава весна, іскристий сніг, спілі сливи, 
смачний салат, смугаста сорочка, високе слоненя, гілляста 
сосна, суниці у сметані, кислий квас, стрекіт сороки, співати 
пісні, сливи у саду, синиця на снігу, усміхнена Снігуронька. 

                                        РЕЧЕННЯ 
                       ************* 
1. Тарас випив кислий квас. 
2. Соловей співає на сосні. 

3. У лисиці пухнастий хвіст. 
4. Лисиця їсть солодку суницю. 
5. Стасик купив солодкий ананас. 
6. Наступила красуня-весна. 
7. Сонячне світло падає на нас. 

8. Стоїть висока сосна. 

9. На сосні сидить сойка. 
10. У саду достигли сливи. 
11. Веселі  сороки скрекочуть навесні . 
12. У старого Сави сиві вуса. 

13. Сніг іскриться у садку. 
14. Синиці стрибають на снігу. 
15. Нас зустріла усміхнена Снігуронька. 
16. Соня і Семен співають пісні. 

17. У Соні світла спідниця. 

18. У Семена синя сорочка. 
 

                 ПРИСЛІВ’Я  І ПРИКАЗКИ 
          ************************** 
1. Наука в ліс не веде, а з лісу виводить. 
2. Коротко і ясно, тому прекрасно. 
3. Готуй сани з весни, а колеса з осені. 
4. Лис лиса не кусає. 
5. Ластівка день починає, а соловей його кінчає. 

6. Старий лис (хитра людина, з великим досвідом).  



 

 
 

 
   

        
 

СА-СА-СА- ось летить оса; 

СУ-СУ-СУ- ми бачили осу; 

СО-СО-СО- у Соні колесо; 
СИ-СИ-СИ- прилетіли оси;  
СА-СА-СА- укусила в ніс оса; 
СЕ-СЕ-СЕ- Семен салат несе; 

СО-СО-СО- розсипали просо; 
СИ-СИ-СИ- сливи принеси; 
СЕ-СЕ-СЕ- продивились усе; 
СУ-СУ-СУ- соняхи несу. 
 

АС-АС-АС- ми пили квас; 
ОС-ОС-ОС- сильний голос; 
УС-УС-УС- сивий вус; 
АС-АС-АС- пригости нас. 

     АСКА-АСКА- у Тараса маска; 

     АСКА-АСКА- на солдаті каска; 
     ИСКА-ИСКА- на столі стоїть миска. 
 

СЯ-СЯ-СЯ - спіймали карася; 
СІ-СІ-СІ - ідіть сюди всі; 

СЮ-СЮ-СЮ - покличте Васю; 
СЯ-СЯ-СЯ- сильний хлопчик Вася; 
 

ОСЬ-ОСЬ-ОСЬ- у зоопарку лось; 
АСЬ-АСЬ-АСЬ- у ставку карась; 

ЕСЬ-ЕСЬ-ЕСЬ- молодець, Олесь. 

 
 
 

 
 



        ДИДАКТИЧНА  ВПРАВА  «ПЕРЕКАЖИ» 

   ******************************* 

                ( «ПОЧУЙ ЗВУК /С/» ) 

          ************************* 
                             1. САД 

                        *********** 
   Біля будинку великий сад. У ньому ростуть: сливи, абрикоси, 

яблука, персики, аґрус, смородина. Максимко і Лариса  
доглядають сливи і яблуні. Соня і Семен – абрикоси і персики. 
Сергійко і Оксанка – смородину і аґрус. Тому восени багато 
смачних, соковитих фруктів у дітей.  
 

                     2. НЕСПРАВЖНІЙ  ДРУГ 

                ********************* 
                     ( Індійська казка) 
   Ішли разом Осел і Собака. На спині в Осла лежав мішок з хлібом 
і салом. Ішли вони, ішли, стомилися і захотіли їсти. Осел почав 

щипати траву, що росла біля дороги. Але Собака не міг їсти траву і 
попросив у Осла хліба з салом. Осел і не подумав допомогти йому.  
   - Якщо ти хочеш попоїсти, - сказав Осел, - шукай собі їсти сам. 
А в мене для тебе хліба і сала немає. 
   Собака промовчав, і вони пішли далі. Раптом вдалині вони 

побачили вовка. Осел задрижав від страху і сказав: 

- Ти мене захистиш від вовка? 
- І не подумаю, - відповів Собака. – Хто сам їсть, той і захищається 

сам. 
Він кинув Осла і побіг в інший бік. А Осла з’їв вовк. 

                 ______________________________ 
       Будь сам вірним другом і тобі допоможуть у біді.     

                              

                               3. У САДКУ 

               **************** 
 За будинком сад. У саду ростуть липи і сосни. Під липою сидять 
діти. Їх звати Соня і Сергій. На липі сидить соловей. Він співає  
пісеньку. Соня і Сергій слухають його спів. 
   

                     4. БІЛЯ СТАВКА 
               **************** 

  Сава сидить біля ставка. Біля ставка ростуть сосни і овес. На 
соснах сидять сови та сороки. На ставку плавають гуси. Коні їдять 
овес. Сава їх пасе.  

 



 

            ДИДАКТИЧНА  ВПРАВА 

            *********************** 

                                 «ПОЧУЙ  ЗВУК  [ C’ ] 
                               ********************* 

   Жили собі старенька бабуся Люся, онучка-реготуся 

Катруся, курочка-квоктуся і мишка-шкряботуся.  

   Щодня вони ходили по воду. У бабусі Люсі відра великі. 
У онучки-реготусі Катрусі – менші, у курочки-квоктусі – як 

огірочок. У мишки-шкряботусі – з наперсток. 

   Бабуся Люся брала воду з криниці. Онучка-реготуся 

Катруся – з довбанки – колоди. Курочка-квоктуся – з 

калюжки, а мишка-шкряботуся – із сліду поросячої ратиці. 
   Якось набрали вони води та й ідуть додому через 

узлісся. А на узліссі яблунька росла уся в яблучках 

рясних. А під яблунькою зайчисько-сіромаха (трусисько) 

сидів. Налетів на яблуньку вітер, гойднув-труснув її. Одне 
яблучко впало на зайчиська-сіромаху.  

  Стрибнув зайчисько та прямісінько бабусі Люсі, онучці 

Катрусі, курочці-квоктусі,  мишці-шкряботусі під ноги. 

  Злякалися  вони, відра покидали і навтьоки додому. 

Бабуся Люся на лавку впала. Онучка-реготуся за бабусю 
сховалася. Курочка-квоктуся на піч вилетіла. Мишка-

шкряботуся у дірку сховалася.  

  Бабуся Люся охає: «Ох! Ведмідь мене мало не задушив!» 

  Онучка-реготуся плаче: «А на мене Вовк страшний 
наскочив!» 

  Курочка-квоктуся з печі кудкудаче: «Ко-ко-ко! Лиска 

мене хотіла вхопити!» 

  Мишка із дірки пищить: «Кіт вусатий на мене напав!» 

  А зайчисько-сіромаха у лісі сховався: під кущиком ліг та 
й думає: «От налякався! Чотири мисливці за мною 

гналися, та всі з собаками! Як тільки мене ноги винесли!» 

  Недарма кажуть: « У страху очі великі: чого немає, і те 

бачать» 

 
 

 

 



                       ДИДАКТИЧНІ  ІГРИ 

                ********************* 

                          ЗВУК  /С/ 
1.  «НАЗВИ ОДНИМ СЛОВОМ» 
- Соня, Стасик, Слава, Сергій, Семен (імена); 
- синиця, соловей, сокіл, сорока, сова, стриж, сойка, снігур 
(птахи); 
- лис, слон, борсук (звірі); 

- сорочка, спідниця, хустка (одяг); 
- сорок, дев’яносто, сто (числа); 
- сало, сир, масло, м’ясо, салат (їжа); 
- стіл, стілець, крісло (меблі); 
- сосна, осика, ясен (дерева); 

- салатниця, соусниця, самовар, каструля, сковорідка, супниця 
(посуд); 
- смородина, суниця, аґрус (ягоди); 

- абрикос, персик, слива (фрукти); 
- квасоля, капуста, редис, патисон (овочі); 

- субота, середа (дні тижня); 
- осел, собака, свиня (свійські тварини); 
- серпень, вересень, листопад (місяці); 
- Семен, Стасик, Славко, Сидір, Сергій (імена хлопців); 
2.  «ЗАЙВЕ СЛОВО» 

- сом, сова, сорока;                       - сосна, соловей, осика; 
- м’ясо, самовар, масло;                -  лис, борсук, пастух; 
- босоніжки, спідниця, сорочка;    - субота, серпень, листопад; 
- смородина, суниця, лисиця;       - свиня, лис, слон. 
- стіл, самовар, крісло. 

3. «ОДИН – БАГАТО» 
Лис-лиси, ліс -, спис -, вус -, клас -, ніс -, бос -, голос -, ірис -, 
Тарас -, Борис -, матрос -, аґрус -, ананас -, абрикос -, автобус -, 
тролейбус -, нарцис -, фікус -, гладіолус -. 

4. «ДОПОВНИ» 

(Логопед каже слово, діти доповнюють префіксом С-) 
Кинув – (скинув), питав -, тиснув -, ходив -, ховав -, казати -, 
терти -, фотографувати -, писати -, тримати -, класти -, клеїти -, 
плести -, хвалити -. 

5. «ПРИДУМАЙ» 
(Логопед каже слово із звуком /С/, діти придумують речення з цим 
словом) 
 
 

 
 



6. «ДАЙ ВІДПОВІДЬ» 
(Відмінювання за відмінками слів і словосполучень) 

Н.в. - Хто біжить?              - Летить хто?            - Стоїть на столі що?             
     (Лис або сміливий лис)                       (Оса)                         ((Смачний) квас)             

Р.в. - Немає кого у норі?    - Немає кого?           - У бочці немає чого? 
                          (Лиса)                        (Оси)                                       (Квасу) 
Д.в. - Даю шматок курки    - Показую квітку      - Радію чому? 
         кому?        (Лису)           кому?       (Осі)                                  (Квасові)                          
Зн.в. - Бачу кого?               - Бачу кого?            - Купив що? 
                          (Лиса)                          (Осу)                                      (Квас) 
Ор.в. - Дивуюся ким?          - Ким лякають         - Не можу насититися 
                         (Лисом)          дітей?    (Осою)           чим?           (Квасом) 

М.в. - Руда шкурка              - Пилок на кому?     - Піна на чому? 
          на кому? (На лисі)                        (На осі)                              (На квасі)  

(Аналогічно: старий сом, смачний ананас, світлий автобус, стиглий 
персик,…) 
 
 
 

 
 
 

 
7. «ХТО БІЛЬШЕ» 

(Використовувати слова гри №1) 
- Які ви знаєте імена хлопців (дівчат), в назвах яких є звук /С/ 
(тварин, птахів,…) 
 

8. «ЗА АЛФАВІТОМ» 
(Вивішується алфавіт і слово, яке записане цифрами, тобто кожній 
літері в алфавіті відповідає порядкова цифра: наприклад, 20, 6, 5, 
10, 21 – «редис») 
 

9. «ХТО У КОГО» 
У гуски – (гусеня), рисі, лосиці, слонихи, лисиці. 
 
10. «БУДЬ УВАЖНИМ» 
(Логопед читає вірш. Діти викладають стільки фішок, скільки 

почують слів із звуком /С/) 

 
11. «ДОПОВНИ»  
Несу: з-…, од-…, за-…, пере-…, ви-…, під-…, роз-…, від-…, в-…, на-…. 
(Аналогічно: косити, садив, сіяв) 

 
 



 

                    ДИДАКТИЧНІ  ІГРИ 

                ********************* 
 
 

                              ЗВУК /С’/ 
1. «НАЗВИ ОДНИМ СЛОВОМ» (Повторюючи слова) 
- Сім, вісім, десять, сімнадцять, п’ятдесят, сімдесят - (числа); 

- Олесь, Вася, Петрусь – (імена хлопців); 
- Бабуся, дідусь, татусь, матуся і я – моя… (сім’я); 
- Леся, Катруся, Маруся, Ганнуся, Сіма – (імена дівчат); 
- лось, рись – (тварини). 
 

 

                                ЗВУКИ /С-С’/ 

 
2. «ЗАПАМ’ЯТАЙ” 

(Повторити, запам’ятати слова і користуватися ними 
щоденно:мамуся, мамуня, матуся, матусенька.) 
 
3. «НАЗВИ ОДНИМ СЛОВОМ» (повторюючи слова) 
- Олесь, Семен, Стасик, Вася, Борис, Тарас, Петрусь – (імена 

хлопців); 
- Синій, сірий, салатовий – (кольори і відтінки); 
- Рись, лис, лось, слон, борсук – (дикі звірі); 
- Оселедець, карась, скат, скумбрія, краснопірка – (риби); 

- Сорок, десять, дев’яносто, сто, вісім – (числа); 

- Сіма, Соня, Катруся, Аліса, Софія, Ганнуся – (імена дівчат); 
- Серпень, січень, листопад, вересень – (місяці). 
 
4. «ЗНАЙДИ ЗАЙВЕ СЛОВО» (Кажучи, чому) 
- Катруся, Борис, Софія; 

- Серпень, січень, сорок; 
- Семен, Вася, Ганнуся; 
- рись, карась, слон; 
- Вересень, середа, субота. 
 

 
 
 
 

 

 



                

                ВІРШІ 
         *********** 
  1. Сіра гуска їсть овес 

І кричить сердито:  
  - Есссссссс… 
 
  2. Спить старий сердитий сом, 

Сниться сому сьомий сон. 
Сонце пестить поплавок, 
Сом сопе на весь ставок. 
 
 3. Гуси, гуси, гусенята! 

Гусенят багато в Гната. 
- Гей, гиля! – 
Гнатко гука, - 
Відганяє гусака. 
 

  4. Гуси слухають сестричку, 
З рук її скубуть травичку. 
У нас гуси несердиті, 

Бо ми вмієм їх любити. 
 

  5. Місяць яснесенький,  
Промінь тихесенький  
Кинув до нас. 
Спи, мій малесенький, 

Пізній-бо час. 
 
  6. Виростемо, виростемо, 
Сил своїх прибавимо, 
Працею і піснею 

Рідний край прославимо! 
 
  7. Стрибають прудко білочки 
На соснах, угорі. 
Сидять собі на гілочках  

Веселі снігурі. 

 
  8. Гуси йдуть гулять на став, 
Вчитись плавать час настав. 
- Гиля, гусоньки у воду, 

Бо немає в річці броду. 
 

   
 

  9. У ставку гуськом стоять 

Гусенята й гуска. 
Гусенята плюскотять, 
Гуска носом плюска. 
 
  10. І для вас, і для нас 

Сливи тряс дід Панас. 
Тряс, тряс, не натряс 
Ні для нас, ні для вас, - 
Отакий-то дід Панас. 
 

  11. Стоять під снігом сосни сонно, 
Сидять на соснах снігурі. 
Санчата на ставок з розгону 
Скотились весело з гори. 
 

  12. До сонечка сміється слива. 

На ній сливки – вона щаслива. 
Сливки солодкі, соковиті, 
Достиглі, сонечком зігріті. 
 

  13. Немов на батька рідний син 
На місяць схожий апельсин. 
Мабуть вночі, коли я спав, 
Цей апельсин із неба впав. 
 

  14. Сіло сонце на сосну, 
Сонно мовило: «Засну!» 
Сосни сонечко гойдають, 
Тихо пісеньку співають: 
«С-с-с! Засни!» 

 
  15. В саду темненько, 
Всі сплять давненько. 

Одна сова не спить, 
На суку сидить.  

 
  16. Ми носили воду в ситі. 
Та дерева не политі. 
Воду в ситі не носити, 
Саду ситом не полити. 

 



  
 17. Тато-слон, слониха-мати 

Докоряють слоненяті: 

- Годі спати,  
    глянь у віконце - 
Он як високо 
          вже сонце! 
 

  18. У Параски гарна праска, 
Попрасує все Параска: 
Сукні синії лялькам, 
А нові хустинки – нам. 
 

 19. Спить спокійно ситий сом. 
Дивиться солодкий сон. 
Сом наївся досхочу. 
Ситно сому-вусачу. 
Спочиває сивий сом. 

Ой, солодкий сниться сон. 

 
 20. – Принеси, синку, синьку, 

Підсинить мама косинку, 
Підсинить тобі сорочку. 

Принеси синьку, синочку. 
 
21.Спить сонечко солодким сном, 
Сховалося за гори сині. 
І колискову під вікном 

Співає сон малій дитині. 
 
 22. Смагляву суничку  
Склювала синичка. 
- Суничка солодка? – 

Спитала сорока. 
- Солодке сало. – 

Синичка сказала. 

 
23.Сонячний зайчик спати лягає, 

Скраю подушки світло дрімає. 
Сам прокидається, 
скочить із хати – 
Сонечку-мамі сон розказати. 
 

 

        СКОРОМОВКИ 
    **************** 

1. Коси, коса, поки роса. 

 

2. Ой, сиро, сиро, сиро 
Від роси, роси, роси. 
 
3. В ямі не спиться вусатому сому. 

Вусатому сому сумно самому. 
 
4. Улас у нас, Панас у вас. 
 
5. Строката сорока веселої вдачі 

В ліску білобока навприсядки 
скаче. 

 
6. Ми носили воду в ситі – 
Саду ситом не полити. 

 
7. Гусак-гусак сичав на сак, 

  Та сам гусак піймавсь у сак. 

 
8. У Слави І Сави  

у сітях сом з вусами. 
 
9. І для вас, і для нас  
Сливи тряс дід Панас. 

 
10. Спить сам собі сом. 
Спати самому солодко сому. 
 
11. У оси не вуса, не вусища,  

а вусики. 
 
12. Коса косить – бруса просить. 

 
13. Сорока сорок років 

Сорок сорочок вишивала. 

Сорока сорок сорочок 
На сорок сороченят  
одягала. 
 

 
 



               ВІРШІ 

        ************ 
    1. Така чудова осінь! 

Такий чудовий ліс! 
І сірі віти сосон  
Довкола всі сплелись. 
 2. Сіяв-віяв дід Мусій – 
 Вуса, вії у вівсі. 

Сіяв, віяв, висівав. 
Славну пісеньку співав: 

   - Сію, сію, висіваю. 
Бо вівсяні вуса маю. 

    3.  Весело сонечко сяє,  

Хоч і осіння пора. 
Хай же усюди лунає: 
- Рідному місту – ура! 
   4.        Вовки 
   - Чого, брате, побілів?  

Що з тобою сталось? 
- Ах, за мною через став 

Аж сто вовків гналось! 
- Що ти кажеш! Сто вовків! 
Та б село почуло… 

- Та воно пак і не сто, 
А п’ятдесят було. 
- Та й п’ятдесят – диво в нас. 
Де б їх стільки взялось? 
- Ну, Семене! Нехай так, 

Але десять гналось! 

- Та і десять не було!  
Знать, один усього? 
- А як один? Аби вовк! 

Страшно й одного… 

- А може то і не вовк? 
- А що ж то ходило? 
Таке сіре та мале, 
А хвостик, як шило.  
    5.  Потягусі, потягусі, 

На Лесю ростусі. 
Щоб Леся росла, 
Росла-виростала, 
Скоріш в поміч ставала. 

    

 

         6.  Моя матуся 
Працює матуся моя в дитсадочку, 

Всі дітки для неї, 

 як дочки й синочки. 
Хороша, ласкава матуся моя, 
Усі її люблять, так само, як я. 
         7.  Молитва за маму 
Є в мене найкраща у світі Матуся. 

За неї, пречиста до тебе молюся. 
Пошли їй не скарби, а щастя і долю, 
Щоб дні їй минали  
без смутку і болю. 
          8. Мама 

Снилось мені  
           ясне сонечко, 
Що в хаті світило, 
А то лиш так моя матуся 
Дивилася мило. 

Приснився мені легкий вітрик, 

Що пестив колосся. 
А тож мені матуся гладила волосся. 
Снилась мені ягідочка, 
Як мед солоденька, 

А то мене цілувала  
матуся рідненька.  
  9. Я всміхаюсь сонечку: 
  - Здрастуй, золоте! 
Я всміхаюсь квітонці:  

хай вона росте! 
Я всміхаюсь дощику: 
- Лийся, мов з відра! 
Гостям усміхаюся – зичу їм добра! 

      10. От я вчора виступав! 

Ви б почули, як співав!  
Хоч немає слуху,  

   Я горлав щодуху: 

До-ре-мі-фа-соль-ля-сі! 
 Голос мій почули всі. 

Я скінчив – що сталось!  
З місць усі зірвались, 
Сцену ледь не рознесли,  
А мене вхопили –  
Аж на вулицю несли 

І вже там побили.  



11. А куди ти, синку, йдеш? 
На війну, татусю. 

Нащо ж ти сучок береш? 

Бо гусей боюся. 
 12. Спить старий,  

сердитий сом, 
Сниться сому  

       сьомий сон. 

Сонце пестить  
          поплавок. 
Сом сопе 
     на весь ставок. 
13. Сонце гріє, аж пече, 

З сома сьомий піт тече: 
Радить сому сонний кіт: 
- Покупатись, соме, слід. 
14. Якби  (жарт) 

Якби усі-усі моря 

Та злить в одне між гір; 

Якби з усіх-усіх дубів 
Та зріс один до зір; 
Якби з усіх-усіх сокир 
Однісіньку зробить; 

Якби з усіх-усіх людей 
Богатиря зліпить; 
Якби сокиру ту до рук 
Узяв той богатир 
І дуба-велетня зрубав 

Та в море кинув з гір – 
Ото булькнуло б!  
 15. Слоненя здивувало малят: 

Слоненя стало 
     на самокат. 

Біля хати 
       покатався – 
Самокат зламався.  

 

   ПРИСЛІВ’Я 

 *********** 
1. Коли не вчився Стасиком, то 

Стасом вже важко вчитися. 
2. Не кайся рано вставати, а 

кайся довго спати. 
       

          СКОРОМОВКИ 

       *************** 

1. Русі вуса у вівса,  

 Вуса – вся краса вівса. 
2. Непосида Вася на стільці 
гойдався. 
3. Купила Марусі намисто бабуся. 
4. Сік з берези тік. 

Стік з берези сік. 
5. Косар скосив увесь овес. 
6. Пріся в баби просить проса. 
7. Косарі нам сіно косять. 

8. Вусате колосся росинок 

напилося. 
Струмить роса по вусах,  
По вусах світло-русих. 
9. В сінокосах, 
В срібних росах 

Заросився бусол босий. 
Сонце блисне – бусол висхне. 
10. У Сіми і Сави в сітях сом з 
вусами. 
11. Босий хлопець сіно косить, 

Роса росить ноги босі. 
12. На столі стоїть сільниця, 
У сільниці – сіль.  

          ОПОВІДАННЯ 

      *************** 

           Пора косити. 
  Настала пора косити сіно. Степан 
і Олесь привезли на луг косарки. 
Добре косить косарка. А біля кущів 

косять косою. До вечора все сіно 
скосили і склали. Степан і Олесь 
раді. Гарна погода для сінокосу. 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

             ЗАГАДКИ 

       *********** 
-  Хто золотом дерева вкриває, 
А потім золото зриває? 
                                   (Осінь)                                      
- У садах, гаях блукає,  

Жовті шати одягає, 
Золотисту стелить постіль, 
Жде сестрицю білу в гості. 
                                  (Осінь)                                          

В зеленім лісі побував якийсь 

художник, 
І поволі дерева перефарбував 
У золотисто-жовтий колір. 
- Ти хто такий? – я здивувавсь. 
- Чому тебе не бачив досі? 

- То придивися, - хтось озвавсь 
- І ти побачиш…   
                                 (Осінь)                                          
- Добули її з води 
Білосніжною, твердою. 

Знову ж кинули туди – 
Вмить зробилася водою. 
                                     (Сіль)                                          
- Гарний, дужий, довгоногий, 
Мов корону носить роги, 

Та вона така важка –  

Не втечеш від хижака! 
Взимку скинув роги – й ось – 
До весни безрогий…                

                                   (Лось)                                          

- По полю повзе, 
Траву гризе. 
                        (Сінокосарка)                                  
- Буває кругленький, 
З ріжками буває, 

Вночі його видно, 
А вдень він зникає. 
                                (Місяць)                                           
 

 

                 ВІРШІ 

         *********** 
1. Оцей палець – мій дідусь, 

А оцей – бабуся. 
Оцей палець –  
мій татусь, 
А оцей – матуся. 
Оцей палець –  

так це я. 
Ось і вся моя сім’я! 
2. Сім днів по воду 

Повз до річки рак. 

На восьмий день так-сяк 

Її він доволік до хати, 
Ще трохи відпочив,  
Та й ну перетягати через поріг… 
Клешнею зачепивсь, 
А кухлик нахиливсь, 

І розлилась вода, - 
Пропали всі клопоти!.. 
Було б не поспішати так! 

3. Повз помалу лісом лось. 
У лісі лось злякавсь когось. 

Так злякався лось когось, 
Що тікати довелось. 

4. Непосида Вася  
На стільці гойдався. 
Перший раз гойднувся – 

І перевернувся. 

Другий раз гойднувся – 
Знов перевернувся. 
Третій раз гойднувся – 

Теж перевернувся. 

З того часу Вася 
Більше не гойдався. 
 

     СКОРОМОВКИ 

 ************** 
1. Потягусі-потягусі, 

На Сіму – ростусі. 
2. Купила Марусі  

Намисто бабуся. 

3. На узліссі довелося 
Наполохать Лесі лося. 



                  

  - Сі, сім, сік, сів, сіль, 
сядь; 

 - Сіє, сяє, сяйво, сіно, 
Сіма, сім’я, сітка, сіни, 
сікти, сірий, сівба, сірка,  
Сірко, січень, сідло, сісти, 
сюртук, сюрприз, сьомга; 

  - Сідало, сідати, 
сільський, сіялка, сівалка, 
сірники, сіпання, сьогодні, 
сімейний; 

 - Сінокосарка, сіверянин.   

 - Кисіль, вісім, гусінь, десять, 
письмо, військо, місяць, Леся, 

Люся, Вася, осінь, всього; 

  - Матуся, Ганнуся, Катруся, 
бабуся, колосся, волосся, 
узлісся, весілля, насіння, 
пенсія, п’ятдесят, сімдесят, 

бесіда, бесідка, пасіка, 
пасічник, морський, 
волоський, сільський, 
смілянський, київський, 

військовий, письмовий; 

  - Поросята.  

  - Лось, 
вісь, рись, 

б’юсь; 

  - Карась, 
Івась, 
Олесь, 
Петрусь, 

дідусь, 
татусь, 
гналось, 
боюсь, 

візьмусь, 

доберусь. 

 

                                                        СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ 

                         ********************** 
   Морська сіль, сіно косять, дідусь сів, татусь сіє, сіє насіння, 
весілля Олеся і Люсі, лось на узліссі, вісім лосів, сім сюрпризів, 
десять карасів, письмо у військо, січень січе, б’юсь у війську, 
пасічник на пасіці, осінь у лісі, дідусь на пенсії, гусінь на насінні, 
сіра гусінь. 

 

             РЕЧЕННЯ 

   **************** 
1. Бабуся, дідусь, матуся,  

татусь і я – велика сім’я. 
2. Я боюсь гусінь. 
3. Нас у сім’ї всього сім. 
4. Мені приснилась матуся. 

5. Матуся гладила волосся. 

6. Місяць на небі,  
зіроньки сяють. 
7. На узліссі стоїть лось. 
8. Сів дідусь на стільчик. 
9. Я спіймав десять карасів. 

 

10. За риссю сім вовків гналось. 
11. Татусь любить сюрпризи. 
12. Бабуся отримала пенсію. 
13. У Сіми волосся має колір 

 колосся.  

                 
              ПРИСЛІВ’Я 

         ************* 
- Мудрим ніхто не вродився, а 

навчився. 
- Ніколи не хвались, коли не можеш 

– не берись. 
- Як за діло взявся, то і розуму 

набрався. 

- Як сіно косять, то дощів не просять.  
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Сад – сядь,  
суд – сюди, 
 сім – семеро, 
син – сім,  

сів – сидить,  
Семен – Сіма, 
сани – сяду, 
сирий – сірий, 

сипати – сіпати, 
сік – немає соку, 
синій – сіно, сом 
– сьомий, сусід, 
снилось, сінокіс, 

сієста, собака 
Сірко, сісти, 
сталось, ставсь.  

 
 

 
Карасик – карась, 
Олесик – Олесь, 
Василько – Вася, 
осінь – восени,  

місяць – миска,  
Одеса – одеський, 
несе – носіння,  
косив – косять,  

носив – носять, 
матуся – матусенька, 
місто – місяць,  
осінь – осина, 
 коси – косять, 

прояснилось, 
старість, 
смілянський. 

 
Тарас – Петрусь,  
Борис – Олесь, вус – дідусь, 
Тарас – карась, рис – рись, 
квас – квась, повис – повісь, 

брус – доберусь, ніс – на носі, 
висить – повісь, вус - на вусі, 
рис – у рисі, спис – на списі, 
ліс – у лісі, лис – на лисі, 

матрос – на матросі, бокс – на 
боксі, вальс – у вальсі, кокос 
– на кокосі, абрикос – на 
абрикосі,  ананас – на 
ананасі, соус – у соусі, кактус 

– на кактусі, автобус – у 
автобусі, тролейбус – на 
тролейбусі, нарцис – на 

нарцисі, фікус – на фікусі. 
 

                 СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ 

                    ********************** 
   Щось сталось, солодкий сік, морська свинка, став-сів, ясний 
місяць, спіле сіно, сяду в сани, розсипав сіно, спіймав карася, 
сумна осінь, сидять у автобусі, снопи стиглого сіна, посадити 

насіння, у дідуся вуса, у дідуся сивина, косити сіно, сіра сорочка, 
приснився сон, непосида Вася. 

              РЕЧЕННЯ  

        ************ 

1. Косарі косять сіно восени. 
2. Осінь спустилась на спілі поля 
3. На небі з’явився 
 ясний місяць. 
4. У лісі ростуть сосни. 

5. Сонце залило 
світлом всю місцевість.  
6. Сіма сіла у сани. 
7. Тарас пив солодкий сік. 
8. У Олеся є морська свинка. 

9. Лис спить у лісі. 
10. Сова сіла на сосну. 

11. У класі сидять діти. 

12. Петрусь сіпає Соню за косичку. 

13. Дідусь спить під сосною. 
14. Олесь спіймав карася. 
15. Мисливець гнався  
за лосем. 
16. У дідуся сиві вуса. 

17. Бабуся посадила насіння сої. 
18. Матуся купила Семену  
сіру сорочку. 
19. У Сімі є маска. 
20. Настала сумна, але 

 і красива осінь. 



 

 

 

- Зал, загс, зуб, 
звук, з’їв, зоб, зуд; 
- Захід, запах, зали, 

заєць, завтра, завод, 
замок, загар, Захар, 
зазор, зуби, звуки, 
зустріч, зерно, 

земля, зебра, Зоя, 

зона, зорі; 
- Залізо, завдання, 
затінок, загадка, 
зеленка, золото, 
зореліт, зорепад, 

зупинка, зубило, 
зичити; 
- Заморозок, 
запитання, 

залізниця, 

Золотоноша, 
завірюха; 
- Звір, зміст, зрив; 
- Змія, звістка, 
звичай, злива, 

знімок, злочин, 
зброя, збруя, 
знання; 
- Зневага, здоров’я, 
змагання, звіробій, 

зимородок, 
Звенигородка. 
 
 

 

 

 - Гроза, ваза, коза, кобза, 
блуза, лоза, база, тази, гази, 
тузи, в’язи, вози, кози, вази, 

призи; 
 - Алмази, укази, накази, 
морози, гарбузи, сюрпризи, 
карнизи, картузи, киргизи; 

 - Паровози, чорногузи, 

перекази, боягузи, тепловози, 
карапузи, верболози, 
перелази, електровози; 
 - Язик, кузов, бузок, вазон, 
вокзал, повзик (птах), бензин, 

музей, униз, плазун, взуття, 
дизель, візит, газон, Назар, 
козак, кобзар, казан, газель, 
вузол, базар; 

 - Бузина, береза, ковзани, 

пузатий, козубок, казати, 
мазати, повзати, лазити, 
ковзати, озеро, газета, казино, 
музика, валіза, мізинець, 
в’язати, козеня, березень, 

музикант; 
 - Низовина, незабаром, 
озимина, морозиво, візерунки, 
мозаїка, незабудки; 
 - Гніздо, поїзд, вузлик, приїзд, 

пензлик, розум, білизна, 
вуздечка,  азбука, розетка, 
магазин, казочка, мотузочка, 
телевізор. 

 

 

 - Таз, газ, 
туз, в’яз, віз, 
приз; 

 - Алмаз, 
указ, наказ, 
мороз, 
гарбуз, 

сюрприз, 

карниз, 
картуз, 
киргиз; 
 - Паровоз, 
чорногуз, 

переказ, 
боягуз, 
тепловоз, 
карапуз, 

верболіз, 

перелаз,  
-Електровоз. 
 

 
 

 



 

СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ 
******************** 

  Звірі у зоопарку, біля берези бузок, мороз взимку, Дід Мороз, з’їв 

морозиво, завірюха взимку, ковзатися на ковзанах, замок унизу, 
Назар - боягуз, зорі над землею, запах бузини, зелена береза, затінок 
під березою, зупинка біля зоопарку, заболів зуб, кобзар з кобзою, 
зривати бузок, зозуля на березі, паровоз на зупинці, блуза у магазині, 

звучить музика, заєць під бузиною, зробити знімок. 
 

РЕЧЕННЯ 

************** 
1. Зоя зупинилася біля зоопарку. 
2. У зоопарку багато звірів: зебра, зубр, зайці, змії. 
3. Кобзар грає на кобзі. 
4. Захар зривав бузок і ставив у вазу. 
5. На гілці берези діти знайшли гніздо. 

6. У Назара заболів зуб. 
7. На небі з’явилися зорі. 
8. Зайчик з’їв морозиво. 
9. Ми зустрілися на зупинці біля зоопарку. 
10. Назар – боягуз. Назар злякався зайця. 

11. Зоя їздить на ковзанах. 

12. Під зеленою березою – затінок. 
13. На березі сидить зозуля. 
14. У залі звучить музика. 
15. Я люблю запах  бузку. 

16. У магазині продається гарна ваза. 
17. Дід Мороз приходить взимку. 
18. Поїзди їздять залізницею. 
19. Взимку озера замерзають. 

 

ПРИСЛІВ’Я 
*************** 

1. Як ти на подвиг здатний, то і в людях знатний. 
2. Згода будує, а незгода руйнує. 

3. Літо збирає, а зима з’їдає. 
4. Як корова язиком злизала.  
5. У здоровому тілі здоровий дух. 
 
 

 



 
 
 

ЗА-ЗА-ЗА- за возом йде коза; 
ЗА-ЗА-ЗА- дідова коза; 

ЗУ-ЗУ-ЗУ- Зоя веде козу; 

ЗУ-ЗУ-ЗУ- не ламай лозу; 
ЗЕ-ЗЕ-ЗЕ- кінь не довезе; 
ЗЕ-ЗЕ-ЗЕ- Зоя ляльку везе; 
ЗИ-ЗИ-ЗИ- Зою підвези; 
ЗИ-ЗИ-ЗИ- чумацькі вози; 

ЗУ-ЗУ-ЗУ- миєм Зою ми в тазу. 
АЗ-АЗ-АЗ- великий таз; 
АЗ-АЗ-АЗ- провели газ; 
УЗ-УЗ-УЗ- дозрілий гарбуз; 
ИЗ-ИЗ-ИЗ- ми купили карниз; 

ІЗ-ІЗ-ІЗ- їде віз; 

ОЗ-ОЗ-ОЗ- Дід Мороз. 
 

 

ЗЮ-ЗЮ-ЗЮ- намазали маззю; 
ЗІ-ЗІ-ЗІ- скіпка у нозі. 
ЗЯ-ЗЯ-ЗЯ- прибіг кіт Кузя; 
АЗЬ-АЗЬ- молодий князь; 
АЗЬ-АЗЬ- пекуча мазь; 

ЗІ-ЗІ-ЗІ- нарви трави козі; 
ЗІ-ЗІ-ЗІ- зозуля на березі. 
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ЗАГАДКИ 

*************** 
  1. Звірятко маленьке, 

Улітку сіреньке, 
Узимку біленьке,  
У гайочок стриб-стриб… 
                                   (Зайчик) 
  2. Норовисті коні в Зої. 

Не їдять нічого коні. 
По землі не йдуть і край:  
Лід, будь ласка, їм давай! 
                                   (Ковзани) 

  3. Без рук, без ніг, 

А хатку стереже.  
                                    (Замок) 
  4. У хлівці два ряди баранців 
І всі біленькі. 
                                    (Зуби) 

  5. Завжди в роті, 
А не проковтнеш. 
                                     (Язик) 
  6. Ніч підійшла – зерно 
розсипає, 

Глянула ранком – нічого немає. 
                                     (Зорі) 
  7. На вагах не зважиш, 
На базарі не купиш.        
                                     (Розум) 

  8. Сніг на полях, 

Лід на річках, 
Завірюха гуляє, 
Коли це буває? 

                                     (Взимку) 

  9. Без рук, без сокири, 
А зроблена хатина. 
                                    (Гніздо) 
  10. Полотно, а не доріжка, 
Кінь біжить сороко ніжка. 

                                    (Поїзд) 
  11. Пензля і рук не має, 
А візерунки на вікнах малює. 
                                    (Мороз) 

ВІРШІ 

************ 
  1. Засмутився заєць-тато: 

Знов пустують зайченята. 
- Злий, зухвалий лис 
близенько. 
Зайченята, в дім хутенько! 
  2. Зайку кинула хазяйка, 

Під дощем лишився зайка. 
З лавки злізти він не зміг, 
Вимок з голови до ніг. 
  3. Вліз злий мороз у верболіз, 

І забідкалась лоза вся: 

Звідки знов мороз узявся? 
  4. Трипудовий гарбуз  
На городі загруз. 
А на цей гарбуз 
Сів з дітьми чорногуз. 

Каже він до діток: 
- Сіли ми на горбок. 
І не зна чорногуз, 
Що він сів на гарбуз. 
  5. Зима морозяна надворі, 

Замети білі на землі, 
Зоріють в небі ясні зорі, 
Заснули зайчики малі. 
  6. Возом віз верболіз. 
Верболіз не довіз. 

Не довіз, з воза зліз: 

Верболіз б’є до сліз. 

СКОРОМОВКИ 

***************** 
1. Козак під казаном, 
   Під казаном козак. 
2. Всі з базару, а Назар на базар. 
   З базару Назар – всі на базар. 
3. Килимом зеленим зазеленіли поля. 

4. Килимом зеленим знов зазеленіли     

озимі поля. 
5. Віз великий на дорозі, 
  Залізні валізи на возі. 
  Віз валізи не повіз – 

  Випала у воза вісь. 
 



 

 
Зір, зяб, зять, 

Зіна, зірка, 
зійти, зяблик, 
зілля, зябра, 
зім’яти, зіниця, 
зігнати, зігнути, 

зірвати, зібрати, 
зігріти, 
зімкнути, 
зітхнути, 

зів’янути, 

зігрітися.    

- Друзі, у лузі, у вазі, у мазі, у князя, на 
березі, на лозі, на козі, Кузя; 

- (Немає): тазів, газів, тузів, в’язів, возів, 
призів; 
  Алмазів, указів, наказів, морозів, гарбузів, 
сюрпризів, карнизів, картузів, киргизів; 
  Паровозів, чорногузів, переказів, боягузів, 

тепловозів, карапузів, верболозів, 
перелазів, електровозів. 
 - Ізюм, близько, низько, вузько, роззява, 
різьба, Кузьма, Козятин, оказія, гімназія, 

Малайзія, розім’яти, розігнати, розірвати, 

розібрати, розігнути, розімкнути, розігріти, 
морозяний, позіхання. 
 

Князь, 
мазь, 

лізь, 
скрізь, 
вилазь, 
галузь,   
колодязь, 

паморозь.  

 

СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ 

********************** 
    На березі – зяблик, зірвати зірку, зігнутися від морозів, вилазь з 
колодязя, зірвати зілля, розігнати боягузів, Зіна на березі, друзі 
зігріють, зілля у лузі, Зіна біля колодязя, мазь для Зіни. 

 

              РЕЧЕННЯ 
     *************** 
1. У лузі багато чорногузів. 

2. На березі зігнувся зяблик. 
3. Розігнати боягузів легко. 
4. Я зірву для тебе з неба зірку. 
5. Багато в’язів на березі річки. 
6. У вазі зів’яли квіти. 

7. Зіна набрала води з 
колодязя. 

8. – Зіно, зігнись, а тепер  

розігнись. 
9. Зіна козі зірвала зілля. 

10. На вулиці слизько. 
11. Зіна їсть ізюм. 
12. Мама купилі Зіні мазь. 
13. Кузьма позіхає.  

 

             ЗАГАДКИ 
        ************** 
1. Що появляється в небі 

ввечері?             (Зірки і місяць) 
2. Я солодкий і м’якенький, 
Виноградом був колись, 
Ти назви мене швиденько, 
Та гляди – не помились! 

Радо мною ти смакуєш, 
Мій малесенький ласун, 
Мною друзів почастуєш. 

Здогадався? Я…             (Ізюм) 

ВІРШІ 
************** 

Ходять лелеки по лузі, 
Ходять лелеки у тузі: 

Завтра у вирій далекий 
Будуть летіти лелеки. 

 



 

 

  - Зал – зяб, зал – 

зять;  
 - Зима – Зіна, зорі 
– зірка, зубр – 
зяблик, зелень – 

зілля, зерно - 
зірка;  
- Зичити – зірвати, 
загинути – зігнати, 
закинути – зігнути, 

замкнути – 
зімкнути, загнати – 
зігнати, забрати – 
зібрати; 

- Злазь, завозь, 
запорізький. 

 

Береза – на березі, лоза – у лузі, 

ваза - у вазі, коза - на козі, 

боягузи – друзі, блуза – на блузі; 
- Тази - (немає) тазів, гази -  газів, 
тузи - тузів, в’язи - в’язів, вози - 
возів, призи - призів; 

 - Алмази - алмазів, укази - указів, 
накази - наказів, морози - морозів, 
гарбузи - гарбузів, сюрпризи - 
сюрпризів, карнизи - карнизів, 
картузи - картузів, киргизи - 

киргизів; 
  - Паровози - паровозів, чорногузи 
- чорногузів, перекази - переказів, 
боягузи - боягузів, тепловози - 

тепловозів, карапузи - карапузів, 
верболози - верболозів, перелази - 
перелазів. 
 

 

  Газ – 

князь,     

таз – 
мазь,  
  лаз – 
лазь,  

  газ – 
мазь,   
в’язь – 
вилазь, 
КАМАЗ – 

грязь,  
  газ -  
колодязь,     
мороз – 

морозяка.  
 
  

 

 

СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І РЕЧЕННЯ 
********************************** 

Золота зірка, морозяна зима, зустріч друзів, знайшли чорногузів, 
коза у лузі, на березі береза, зяблик у гніздечку, зірваний бузок, 

зірка для Зої, озеро біля колодязя, зів’є гніздо, Зоя зігнулася, Зіна 
зникла, взимку бояться морозів, у вазі – звіробій, зібране зерно, 
запорізькі козаки. 

1. Зіна везе возик. 

2. Зіна не боїться морозів взимку. 

3. Друзі зустрілися у зоопарку. 
4. Заєць зілля з’їв у Зіни. 
5. Зоя зірвала бузок. 

6. Зяблик звів гніздо на березі.  

7. Зіна загадала загадку друзям.  
8. Настала морозяна зима. 
9. Зіна пасе козу у лузі. 
10. Назбирала Зоя гарбузів, не чекаючи морозів. 
11. Зіна і Зоя зліпили снігову бабу. 

12. Біля озера знаходиться колодязь.   
13. Я зірвав бузок для Зіни. 



ЗАГАДКИ 

*************** 
  1. Звірятко маленьке, 

Улітку сіреньке, 
Узимку біленьке, 
У гайочок стриб-стриб… 
                                   (Зайчик) 
  2. Норовисті коні в Зої. 

Не їдять нічого коні. 
По землі не йдуть і край:  
Лід, будь ласка, їм давай! 
                                   (Ковзани) 

  3. Без рук, без ніг, 

А хатку стереже. 
                                    (Замок) 
  4. У хлівці два ряди баранців 
І всі біленькі. 
                                    (Зуби) 

  5. Завжди в роті, 
А не проковтнеш. 
                                     (Язик) 
  6. Ніч підійшла – зерно 
розсипає, 

Глянула ранком – нічого немає. 
                                     (Зорі) 
  7. На вагах не зважиш, 
На базарі не купиш.        
                                     (Розум) 

  8. Сніг на полях, 

Лід на річках, 
Завірюха гуляє, 
Коли це буває? 

                                     (Взимку) 

  9. Без рук, без сокири, 
А зроблена хатина. 
                                    (Гніздо) 
  10 Полотно, а не доріжка, 
Кінь біжить сороко ніжка. 

                                    (Поїзд) 
  11. Пензля і рук не має, 
А візерунки на вікнах малює. 
                                    (Мороз) 
                

 

ВІРШІ 

************ 
  1. Засмутився заєць-тато: 

Знов пустують зайченята. 
- Злий, зухвалий лис близенько. 
Зайченята, в дім хутенько! 
  2. Зайку кинула хазяйка, 
Під дощем лишився зайка. 

З лавки злізти він не зміг, 
Вимок з голови до ніг. 
  3. Зима морозяна надворі, 
Замети білі на землі, 

Зоріють в небі ясні зорі, 

Заснули зайчики малі. 
  4. Вліз злий мороз у верболіз, 
І забідкалась лоза вся: 
Звідки знов мороз узявся? 
  5. Трипудовий гарбуз  

На городі загруз. 
А на цей гарбуз 
Сів з дітьми чорногуз. 
Каже він до діток: 
- Сіли ми на горбок. 

І не зна чорногуз, 
Що він сів на гарбуз. 
  6. Возом віз верболіз. 
Верболіз не довіз. 
Не довіз, з воза зліз: 

Верболіз б’є до сліз. 

СКОРОМОВКИ 

***************** 
1. Козак під казаном, 

   Під казаном козак. 
2. Всі з базару, а Назар на базар. 
   З базару Назар – всі на базар. 
3. Килимом зеленим зазеленіли поля. 
4. Килимом зеленим знов зазеленіли     

озимі поля. 

5. Віз великий на дорозі, 
  Залізні валізи на возі. 
  Віз валізи не повіз – 
  Випала у воза вісь. 

 



               ПРИСЛІВ’Я 

************* 
1. Не лізь, куди твоя голова не 

лізе. 
2. Друзі пізнаються у біді. 
3. За рибою на дерево не 

лазять. 

4. Знайомих багато, а друзів 

мало. 
 

              ПРИКАЗКИ 
            *********** 

1. - Зірки з неба хапати 
(відзначатися неабиякими здібностями, 

розумом),  - зірок не хапає з неба 
(бути звичайним, посереднім, не 

видатним), - зірка першої 
величини (людина, яка прославилась 

в якійсь сфері діяльності), - зоряна 

година (момент найвищого 

випробовування сил, за яким іде 

успіх), - зоряні брати (про 

космонавтів).  

              ЗАГАДКИ 
             *********** 
   1. Без рук, без ніг, 
А хатку стереже. 
                                    (Замок) 

  2. Я солодкий і м’якенький, 
Виноградом був колись, 
Ти назви мене швиденько, 
Та гляди – не помились! 

Радо мною ти смакуєш, 

Мій малесенький ласун, 
Мною друзів почастуєш. 
Здогадався? Я…             (Ізюм) 
 
  3. У хлівці два ряди баранців 

І всі біленькі. 
                                    (Зуби) 
  4 . Що появляється в небі 
ввечері?             (Зірки і місяць) 
 

ВІРШІ 
************* 

1. Зайчик зілля з’їв у Зіни, 

Захотів заїсти сіном. 
Зіна зойкнула у сінях: 
- Де ж узяти зайцю сіна? 
2. Запитав у Зіни Гліб: 

- Звідкіля береться хліб? 

Розвела руками Зіна: 
- Звідкіля? Із магазину. 
3. Купили в магазині 

Чудову ляльку Зіну. 
І вклали до корзини 

Охайну ляльку Зіну. 
Не втрималась в корзині 
Колись охайна Зіна, 
Та прямо на дорозі 
Замастилась у грязь. 

 
 

     СКОРОМОВКИ 
****************** 
1. Зоя і Зіна знайшли лозини. 

Лозина до лозини –  
І зроблені корзини. 
Зоя і Зіна взяли корзини, 
Взялись завзято кизил збирати. 
 

2.Захар заліз на перелаз: 

– Захарку, злізь, Захарку, злазь! 
Зумів залізти – знай, як злізти. 
 

3. Коза у лузі – лоза у тузі. 

Бери лозу – жени козу. 
 

4. На возі – коза, під возом – лоза. 
 
5. Зяблик з дуба здибав здобу 

І здовбав ту здобу дзьобом. 
 

 



 

- Суп – зуб, сад – зад, 

сніг – зміг, схід – захід, 

соя – Зоя, сон – зонт, 
сова – зола, слива – 
злива, свиня – знання, 
стіна – змія, сич – 

здобич, свист – зміст, 
світ – зліт, ситро – 
зерно, зірка – сірка, 
солодко – золотко, 
сивина – бузина, 

сержант – музикант; 
спати – засинати, 
сипати – засипати, 
садити – засадити, 

слухати - заслухати, 
стелити – застелити, 
солити – засолити, 
писати – записати; 

- запас, запис, злість, 

сазан,сльози, 
засолка,сюрприз. 

 

- Осел – козел, оси – 

кози, коса – коза, 

лоза – полюса, гроза 
– коса, вуса – блуза, 
маса – ваза, косар – 
кобзар, Назар – 

косар, ставок – 
бузок, місток – візок, 
фасад – фазан, 
корсар – вокзал,        
адреса – береза, 

осина – лозина, 
голоси – ковзани, 
колиска – білизна,   
сивина – озимина, 

вересень – березень, 
носили – возили, 
косили – возили, 
високий – низенький;    

 

 - Ліс – віз, віз – 

ніс, клас – таз, 

квас – в’яз, клас – 
газ, ніс – хмиз, віз 
– вісь, ліс – низ, 
спис – хмиз,квас – 

КАМАЗ; 
- редис – 
сюрприз, Борис – 
хмиз, Тарас – 
КАМАЗ, матрос – 

мороз, ірис – 
сюрприз, Денис – 
карниз, вус – 
боягуз,  аґрус – 

гарбуз, матрос – 
паровоз, сюрприз 
– нарцис, 
електровоз – 

абрикос.    

 

СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ 
************************* 

   Настала зима, Дід Мороз і Снігуронька, сидить заєць, золоте 
листя, гарбузове насіння, зимонька-снігуронька, зелений ліс, 
зелений ясен, золоте сонце, вузенька стрічка, сильний мороз, 
весела зустріч, сильна злива, спіле зерно, яскрава зелень, 

зелений сад, ясні зорі, затінок під сосною, корисний звіробій, 

чиста білизна, свіжа газета, пузата свиня, айстри у вазоні, смачне 
морозиво, гніздо сокола, вузлик на хусточці, промисловий 
магазин, спілий гарбуз, гострий язик, з’їв сир, зимові гості, весела 
розмова. 

ПРИСЛІВ’Я 
***************  

1. Восени збирають, а взимку з’їдають. 
2. Без діла слабіє сила (приказка). 
3. Готуй сани з весни, а колеса з осені. 

4. І вовки ситі, і кози цілі. 
 



                       РЕЧЕННЯ 

                 **************** 
1. Був сильний мороз. 
2. Настала красуня-зима. 

3. Соня зліпила снігову бабу. 
4. Семен з’їхав на санях  з гори. 
5. На сосні звив гніздо сокіл. 

6. Нас застала сильна злива. 

7. З’явилися ясні зорі на небі. 
8. Зоя повісила на мотузці чисту білизну.  
9. На газоні ростуть айстри і бузок.  
10. У вазі стоять незабудки. 
11. Злітає листя зливою і падає на землю. 

12. Все більш береться золотом зелений ліс. 
13. Діти із захопленням слухали казочку про веселого ослика. 
14. Зозуля сидить на березі. 
15. Соловейко заспівав на осиці. 
16. За селом затихла гроза. 

17. Заняття спортом – запорука здоров’я і краси. 
18. Ліс позолочений мріє здаля. 
19. Взимку сильна завірюха. 

ЗАГАДКИ 
*************** 

     1. У зимову веселу пору 
Ми кращі друзі дітвори. 
Вивозять діти нас на гору, 
А ми веземо їх з гори.(Сани) 
     2. Завжди в роті, 

А не проковтнеш.      (Язик) 

    3. Усі його люблять,  
Усі його чекають, 
А хто на нього подивиться, 

Кожен скривиться.   (Сонце) 

 4. Ніч підійшла – зерно 
розсипає, глянула ранком – 
нічого немає.             (Зорі)          
5. В лісі вирізана, 

Гладенько витесана, 

Співала, заливалася, 
Як називалася?      (Сопілка) 
    6. На вагах не зважиш, 
На базарі не купиш.   (Розум) 

 

 

СКОРОМОВКИ 
*************** 

    1. Семен сіно віз – недовіз, 
Лишив сани – узяв віз. 
    2. Встало сонце спозаранку, 
Освітило все нам зранку. 
   3. Йти ослиську  

                   неблизько, 

Підсковзнувся ослисько, 
Підсковзнувся ослисько 
І голосить: «Ой, слизько!» 

  4. Сизий селезень зеленому селезню  

казку розказує. 
 5. Сік з берези стік, стік з берези сік. 
  6. Семен везе віз сіна. 
7. Поливали сливу злива, 
Не боялась зливи слива. 

 8. Я стрибаю, наче кізка, 
На плечі танцює кіска. 
  9. Їхав віз сіно віз,  
А візник з воза зник. 
10. Соня Зіні принесла  

бузини в корзині.  



ВІРШІ 
1. Бабуся в кіоску 
          забула авоську, 

А внучка Оксанка  
        одразу гайнула – 
Забуту авоську  
           бабусі вернула. 

2. Дзвінким голосом зозуля  

Звірям всім роки віщує: 
Зубру – сто, вороні – двісті, 
Зебрі – як зернят в намисті. 
3. Сидить коник зелененький 
в зеленому лісі, 

На зеленій скрипці 
грає зеленої пісні: 
Про лісочок 
зелененький зеленій осиці 
І про коника зеленого  

на зеленій травиці. 
4. Песик палку з лісу ніс 
І поранив собі ніс. 
Довелось Трезора звати, 
Щоб наклав пов’язку з вати. 

5. Масю, Масю, ти не злись 

І за пальці не держись, 
Зуби гострі заховай, 
Хвіст пухнастий опускай! 
6.Сів дракончик на 

балкончик, 
З’їв фіранку і вазончик. 
Ми дракона не злякались, 
Тільки дзвінко засміялись: 

- Заходи мерщій у хатку, 

Будем їсти мармеладку. 
7. Повз помалу лісом лось, 
В лісі лось злякавсь когось, 
Так злякався лось когось, 
Що тікати довелось. 

  8. Вліз на пліт гарбуз без рук 
Й зачепився там за сук. 

Це б йому на землю сісти, 

Та назад не може злізти. 
10.   9. Ми ходили по гриби, 
11. зайчика злякались, 
12. поховались за дуби, 
13. розгубили всі гриби, 

14. потім розсміялись – 
15. зайчика злякались! 
16.     10. По стежині через ліс 
17. мокру моркву заєць ніс. 
18. А чому та морква мокра? 

19. І кому він моркву ніс? 
20. Мокра морква від водиці, 
21. бо облита у криниці. 
22. Мокру моркву заєць ніс  
23. чемному хлопчині, 

24. а мені він не приніс, 

25. бо я плакав нині. 
26.       11. Злітає листя зливою 
27. і падає згори... 
28. вітерець пісні наспівує, 

29. а сам все дужче дме. 
30.       12.      Друзяки  
31.  Кіт з Рябком були друзяки. 
32. Котик нишком у собаки 
33. Брав щоразу м’ясо, сало, 

34. бо котові завжди мало. 
35. А Рябко зітхав у тузі: 
36. «Хай бере, на те ми друзі». 
37. Діти, ви скажіть мені: 
38. кіт був друг Рябкові, а чи ні? 

39.       13.     Вояка 
40. – Ти мотузку нащо сплів? 
41. – Прив’язати гармату, 

42. щоб бува де не згубив, 
43. як стану тікати. 

44.      14.  
45. Їхав равлик на покіс, 
46. перекинув в лузі віз. 
47. Віз у равлика зламався, 

Равлик в хатку заховався.  

 



 
 

                                

ДИДАКТИЧНІ ІГРИ 

****************** 

ЗВУК  [ З ] 

************ 
1. «НАЗВИ ОДНИМ СЛОВОМ» 

- Зубр, зебра, заєць, змія; 
- Зозуля, зимородок, ремез, чорногуз; 
- Береза, в’яз; 
- Бузок, бузина, звіробій 
- Поїзд, тепловоз, електровоз, молоковоз, паровоз; 

- Звенигородка, Запоріжжя, Золотоноша; 
- Зоя, Зося, Зіна; 
- Назар, Захар. 
2. «ЗНАЙДИ ЗАЙВЕ СЛОВО» 
- Зубр, зебра, коза; 

- Заєць, зозуля, чорногуз; 
- Береза, бузок, в’яз; 
- Золотоноша, Зоя, Звенигородка; 

- Назар, Зоя, Зося;  
3. «ОДИН<->БАГАТО» 

Газ – (гази), таз, в’яз, низ, віз, КАМАЗ, мороз, гарбуз, сюрприз, 
приз, карниз, тепловоз, паровоз, електровоз, чорногуз, боягуз. 
4. «ЗАПАМ’ЯТАЙ СЛОВА» 
- Казати, казання, казка, сказати, казочка, переказ, переказувати. 

5. «ДОПОВНИ» 
(Префіксом З-): летів – (злетів), ліпив, варив, добув, мріяв, беріг, 
ловив, мерзнув, дав, малював, лив, годувати, цідити, в’язати) 
(- ЇЗД): під – (під’їзд), об -, пере -, по -, в -, ви -, з -, при -, за -. 
6. «ДАЙ ВІДПОВІДЬ» (відмінювання за відмінками) 

- Мороз:                                                   - Коза: 
- На вулиці що?   (Мороз)                   - Іде хто?         (Коза) 
- Немає чого?      (Морозу)                 - Немає кого? 
- Показую язика чому? (Морозу)        - Даю сіно кому? 
- Відчуваю (бачу) що?                        - Дівчинка веде кого? 

- Насміхаюсь над чим?                        - Лякають малих діток ким? 

- Щічки рожеві стали на чому?            - На кому густа шерсть (вовна)? 
                              (На морозі) 

7. «ЗАКІНЧИ СЛОВО»  (додаючи склад: «ЗА»,  «ЗИ»): 
Во-... (вози), ло – (за, зи), ко -, бере -, гарбу -, га -, карни -, моро -, 

блу -. 
 



 
 

Дидактичні ігри 

**************** 

ЗВУК [ З’ ] 

*********** 
1. «ДОПОВНИ» 
(префіксом ЗІ☺): рвати, гнати, гнути, в’янути, грітися, брати, м’яти 

(аналогічно: РОЗІ, крім слова /в’янути/) 

ЗВУКИ [ З – З’ ] 
**************** 

1. «НЕМАЄ ЧОГО?» 

- Гази – немає ... (газів), тази, вози, морози, гарбузи, сюрпризи, 

призи, карнизи, паровози, тепловози, чорногузи, боягузи, 
електровози. 
2. «НАЗВИ ОДНИМ СЛОВОМ» 
- Зіна, Зоя, Зося; 

- Зіновій, Захар, Кузьма, Назар; 
- Зимородок, ремез, зяблик, зозуля, чорногуз;  
3. «ЗАЙВЕ» 
- Зіна, Назар, Зоя; 
- Чорногуз, зозуля, коза; 

- Зоя, Кузьма, Захар. 

                                        ЗВУКИ [ С – З ] 

**************** 
1. «НАЗВИ ОДНИМ СЛОВОМ» 
Соловей, зозуля, синиця, чорногуз. 

Береза, сосна, осика, в’яз. 
Серпень, березень, вересень. 
Бузина, смородина, бузок. 
Собака, коза, свиня, осел. 

Зоя, Соня, Зося, Світлана.  

Захар, Семен, Назар, Сергій. 
Поїзд, автобус, тролейбус, тепловоз. 
Звенигородка, Сміла, Золотоноша, Черкаси.   
2. «ЗНАЙДИ ЗАЙВЕ СЛОВО» 
Соловей, зозуля, сом. 

Березень, середа, серпень. 
Коза, свиня, заєць. 

Софія, Назар, Семен. 
Золотоноша, Семен, Сміла. 
Січень, весна, зима. 

 



 
 

3. «ОДИН <–> БАГАТО» 

Лис, газ, ліс, таз, ніс, віз, вус, в’яз, КАМАЗ, голос, мороз, ірис, 
паровоз, абрикос, електровоз, автобус, боягуз, гладіолус, нарцис, 
чорногуз. 
 
4. «ДОПОВНИ»  

     а) (спочатку слова префіксом С, потім З): 
С: кинути, питати, тиснути, ходив, ховав, казати, терти, 
фотографувати, писати, тримати класти, клеїти плести. 
З: летів, ліпив, варив, добув, мріяв, беріг, ловив, мерзнув дав, 
малював, лив, годувати, в’язати. 

    б) (префіксом ЗА☺): 
сипати - ... (засипати), садити, слухати, стелити, солити, писати, 
возити, водити.    
 
5. «ЗАМІНИ» 

(змінити словосполучення  за зразком): 
ЗРАЗОК: скляний посуд – посуд із скла. 
Березовий сік - ..., снігова баба, золотий перстень, солом’яний 
бичок, срібний хрестик, сирна запіканка. 
  

6. «НАВПАКИ» 
(називання прийменника протилежного значення) 
У музей - ... (з музею), у поле -... (з поля), над мостом,  до дому, 
над столом,  до поїздки, у театр, у магазин, на вокзал, перед лісом, 
у село, перед уроком. 

 
7. «ЯКИЙ ЗВУК»  ([C’] чи [З’]) 
Зяб, сюїта, сядь, мазь, Козятин, сім, Зіна, сьомий, вісім, зяблик, 
вузький, лізь. Сіма, лось, ізюм, карась, Кузьма, різьба, зірка, кисіль, 
сів, осінь, порося.   

 

 

 



 
  Цап, цинк, цирк, цвях, цвіт, 

цар, цей, цех, центр, цвіль; 

  Циган, цифра, цинга, циркуль, 
циклон, церква, цедра, цемент, 
цегла, цебро, цезар, цоколь, 

цокіт, цукор, цурка (коротка 
дерев. паличка), цукат, цвіркун,  
  Цунамі, цуценя, цукерка, 
цукати, цибуля, цистерна, 

цимбали, цикорій, цитрина 

(лимон), цивільний, цирульник, 
цариця, царівна, цапеня, 
целофан, цеберка,   
  Цокотуха, цукорниця, 
цнотливий (доброчесний, 

невинний), цибулина 

  Сонце, рильце, 

кільце, крильце, 

блюдце, лице, яйце, 
серце, оцет, міцний, 
куций, Грицик, 

рицар, лицар, 
нарцис, процес, 
місце, плацдарм, 
  Віконце, деревце, 

відерце, реберце, 

копитце, джерельце, 
офіцер, мотоцикл, 
місцевий, місцевість,  
лісництво, лицемір,  
  Дисципліна, 

медицина, борошенце  
цукерковий   

 

Плац,  

 
кварц,  
 

паяц, 
 
палац, 
  

матрац 

 
 

СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І РЕЧЕННЯ 

****************************** 
   Копитце цокотить (по бруківці), цукристі цукати, міцне відерце, 

цвірінькає цвіркун, місцевість для будівництва, цуценя куце (з 
куцим хвостиком), цвіт цикорію, міцний рицар, Грицик, палац для 
царя з царицею, цвіт нарцисів, міцний панцир. 
 
1. У цирку виступали ведмеді і зайці на мотоциклах. 

2. До нас приїхав цирк. 
3. Сонце заглядає у віконце. 
4. Грицик знайшов цуценя з куцим хвостиком. 

5. Розпочато будівництво палацу для царя з царицею. 

6. Розцвіли нарциси у саду. 

7. Грицик нарвав нарциси для принцеси. 
8. Цвіт нарцисів радував око. 
9. Куце цуценя сидить під віконцем. 
10. Цап скуб травицю під віконцем. 
11. Цикорій цвіте голубим цвітом. 

12. Цуценятко, не збуди Грицика. 
13. Грицик любить цукерки. 
14. Сонце залило світлом всю місцевість. 
15. Грицик повернув своє лице до сонця.     

 



                  ПРИСЛІВ’Я 

      ************ 
1. Одне приємне слово – ніби 

сад цвіте. 
2. Добре слово краще за цукор і 

мед. 
 

ЗАГАДКИ 

      ************ 
  1.Сидить Марушка  
В семи кожушках, 
Хто її роздягає, 
Той сльози проливає.  

                                   (Цибуля) 
  2. Усі його люблять, 
Усі його чекають, 
А хто на нього подивиться – 
Кожен скривиться.    

                                      (Сонце) 

  3. Хто з борідкою родився?  
                                       (Цап) 
  4. Білий, як сніг, 
У пошані у всіх. 

До рота попав, 
Там і пропав.              
                                       (Цукор) 
  5. В одній діжці два тіста.  

                                     (Яйце) 

   ВІРШІ 

      ************ 
  1. Цап у двір забрів рогатий, 
Цуценя втекло до хати. 

Цілу ніч йому не спалось – 
Цапа цуценя боялось. 
  2. Цап, зіпершись на пеньок, 
Цвіркуна поміж квіток 
Слухав, не перебивав 

Ще й цукерками  

вгощав. 
  
 

       3. Цуценятко й цапенятко 
Пустували дотемна: 

Перекинули горнятко, 

Налякали цвіркуна. 
На городі цибулиння 
Поламали пустуни. 
Біля клуні на цеглиння 
Враз застрибнули вони. 

 Цуценя на цеглу впало, 
Мало ніжку не зламало. 
Цуцик тихо скавучить: 
Лапка в цуцика болить. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКОРОМОВКИ 

      *************** 
  1. Був собі цебер 
Та й розполуцебрився 
На полуцебренята. 

 
  2. І в наше віконце зазирнуло 
сонце. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 Ціп, ціль, 
 Ціна, 
цілий, 
цілість, 
цівка 

(тонкий 
струмінь 
води), 
цінний, 
цінність, 

 Цікавий, 
цідити, 
цілина, 

цілитель, 
цінити, 

цюкати 
(стукати), 
цьомкати, 
цілунок, 
цькувати 

(напускати 
собак), 
цяточка   
 

 

 

  Спиці, щипці, птиця, лиця, праця, 
вранці, кільця, киця, доця, рильця, 
вівця, пальці, купці, кравці, пацюк,  
  Столиця, полиця, зіниця, теплиця, 
таблиця, різниця, кролиця, лисиця, 

синиця, косиця, суниця, куниця, 
крамниця, криниця, водиця, 
в’язниця, рушниця, голубці, 
молодці, горобці, чорниці, пацієнт, 
гаманці, продавці, мешканці, 

стрибунці, мисливці, умільці, 
крильця, палиця, вулиця, реберця, 
віконця, відерця, джерельця, 

кубельця, копитця,  
  Полуниця, метелиця, ведмедиця, 

міліція, поліція, авіація, рація, 
радіація, операція, вібрація, 
ілюмінація, декорація, околиця, 
подробиця, шовковиця, гусениця,  
чарівниця, робітниця, паляниця, 

птахівниця, таємниця, кранівниця,  
  Ланцюжок, акація, обіцянка, 
одиниця, залізниця, рукавиця, 
Венеція, поцілунок, міліціонер, 
  Ллється, в’ється, п’ється, б’ється, 

гнеться, ореться, водиться, 
ціниться, ліниться, пишеться, 
піниться, миється, грається, 
сміється, любується, ловляться, 
милується, гойдається, читається, 

малюється, не сидиться, являється.    
 

 

  Ниць, жнець, 
Гриць, боєць, 
заєць, перець, 
ловець, місяць, 
хлівець, 

хлопець, 
купець, кінець,  
ранець, песець, 
палець, 
кравець, 

вітерець, 
морозець, 
папірець, 

гребінець, 
олівець, 

мізинець, 
гостинець, 
гаманець, 
буханець, 
мешканець, 

стрибунець, 
умілець, 
навпростець, 
горобець, 
продавець, 

сміливець, 
українець, 
оселедець,   
 

 

                                СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ  

 ********************** 
Горобець-стрибунець-молодець, цілий місяць, цікава птиця, 
цінний гостинець, жнець-молодець, водиця у криниці, птиця-
синиця, надворі морозець, пальці на руці, хлівець з вівцями, 
киця біля криниці, ця птиця, ці суниці, морозець на вулиці, на 

вулиці - криниця. 

                                           



РЕЧЕННЯ 

                                 ************* 

1. Киця п’є водицю. 

2. Гриць вирощує суниці, чорниці, полуниці. 
3. У синиці маленькі крильця. 
4. На вулиці морозець. 
5. У хлопця рум’янець на щоках. 
6. Киця у Гриця любить водицю. 

7. Гриць цілує свою кицю. 
8. У криниці холодна водиця. 
9. Горобець-молодець з’їв окраєць хліба. 
10. Цю цікаву птицю звуть синиця. 

11. Вранці горобець сів на хлівець. 

12. Лисиця з’їла суницю. 
13. Хлівець повен овець. 
14. На кожній руці по п’ять пальців. 
15. Біля віконця сидить киця. 
16. Сидить киця біля криниці.  

17. Хлопець набрав водиці з джерельця. 
18. Рушниця цілить у мішень. 
19. Синиця живе у клітці. 
20. Сестриця купила суниці. 
21. У Гриця рукавиці.  

22. Гриць несе паляницю. 

                     

                       ПРИСЛІВ’Я 

                             ************ 
1. Не всі сміливцями народжуються, сміливцями стають. 

2. Добре живеться, бо дружба ведеться. 
3. Червень тому зелениться, хто працювати не ліниться. 
4. Що влітку вродиться, взимку пригодиться. 
5. Як багато птиць, не буде гусениць. 
6. Молодець проти овець, а проти молодця сам вівця. 

7. У кільця нема кінця. 
8. Яка пшениця, така паляниця. 
9. Не брудни криниці, бо схочеш водиці. 
10. Добре там живеться, де гуртом сіється і ореться. 

11. І коваль, і жнець, і кравець, і на дуду грець. 
12. Треба нахилиться, щоб з криниці води напиться. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

ЦЕ-ЦЕ-ЦЕ- кругле яйце; 
ЦЕ-ЦЕ-ЦЕ- тепле сонце; 
ЦУ-ЦУ-ЦУ- дорога до палацу; 
ЦЕ-ЦЕ-ЦЕ- у мене кільце; 
ЦА-ЦА-ЦА- немає матраца;  

ЦЕ-ЦЕ-ЦЕ- малюю олівцем. 
 

                             АЦ-АЦ-АЦ- ми купили матрац; 
АЦ-АЦ-АЦ- м’який матрац; 
АЦ-АЦ-АЦ- великий палац; 

 
ЦЯ-ЦЯ-ЦЯ- хитра лисиця; 
ЦЯ-ЦЯ-ЦЯ- довга вулиця; 
ЦЯ-ЦЯ-ЦЯ- на дереві синиця; 
ЦІ-ЦІ-ЦІ- у палиці два кінці; 

ЦІ-ЦІ-ЦІ- у хлопця олівці; 
ЦЮ-ЦЮ-ЦЮ- ми ведемо вівцю; 
ЦІ-ЦІ-ЦІ- м’які лапки у киці; 
ЦІ-ЦІ-ЦІ- на дворі горобці; 
ЦІ-ЦІ-ЦІ- у лісі суниці; 

ЦІ-ЦІ-ЦІ- на городі полуниці. 
 

ЦЯ-ЦЯ-ЦЯ- повзе гусениця; 

ЕЦЬ-ЕЦЬ-ЕЦЬ- ось і казці кінець; 
ЕЦЬ-ЕЦЬ-ЕЦЬ- коник-стрибунець; 

ЕЦЬ-ЕЦЬ-ЕЦЬ- горобець-молодець. 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

ЗАГАДКИ 

      ************ 
1. Загородив дід хлівець 
Для п’яти овець.        
                   (Рука з пальцями) 
2.У двох матерів по п’ять синів, 
Всі на одне ім’я.   

                   (Руки з пальцями) 

3.Влітку сірий,  
А взимку білий.       (Заєць) 
4.Дванадцять братів. 
Один за одним ходять, 

Один одного не обходять. 
                 (Дванадцять місяців) 
5.Плетуть хлівець  
На четверо овець,  
А на п’яту окремо.   (Рукавиця) 

6. Один пастух 
Багато овець пасе.      (Місяць) 
7.Маю жовтий вусок, 
Запашний колосок, 
Буде з мене мука 

Й паляниця м’яка.   (Пшениця) 
8. Як називається 
п’ятий день тижня?   (П’ятниця) 

9. Два кільця, два кінця, 
А посередині – цвях. 

                              (Ножиці) 
10. У коробці спочивають 
Спритні хлопці-молодці. 

Убрання барвисте мають 
І загострені кінці. 

На папері слід малюють 
Звати їх всіх…             (Олівці) 
11. Бідовий хлопчина, 
В теплій сорочині 
По дворах стрибає, 

Крихти підбирає.           
                              (Горобець) 
12. Зубатий, а не кусається, 
Як він називається?  
(Гребінець) 

    

                         ВІРШІ 

      ************ 
  1.   Киця біля криниці 

*********************** 
 Сидить киця біля  
                      криниці, 
Хоче киця напитися  
                        водиці. 

  2.     Страх у лісі 
****************** 
   У лісі кожного проймає страх, 
Бо щось страшне темніє у кущах. 

Ведмідь боїться, коли йде 

додому, 
Шукає тиху, стежечку знайому. 
І вовк боїться, коли йде по воду, 
Щоб не потрапити в лиху 
пригоду! 

Лисичка озирається, петляє, 
Хвостом пухнастим слід свій 
замітає. 
Але найбільша зайченя боїться, 
Йому той страх щоночі навіть 

сниться. 
 
  3.  Заєць біля дуба 
************************ 
  Вранці заєць біля дуба 

Одягається в білу шубу, 

Одягається, оглядається, 
В довгі вуса посміхається. 
 

    4.      Гостинець 

************************ 
 На лугу, де вівці й птиці, 
Я нарву травиці, 
Ще й водою із криниці 
Пригощу кролицю. 

А смачненьку капустину 
Дам я кроленятам. 
Усміхнуся:  
- Вам гостинець з поля від 
зайчати. 

   



5.  Рукавиці 
**************** 

 - Що це ти шукаєш, Грицю? 

- Десь посіяв рукавиці. 
- Подивися: може, ці, 
Що у тебе на руці? 
 
  6.  Рукавиці для зайця 

*********************** 
 Ось стіг і ось стіг, 
Сюди заєць забіг. 
Утікав від лисиці, 
Загубив рукавиці. 

А ми вовни знайдем, 
Рукавиці сплетем. 
Подаруєм зайцю, 
Хай не мерзнуть пальці. 
 

 7.        Киця  

**************** 
Пішла киця по водицю 
І упала у криницю. 
Біжить котик рятувати, 

За вушечко витягати. 
Витяг кицю за вухо 
І посадив, де сухо. 
 
  8.      Синиця 

***************** 
Зацінькала синиця 
Цікава витівниця: 
- Це горобці в альтанці 
Танцюють вранці танці. 

Ой, гуць-гуці! 
Штанці куці.  
Куці штанці у горобців. 

   9.      Небилиці від киці 
************************ 

- Ти куди мандруєш, кицю? 
- Та до хлопчика, до Гриця. 

Попросив маленький Гриць 
розповісти небилиць. 

 
 

- А які ж то ти для Гриця  
Знаєш, кицю, небилиці? 

- О, йому я розкажу,  

Як я з мишками дружу. 
   
10.        Журавель 
******************** 
  Журавель для баранця 
Накосив стіжок сінця. 

Та й майструє ясельця, 
Не собі – для баранця. 
Хай баранчик – добрий гість – 
Із яселець сіно їсть. 

Хай не смикає він стіг, 
Бо зламати може ріг. 

 

11.    Всі вмиваються 
************************ 
  Киця прокидається – 

Лапками вмивається, 
Квіти прокидаються – 
Росами вмиваються. 
Ну, а ми з сестрицею 

Вмиваємось водицею. 
 
12.   Горобець 
**************** 
  Дзьобнув хлібця горобець, - 

Дзьоб обтер об стовбурець. 
Барабольки подзьобав, 
По бруківці пострибав. 

          СКОРОМОВКИ 

      *************** 
1. У кільця нема кінця. 
2. Киця біля криниці, 

Водиця у криниці. 
 3. На кінці олівця 
     Немає кільця. 

 4. Всі кільця без кінців. 

 5. На столі стоїть 
 сільниця, 

    У сільниці сіль.  
 

 

 



 
 

  Цей - ця, ціп – цап, цар – 

ціль, цирк – ціль, циган - 
цінний, цинга – ціна, циркуль 
- цілий, цифра - цікавий, 
цибуля – цілина, циркуль – 
цілитель, цокати –цьомкати, 

цупкий – цькувати, цьомкати 
– цмокати, цвірінчати – 
цілувати. 
   

  Сонце – на сонці, 

віконце – на 
віконці, кільце – на 
кільці, лице – на 
лиці, яйце – немає 
яйця, кубельце – у 

кубельці, відерце – 
у відерці, пацюк – 
поцупити. 
 

 

 Циц – 

заєць, Гриць 
– циц,  
матрац – 
промінець, 
палац - 

палець  
 

 

 

                         СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І РЕЧЕННЯ 

****************************** 
Відерце у криниці, цвіркун у травиці, ця цукерка, цей боєць, ці 
цигани, кубельце птиці, рум’янець у Грицика, Грицик – молодець, 

цікаве цуценя, цокотіти по бруківці, ціле цеберко водиці, птиця 
цвірінькає, гостинець від цариці, Гриць на мотоциклі, шовковиця 
під віконцем, крильце птиці-синиці, киця під віконцем, цифри на 
дошці. 
1. Сонце усміхається нам. 

2. На сонці цибуля росте краще. 

3. На вулиці грають цимбали. 
4. Киця гріється під сонцем. 
5. Цифри написані на дошці. 
6. Гриць впустив відерце у криницю. 

7. У Грицика рум’янець на щоках. 
8. Копитця коня цокотять по бруківці. 
9. Синиця звила собі кубельце. 
10. Росте шовковиця під віконцем. 
11. На вулиці цвіте акація . 

12. Кінь царя копитцем б’є, п’є водицю  
з джерельця перед палацом. 
13. Грицик набрав відерцем водиці з криниці. 
14. Цап скубе травицю.  
15. Синиці цвірінькають біля годівниці. 

                      ПРИСЛІВ’Я 

                             ************ 
- Землю сонце прикрашає, а людину – праця. 

 
 

 



ЗАГАДКИ 

      ************ 
   1. Сидить Марушка  

В семи кожушках, 
Хто її роздягає, 
Той сльози проливає.  
                                   (Цибуля) 
  2. У двох матерів по п’ять синів, 

Всі на одне ім’я.   
                      (Руки з пальцями) 
  3. Маю жовтий вусок, 
Запашний колосок, 

Буде з мене мука 

Й паляниця м’яка.  
                                   (Пшениця) 
  4. Усі його люблять, 
Усі його чекають, 
А хто на нього подивиться – 

Кожен скривиться.     
                                       (Сонце) 
  5. Білий, як сніг, 
У пошані у всіх. 
До рота попав, 

Там і пропав.  
                                       (Цукор)            
 6. Один пастух 
Багато овець пасе.    
                                       (Місяць) 

 7. Влітку сірий,  

А взимку білий.      
                     (Заєць) 
 

  8. В одній діжці два тіста.  

                                         (Яйце) 
  9. Два кільця, два кінця, 
А посередині – цвях. 
                                     (Ножиці) 
  10. У коробці спочивають 

Спритні хлопці-молодці. 
Убрання барвисте мають 
І загострені кінці. 
На папері слід малюють 
Звати їх всіх…             (Олівці) 

 

 
 

  11. Бідовий хлопчина, 

В теплій сорочині 
По дворах стрибає, 
Крихти підбирає.           
                              (Горобець) 
 12. Зубатий, а не кусається, 

Як він називається?  
                              (Гребінець) 
  13. Хто з борідкою родився?      
                                   (Цап) 
  14. Загородив дід хлівець 

Для п’яти овець.        
                   (Рука з пальцями) 
  15. Дванадцять братів. 
Один за одним ходять, 
Один одного не обходять. 

                (Дванадцять місяців) 

  16. Як називається 
п’ятий день тижня? 
                               (П’ятниця) 
 

     ВІРШІ 
      ************ 

   1. Толя 
*************** 
Сім цукерок Толя мав, 

Дві цукерки мамі дав, 

Дві – малій сестричці Олі, 
Залишилось скільки в Толі? 
 

  2. Цап і цвіркун 

********************  
Цап, зіпершись на ціпок, 
Цвіркуна поміж гілок, 
Слухав, не перебивав, 
Ще й цукерками вгощав. 

 
 
 
 
   

   



 
   3. Цапок 

  *********** 

Цапок водицю п’є з цеберка, 
Скубе травицю у садку, 
Солодкий цукор та цукерка – 
І це цапкові до смаку. 
 

  4. Олівець 
*************** 
 Ось зелений олівець, 
Коли взяти за цей кінець. 
А як взяти за цей кінець – 

Буде синій олівець. 
 
  5. Всі вмиваються 
******************* 
Киця прокидається – 

Лапками вмивається. 

Квіти прокидаються – 
Росами вмиваються. 
Ну, а ми з сестрицею 
Вмиваємось водицею.                          
 

   6. Цап і цапиха 
**************** 
Їхав цап дорогою, 
А цапиха долиною. 

Знайшов цап кремінець, 
А цапиха – гребінець. 
Цап вогню креше, 
А цапиха голову чеше. 
 

  7. Горобець 

***************** 
Цвірінькоче горобець, 
Сів у полі на стовпець. 
- Цвірінь, цвірінь, цвірінь, 

Подивись, де моя тінь? 
Зникла повністю вона, 
Мабуть сонечка нема. 
 

 
8. У гості 

************* 

Цап до цапа в гості йшов, 
Цап дороги не знайшов. 
А за цапом цапеня 
Бігло собі навмання. 
Потім бігло навпрошки, 

Воно знало всі стежки: 
Ця – до лісу, ця – до гаю, 
Ця – туди, де нас чекають. 
 
 

 9. Ми б потанцювали   
********************* 
 Цвіркун каже цвіркунисі: 
- Це б ми танцювали! 
Продамо цибулю, 

Купимо цимбали.  
 

 

 

 

        СКОРОМОВКИ 

      *************** 
 Всім подобається це куце 
цуценя. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            
 

ВІРШІ 

      ************ 
 1.  Мовить Гриць: 
- Оцей ірис  

Називається «Кис-кис». 
Я «Кис-кис» просив у Гриця, 
А прибігла мала киця. 
 2.  Моя сім’я 

Оцей палець – мій дідусь, 

А оцей – бабуся. 
Оцей палець – мій татусь, 
А оце – матуся. 

Оцей палець – так це я. 
Ось і вся моя сім’я. 

  3. Є в нас півень-молодець – 
Роботяга - співунець. 
Прокидається він  
                 вранці, 
Узувається  

              в сап’янці, 
Й на зарядку у садок 
Всіх веде своїх діток. 
 4.  Уві сні сміється киця – 
Киці, ось криниця сниться, 

Не з водою, а така, 
Де по вінця молока. 
 5. Дзьобнув хлівця горобець, 
Дзьоб обтер об стовбурець. 
Барабольки подзьобав, - 

По бруківці пострибав. 
 6. Летів горобець,  
сів на хлівець. 
А як вийшов стрілець, 
 То утік горобець.                

 7. Млинці на молоці  
Мастилися в сальці. 
А хлопці-молодці 
Ум’яли всі 
               млинці.  

 

  8.Коло бабусі сидить у кожусі, 
Проти печі гріється, 
Без водички миється.              (Кіт) 

 9. Журавель для баранця 
Накосив стіжок сінця. 

Та й майструє ясельця, 
Не собі – для баранця. 
Хай баранчик –  
                добрий гість  
Із яселець сіно їсть. 

Хай не смикає він стіг, 
Бо зламати може ріг. 
  10. Пташки заливаються, 
З сонцем зустрічаються. 
Квіти усміхаються, 

Сонечку вклоняються. 
  11. Під віконцем гладіолус 
У багряному цвіту. 
Подає він ніжний голос: 

- Я на радість всім цвіту. 

 12. Зголоднів великий палець: 
- От коли б дістати смалець! 
Вказівний за ним зітхає: 
- Смалець що! Крупи немає! 

А середній мовить тихо: 
- Що крупа. Без хліба лихо. 
Підмізинний ледь не плаче: 
- Отаке життя ледаче! 
А мізинець: 

- Годі, братця! 
До роботи треба браться!  
  13. Цап цибатий біля тину 
Посадив сам капустину. 
Лінувався поливати, 

То й нема чого жувати. 

Цап лобатий, цап цибає, 
Цап ледачий все стрибає. 

В нього кізка й козенята – 
Всім капусти треба дати. 

А нема…  



  

                                        ТЕКСТИ 

                 *********** 
                     [Ц – Ц’], (С) 
 
 
      ЛИСИЦЯ ТА ЦАП 
            (Казка) 

  Бігла лисиця, на  

ворон задивилася і впала у 
криницю. Води у криниці було 
мало, але вискочити не 
можна. Сидить лисиця в 

криниці, сумує. Іде цап, 
розумна голова. Іде, бородою 
трясе, рогами хитає. Заглянув 
у криницю, побачив там 
лисицю і питає: 

- Що ти там, лисице, робиш? 
- Відпочиваю, - відповідає 

лисиця. – Там, вгорі жарко, 
а тут – прохолода, добре. 
Водиця холодна – пий, 

скільки хочеш. 
- А вода смачна? - запитує 

цап. 

- Смачна, чиста, холодна, - 
відповідає лисиця. – 

Стрибай сюди, тут нам не 
буде тісно. 

 Стрибнув цап у криницю, 

мало лисицю не задавив. 
 Скочила лисиця цапові на 

спину, зі спини на роги й геть 
з криниці. 
  Довго цап сидів у криниці. 
Мало не загинув з голоду. 
Ледве його люди знайшли та 

за роги витягли. 
 

1. Хто впав у криницю? 

2. Хто проходив біля криниці? 
3. Хто вискочив із криниці, а хто 
залишився?     

                ГОРОБЕЦЬ 
  Набрав хлопець із криниці водиці. 

Поставив цеберце на грядці, де 

росла полуниця. Прилетів горобець. 
Сів у травицю, зацвірінькав.  
 У травиці повзла гусениця.  
Побачив горобець гусеницю  
та склював її. Захотів  

горобець попити. Сів на  
цеберце та попив водиці.                
             КИЦЯ  МАСЯ 
  У Васі була пухнаста сіра киця. 
Вася назвав її Мася. Одного разу 

Вася прив’язав на кінець тасьми 
синє кільце і почав возити його по 
підлозі. Мася скоса поглядала, а 
потім скочила і почала кільцем 
гратись. Вася сміявся, забирав від 

Масі кільце і приказував: 

Масю, Масю, ти не злись 
І за пальці не держись, 
Зуби гострі заховай, 
Хвіст пухнастий опускай! 

Біля столу сиділа мама Васі  
і дивилась, як киця гралась з її 
сином. 
- Васю, бережись, киця вкусить 

тебе за палець! 

- Не бійся, матусю! 
 Коли киця награлася, заспокоїлася, 
Вася дав їй поїсти сальця. 

         СКОРОМОВКИ 

      *************** 
  1. Сокіл з місця, сова на місце. 
  2. На столі стоїть сільниця, 
У сільниці сіль.  

   3. Летіла сова, 
Торохтіла слова: 

- Чи сонце, чи слон це, 
А може і сонце! 
  4. Мусію, Мусію, муку сію, 
Печу паляниці, 
Кладу на полиці. 

  5. І вовки ситі й кози цілі.   



                 ІГРИ 

         *********** 
                  [ Ц ] 

1. НАЗВИ ОДНИМ СЛОВОМ 
(повторюючи всі слова) 
- відерце, цебро, цебер 
(відро) 
- цикорій, цибуля, нарцис 

(рослини); 
- цап, цуценя (свійські 
тварини) 
2. НАЗВИ СЛОВО 

(використовуючи слова з №1) 

- Які ви знаєте рослини, в 
назві яких є звук [Ц]…. 

3. ЗАЙВЕ СЛОВО 
- цебро, цуценя, відерце; 
- нарцис, цап, цикорій; 

4. НАЗВИ В ОДНИНІ 
 Віконця (віконце), відерця, 
копитця, крильця, рильця, 
реберця, кубельця, 
джерельця, кільця, лиця. 

5. ДАЙ ВІДПОВІДЬ 
а) Палац: 
- на горі стоїть  (палац); 
- немає в мене чого? (палацу) 
- радієш чому? (палацу) 

- не бачу що? (палац) 

- здивований чим? (палацом) 
- прапор на чому? (на палаці) 
б) Нарцис: 

- у саду росте що? (нарцис) 

- у мене немає чого? 
(нарциса) 
-  радієш чому? (нарцису)   
- не бачу що? (нарцис) 

- милуєшся чим? (нарцисом) 

- метелик на чому?(на 
нарцисі) 
6. ПРИДУМАТИ 
(Речення із словом дорослого) 

 

 

           [ Ц’ ] 
7. НАЗВИ БАГАТО 

(див. гру №3 – навпаки) 

8. НАЗВИ ОДНИМ СЛОВОМ 
(повторюючи всі слова) 
- заєць, лисиця, куниця (тварини); 
- киця, вівця  (тварини свійські) 
- синиця, горобець   (птахи) 

- суниця, полуниця, 
чорниця(ягоди) 

- шовковиця, акація  (дерева) 
- кравець, продавець, кранівниця, 

птахівниця (професії) 

9. ЗНАЙДИ ЗАЙВЕ 
- вівця, лисиця, заєць; 
- синиця, горобець, суниця; 
- куниця, киця, лисиця; 
- полуниця, шовковиця, акація; 

- продавець, кранівниця, лисиця. 

10. МНОЖИНА 
Довгий ланцюг - … (довгі ланцюги), 
глибока криниця, нова вулиця, ціле 
яйце, гарна молодиця, маленька 

цяточка, далека цілина, неповторна 
ведмедиця, біла вівця, полохливий 
заєць, рівна палиця. 
  
                   [Ц – Ц’] 

11. ОДИН – БАГАТО 
(Дорослий називає 1 предмет, 
дитина – багато і навпаки. Див. ігри 
№3, 6) 
12. НАЗВИ ОДНИМ СЛОВОМ 

(повторюючи всі слова) 
- цибуля, перець (овочі, рослини) 
- цап, киця, цуценя, вівця 

(тварини) 
- акація, цикорій, шовковиця, 

нарцис (рослини) 
13. ЗАЙВЕ СЛОВО 
- цибуля, перець, акація; 
- лисиця, киця, цуценя; 
- заєць, вівця, лисиця.  



 

  

 Шок, шов, шовк, шум, 

шеф, шарф, шаль; 
 Шити, шия, шиття, 
шило, шина, Шура, 
шуба,  шати, шахи, 

шафа; 
  Шепіт, шофер, 
шолом, шумів, 
шинель, шакал, 

шапка, шашки, шахта, 
шаблон, шорти, 
ширма, шибка, 
шурхіт; 
  Шукати, шуліка, 

ширина, широкий, 
шипіння, шоколад, 
шеренга, Шевченко, 
шипшина, шухляда; 

  Шевелюра, 

шугонути, Шепетівка, 
шарудіння, шухляда, 
шовковиця; 
 Штрих, штраф, шпак, 
шлях, шпик, шрам, 

штаб, шторм, штик, 
шприц; 
  Школа, шкура, 
шкапа, Шпола, шкіра, 

швидше, шкода, 

швачка, штани, 
шпори, штори, 
шматок, шпинат, 
шнурки, школяр, 
шлунок, швабра; 

  Шкодити, шпаківня, 

шкарпетки, шлагбаум, 
шкряботушка   

   

  Каша, Маша, Даша, наша, 

ваша, миша, тиша, душа, 
лоша, воша, ноша, груша, 
пошана, 
 пушок, мішок, кошик, маршал, 

кушир, віршик, мішень, 
кашель; 
  кишеня, кошеня, калоша, 
афіша, решето, ешафот, 

ешелон, Кишинів, капюшон, 
хороше, пишуть, машина,   
більший, менший, затишок, 
ховрашок, крашанка, 
пташеня,вішалка, кішечка, 

вишитий, горішок, пшениця; 
  ніжніший, добріший, 
розумніший, жвавіший, 
щедріший, цікавіший, 

товстіший; 

  Золотоноша, волошечка, 
черешенька, черемшина, 
вишивання, пришивати, 
борошенце, капелюшок, 
конюшина; 

  Вушко, кашкет, кошти, 
кошмар, пошта, вишня, 
грушка, дошка, кішка, пишний, 
каштан, пшоно, вершки, 

рушник, баштан, пташка, 

клешня, вершник; 
  Рушниця, іграшки, волошка, 
ромашка, комашка, борошно, 
подушка, мешканці, галушки, 
пампушки, кошлатий, 

помешкання, наштрикнути, 

нашвидкуруч  
   
   
    

 

Наш, 

ваш, 
туш, 
марш, 
вірш, 

душ, 
комиш, 
коклюш, 
Гавриш, 

Лукаш, 
тихіш, 
товариш, 
єралаш, 
аркуш, 

говориш, 
мовчиш  

 



Фонетична зарядка 

******************* 
Пригадаймо, друзі, вмить,                       Вітер з гаєм розмовляє: 

Як пшениченька шумить:                         - Ш-ш-ш-ш! 
- Ш-ш-ш-ш!                                            Поміж листячком гуляє: 

 Як шумлять у птаха крила:                      - Ш-ш-ш-ш! 
- Ш-ш-ш-ш!                                           Й ми всі трохи пошуміли, 
В морі синьому вітрила:                           Від роботи відпочили. 

- Ш-ш-ш-ш! 
                           
 

                            Словосполучення і речення 

************************ 
Шурхотять шини, шина у машини, вишитий рушник, Маша під душем, 
Даша пише, шуліка шипить, шапка і шубка, штани на вішалці, хороший 
товариш, шити шорти, шумить каштан, подушка на ліжку, школярі у 
школі, кішка під вишнею, пташка на шовковиці, волошки у пшениці, 
галушки нашвидкуруч, шкарпетки під шафою, шапка на шафі, шубка у 

шафі, пшоняна каша, наша Даша, шукати кошеня, швидше до школи, 
шлях до пошти, мишка-шкряботушка, шматок шкури, комашки-
шкідники, ховрашок і ховрашенята, борошно для галушок, мешканці 

помешкання, кішка і кошенята, лоша під черешнею, шофер біля 
машини, шипшина під черемшиною, шурхіт шин, кішка у мішку, кошти 

на капелюшок, капюшон від дощу, шпак у шпаківні. 
1. Маша вишила рушник. 
2. Шура швидко йде до школи. 
3. Шишкар клює шишку. 

4. Школярі йдуть до школи. 
5. Рушниця цілить у мішень. 
6. Даша просіяла решетом борошно. 
7. Кішка шукає мишку. 
8. Миша любить тишу. 

9. Мишка шкряботить у шафі. 
10. Маша одягла шапку і шубку. 
11. Лукаш читає вірш. 
12. Гавриш – хороший шофер. 
13. Кішка під вишнею шукає мишку. 

14. Мишко любить пшоняну кашу. 

15. Лоша бігає під черешнею. 
16. Маша миється під душем. 
17. Швачка шила шубки. 
18. Даша вішає штори.  

19. Машина шурхотить шинами. 
                     



 

 
 

 
ША-ША-ША- дід привіз лоша; 

ШУ-ШУ-ШУ- яблук натрушу; 
ШЕ-ШЕ-ШЕ- говоріть тихіше; 
ШО-ШО-ШО- купили борошно; 
ША-ША-ША- маленька миша; 
ШУ-ШУ-ШУ- шапку я ношу; 

ШУ-ШУ-ШУ- не порушуй тишу; 
ША-ША-ША- у мене каша; 
ШУ-ШУ-ШУ- я їм кашу. 
 

АША-АША- наша Маша; 

АША-АША- пшоняна каша; 
УША-УША- яка пахуча груша; 
УШКА-УШКА- м’яка подушка; 
ИШКА-ИШКА- вибігла з нірки мишка; 
ОШКА-ОШКА- У Шури є гармошка; 

ИШКА-ИШКА- яка швидка мишка; 
ІШКА-ІШКА- біжить кішка. 
 

АШ-АШ-АШ- хлопчик наш; 
АШ-АШ-АШ- м’ячик наш; 

УШ-УШ-УШ- ми підемо в душ. 
 

ШІ-ШІ-ШІ- біжать миші; 

ШІ-ШІ-ШІ- шумлять комиші; 
 

 
 

 
 

 
 

 



                   

              Прислів’я                                  

*********** 
1. Все купиш, лише тата і маму 

– ні. 
2. Що посієш, те й пожнеш. 
3. Як дбаєш, так і маєш. 
4. Нема товариша – шукай, а 

знайшов – бережи. 
5. Шануй людей – тебе 

шануватимуть. 
6. Де багато пташок, там нема 

комашок. 

7. Тихше їдеш – далі будеш. 
8. Піший кінному не товариш. 
9. Менше говори, а більше діла 

роби.  

Загадки 
************* 

Довгі вуха, та не заєць, 
Пухнаста, та не кішка. 

                               (Шапка) 
Довга доріжка навколо шиї лягає, 

Діток зогріває.  
                                  (Шарф) 
Одягом не називають, 
 а на колеса вдягають. 

                                 (Шина) 
Без сокири і без рук, 
А дім будує.                (Пташка) 
Не людина, а живе в хатці? 
                                   (Шпак) 

Сіренька, пухнаста,  
під лавкою спить, 
до всіх мурчить.          
                                   (Кішка) 
 Навесні зацвіла білим цвітом, 

А в жнива – червоним плодом. 

                                  (Вишня) 
 
 
 

 
 

 

Вірші 

********* 
  1. Тихше, тихше: Маша пише, 
Наша Маша довго пише, 
А хто Маші заважає, 
Того Маша доганяє. 
  2. Шиє Маша, вишиває, 

Шубку ляльці дошиває. 
Шапку, шарф і шаровари 
Шити  мама помагає. 
 3. Наша Маша маленька, 
На ній шубка біленька, 

Шапка боброва, 
Маша чорноброва. 
   4. Мишка раз прийшла до кішки, 

Уклонилась кішці  
           в ніжки, 

Кішці – смішки, 
Мишці – нітрішки. 
   5. Шептуну шептушка  
Шепоче на вушко: 
«Чуєш шерхіт, шарудіння, 

Шурхіт, шкряботіння? 
Шелех той здіймають мишки!» 
Шамкотить шептун: 
«Нітрішки нишпорок я не боюся, 
Бо зі мною кішка Муся!» 

6. В горішнику горішенька 
Горішками обвішана. 
Оришка і Тимішко 
Обтрушують горішки. 

   7. Шпак шпачисі каже гнівно: 

«Шершень захопив шпаківню! 
Швидше шибеника гнати, 
Шпаченят обороняти!» 
   8. Шило шубку Шурі шило, 

Шовком шило шви обшило, 
Вийшла шубка прехороша, 
Нашій Шурі на порошу.   
 
 

 

 



   
9. Мамо люба, добра, мила... 

Як іще назвать тебе? 

Це для мене ти пошила  
З шовку плаття голубе. 
Ти мені читаєш книжку, 
Хочеш розуму навчить. 
Ляжу спати – ходиш 

 нишком, 
Все боїшся розбудить. 
Захворію, хоч злегенька – 
Цілу ніч не будеш спать. 
Тож дозволь, моя рідненька, 

За усе поцілувать. 
 10. Ототушки-тутушки! 
На кішечку потягушки, 
А на Машеньку 
         ростушки. 

Ой, тошки, тошки! 

Щоб підрости  
            трошки.  

 11. Вишиванка є у Маші,  
А пошила її мама. 

Шила, вишивала, 
Душу укладала. 
  12. Шарф шакал одяг із шовку, 
Милувався на обновку, 
Шуганув шуліка з неба – 

І йому обнову треба. 
  13. Хоч в вирію небо краще, 
Сонечко ясніше, 
Пташка в рідний край 
                вертає, 

Бо тут їй миліше. 
  14. Зупинилася машина, 
Зашипіла тихо шина: - Шшшш... 

 
15. Шепче шпак шпачисі шпарко: 

«Швидше ший шпачкові шапку, 

Шортики, штанці, шкарпетки, 
Шароварики, штиблетки, 
Шубку, шарфики шовкові, 
Ший, шановна, швидко школа. 

 

Скоромовки 
************* 

  1. Великі мурахи грали у шахи, 
А маленькі мурашки грали у шашки. 

  2. Дощ із злості (двору) в шибку 

Барабанив швидко-швидко. 
  3. Хоче влізти в шафу кішка – 
Шурхотить у шафі мишка. 
  4. На шафі шапка, 
У шафі шубка. 

  5. Над шляхом Явдошка  
Шукала волошки. 
  6. Шумлять машини, 
Шурхочуть шини. 
  7. Мішок на мішку, 

Мішки в порошку. 
Порошок, як борошно, 
Від борошна порошно. 
  8. На ложку 
Та покуштуй горошку. 

  9.            Примовка 
 (Як попаде щось у око, примовляють) 

 - Порошко, порошко, 
Вийди на дорожку, 

Дам тобі горошку. 

  10. Де борошно, 
Там і порошно. 
  11. Шилом моря не нагрієш. 
    12. У душі Маша милом 
Вуха і шию мила. 

 
 
 

 
 

 



 

 
 

Шістсот                  Даші, Маші, ваші, наші, каші, миші,  вірші, 
шістдесят              груші, гроші, калоші, Лукаші, Гавриші,                 
шість                     Гаврюші, афіші, товариші, листоноші 
 

                               Словосполучення і речення 

************************ 
У Даші – груші, У Маші – калоші, ваші калоші, шість років, нові 
вірші, немає каші, ваші афіші, калоші за гроші, наші товариші, 
товариші Маші, груші Гаврюші. 
1. На дереві – груші. 

2. У Даші нові калоші. 
3. У Маші немає каші. 
4. Хлопчик придумує вірші. 

5. Мені шість років. 
6. У Даші є гроші. Вона купить за гроші калоші. 

7. Нашій Маші мало каші. 
8. Ваші калоші служили шість років. 
9. У хаті у Даші не буває тиші. 
10. Я знаю ваші вірші. 

   11. Я люблю груші.  

 
Дидактична гра «Доповни» 

************************** 
- Від кішки тікають … (миші). 
- Взуй на дощ … (калоші).  

- Поет пише … (вірші). 
- У шафі шарудять … (миші). 
- На груші достигли … (груші). 

- Маша не їсть … (каші). 
- Під час шторму не буває … (тиші). 

- Калоші коштують … (гроші). 
                                      Вірші 

                            ********* 

Нашій Маші мало каші. 

У Маші немає вже каші. 

 
 

 

 

 

Танцювали миші  

По бабиній хижі.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Шість – 
  шестеро, 

Шістсот – 
  шелест, 
Шістдесят – 
  шелестять 

 

 

 

Ваш – ваші, наш – наші, 
Вірш - вірші, 

Туш – немає туші,  
Душа – немає душі, 
Каша – немає каші, 
Даша – немає Даші, 

Гроші – немає грошей, 

Маша – немає Маші, 
  

Ноша – немає ноші, 
Миші – немає мишей, 

Груша – немає груші, 
Тиша – немає тиші, 
Калоші – немає калош, 
Афіша – немає афіші, 

Товариш – товариші 

 
  

                    Словосполучення і речення 

                  ************************ 

  Шість шапок, шістдесят школярів, миші у шафі, шпак на груші, 
мало пшоняної каші, Шурині товариші, калоші під шафою, гроші у 
кишені, Маша на груші. 

1. Товариші подарували кошеня. 
2. Шимпанзе не любить каші. 

3. Шишкар на груші звів гніздо. 
4. Даша читає вірші. 
5. До Шури прийшли товариші. 
6. Шурині товариші люблять вишні і груші. 
7. Я не їм пшоняної каші. 

8. Швачка пошила шість шапок. 
9. У школі вчиться шістсот школярів. 
10. Даша купила калоші. 

11. У шафі шарудять миші. 

12. Миші бояться кішку.   

 

   Вірші 

********* 

 Тихше, тихше: 

Маша пише. 
Наша Маша довго пише. 
А хто Маші заважає, 

Того Маша доганяє. 

Шиє Маша, вишиває, 

Шуру, Лушу обшиває. 
Шиє шубку, шиє шапку 
Для Наташі й кошенятка. 

 
 

 
 

 



 

 

Сум – шум, сон – 

шок, соя – шия, сови 
– шов, сини – шини,  
шуба –  сума, синок – 

шинок, сталь – шаль, 
сало – шило, сосни – 
шорти, салат – 
шакал, шапка – 
сапка, сумувати – 

шукати, сором – 
шолом, самокат – 
шоколад, шовковиця 
- соромиться, став – 

штаб, шофер – 
свекор, стіна – 
штани, штраф – став, 
сніг – штрих, вус – 
шлюз, стукіт – шурхіт 

Оса – лоша, Маша – маса, каса – 

каша, Даша – каса, осина – 
машина, афіша – Аліса, висить – 
вішати, колисати – колишу;  

  Каска – кашка, Машка – маска, 
миска – мишка, миски – вершки, 
число – борошно, пшоно – ескімо, 
весна – вишня, голоси – 
ховрашки, борсучок – пастушок; 

  Саша, суша, шосе, шасі, шанс, 
суміш, шість, шахіст, спишу, 
спориш, шелест, усмішка, 
посмішка, смішний, поспішати, 

штангіст, самшит (вічнозелене 
дерево), шерсть, товстіше, 
пастушка, машиніст, насупившись, 
страшний, штепсель, соняшник, 
першокласник.                          

   

Нас – 

наш, ваш 
– вас, 
клас – 

марш, 
вус – 
душ, 
кактус – 
коклюш, 

ірис – 
вірш, 
підніс – 
Тиміш,  

Денис – 
товариш 

                                       Словосполучення  
**************** 

Афіша на стовпі, пампушки з часником, машина на шосе, солодкий 
шоколад, пташиний спів, сніг на шубі, шматок сала, шишки на 

сосні, швидкий автобус, дошка у класі, шелест листя, постріл 
рушниці, росте ромашка, смачна каша, тиша у саду, Маша сидить, 
Даша спить, Соня пише, Мишко свистить, штани і сорочка, каша з 
маслом, кошеня спить, висить рушник, вишивати хрестиком, ліс 
шумить, прийшов листоноша, веселий пастушок. 

Прислів’я 
************* 

1.Ніколи не хвались, коли не можеш – не берись. 
2.Удосвіта встанеш – більше діла зробиш. 
3.Сип коневі мішком – не ходитимеш пішком. 

4.З ким поведешся, того і наберешся. 
5.Шила в мішку не сховаєш.             6. Менше слів – більше діла. 

7.Хочеш їсти калачі, не сиди на печі. 
8.Не нагнувшись грибів не збереш.   9. Без трудів не їстимеш пирогів. 
 

 
 



              Речення 
      ************ 

1. Саша приніс  

   кошеня. 
2. У нас сині волошки. 
3. Шофер сидить у машині. 
4. Шуба висить у шафі. 
5. По мосту спішать машини. 

6. Сашко їсть шматок сала. 
7. Сосни шумлять над ставком. 
8. На соснах висять шишки. 
9. Маша струшує сніг із шуби. 
10. Мишка їсть сир. 

11. Кішка їсть сало. 
12. Листоноша приніс листи. 
13. Шелестять колосся пшениці. 
14.  Восени шелестить листя під  
ногами. 

15. Даша їсть смачну кашу. 

16. Під шовковицею росте 
спориш. 

17. Вийшов ясний місяць. 
18. Вийшло сонце із-за лісу. 

19. Маша сидить за столом. 
20. У саду тиша. 
21. Соня пише листа Шурі. 
22. Ростуть волошки у полі. 
23. У саду чути пташиний спів. 

24. На стовпі висить  афіша. 
25. Семен їсть пампушки з 

часником. 
26. Я люблю їсти шоколад. 
27. Кошеня спить у кошику. 

28. Шишкар їсть шишку на 
сосні. 

29. Сидить шпак у шпаківні на 

осині. 
30. Росте черешня у саду. 

31. У кішки Соні народилось 
кошеня. 

 
 

 

 

 
Вірші 

******** 

1. По мосту біжать  
 машини, 
Всі вони спішать.  
Шини, шини, шини 
По шосе шумлять. 

  2.  Попід дубом - що за смішки! – 
Стукотій розсипав шишки. 
Лічить, скільки штук:  
Стук, стук, стук! 
   3. Сорока-білобока, що ти робила? 

- На полиці сиділа, 
Дітям кашу варила. 
Діти пішли до села, 
Сама кашу поїла, 
Киш, киш, киш! 

   4. Мишка, мишка, торохтушка, 

А де ти була? 
 - У бабусі. 
- Що робила? 
- Шубку шила. 

- Що получила? 
- Кусень сира. 
- Куди поклала? 
- На мисничку. 
- А куди впало? 

- У шпариночку. 
   5. Мишечко, шкряботушечко, 
Не йди у поле – 
Ведмідь сколе. 
Мишечка не послухала, 

Пішла в поле, 
Ведмідь сколов: кіль, кіль, кіль. 
  6. Ототушки-тутушки! 

На котика потягушки, 
А на Василька простушки. 

Ой, тошки, тошки! 
Щоб підрости трошки. 
  7.  У нашому дворі   
ще до зорі півень співає: 
- Вставай, вставай, 

 Сашко, вже світає.  



  8. Йшли лошата з вишняку, 
Шум і шурхіт в сушняку. 

Лошата стриножені, 

Страшенно стривожені. 
 9.  Шматок сальця шукає 
мишка, 
У нашій шафі  
шарудить. 

Як шмигоне 
на мишку кішка, 

А мишка шусть у шпарку вмить!  
10.  Ой, весела Василинка,  
Василинка – веселинка! 

А Маша, мов кваша: 
Кисне і кисне Маша. 

11. Кішка мала шинку і сало, 
Мишка в кішки шинку вкрала. 
Кішка мишку не схопила, 

Мишка швидко шинку з’ їла. 

12. Шу-шу-шу – шептали миші, 
Загубився сон у тиші. 
Ми не будем спочивати, 
Підем тишу розганяти. 

А тихенька наша тиша 
Все спала собі у лісі. 
І не знала наша тиша, 
Що в норі шептались миші. 

13. Ранньою весною, 

 В нашому садку 
Я сама садила  
Вишеньку струнку. 
І шумить листвою 
 Вже така, як я! – 

Від усіх найкраща 
Вишенька моя!    

14. Миші сушок насушили, 

Мишок в гості запросили. 
Миші сушки їсти стали – 

Зубки зразу ж всі зламали. 
   
 
 
 

 

  15. Всі сплять, 
Кішки сплять. 

Тільки мишки  

          не сплять: 
В мишоловку 
        все глядять. 

Скоромовки 
************* 

 1.  Сашко – пастушок,  
А Маша – пастушка. 
 
 2.  На шосе шість вершників. 

 

 3. Мурашко, мурашко, 
Дай мені кваску, 
А я тобі ковбасу. 
 
  4. Пошили сичу шовкову сорочку. 

 
  5. Старшому сину пошили сині 
штани. 
 
  6. У Сіми - шишки, 

У Соні – шашки. 
 
  7. Шишки на сосні, 
Шашки на столі. 
 

  8. Сів шпак на шпаківню, 

Заспівав шпак півню. 
 
  9.  Йшла Саша по шосе 

І жувала сушку. 

 
 10.  Йшов Стас по шосе – 
До Саші в шашки грати.    
 
 

 
 
 



 

 

Жах, Жак, жар, Жар-
птах, жарт, жаль, жук, 
жир; 
  Жати, жаба, Жанна, 

жало, желе, Женя, жито, 
Жора; 
  Живий, жолудь, 
жалість, жираф (-а) 
жакет, жилет, живіт;  

  Житомир, жувати, 
жеребець, желатин, 
журавлі, жадібність, 
жаданий, Жигулі, 
жалюгідний; 

  Журнал, жовтий, 
жовтень, жуйка, 

жасмин, жовток, жабка, 
журба, жонглер (артист 

цирку, підкидає і ловить 
одночасно предмети); 

  Журливо, жоржини,  
Жоржетта, Жанетта, 
жайворонок, Жаботин; 

  Жнець, жменя, жнива, 

жвавий, жмурки, ждати 

 Їжа, їжак, діжа, рожа 
(мальва), свіжа, іржа, межа,  
  Ожило, мережа, ожина, 
калюжа, пожежа, стежина, 

стежити, бажання, іржання, 
вожатий, ожеледь, дружина; 
  Ненажера, огорожа, 
кружечок, пиріжечок, 
дружити, ворожити, 

оранжевий; 
  Кожух, врожай, сержант, 
мужик, чижик, кажан, ріжок, 
лужок, дружок, сніжок, 
стіжок, плужок, кружок, 

дружба, служба, ніжний, 
коржик; 

  Ватажок,  пиріжок, діжечка, 
книжечка, дужечка, 
кружечка, ложечка, погожий, 

вантажний, лежанка, 
стежечка, крижинка, 
сережечка, ніжечка; 
  Ужгород, тиждень; 
  Доріженька, набережна, 

подорожній, етажерка, 
босоніжки 

 Чиж, 
стриж, 
корж, 
Жорж, 

кряж, 
йорж, 
ніж, вуж, 
паж, 
пляж, 

морж; 
 Пейзаж, 
гараж, 
упряж, 
багаж, 

вантаж, 
сторож, 

масаж, 
манеж; 
  

Подорож, 
абордаж, 
вернісаж, 
корсаж 

Словосполучення   

******************** 
  Жайворонок на ожині, врожай жита, бажання жити, Жорж на пляжі, 
жирафа жує, жовті жоржини, ждати жнив, жовтий жук, жовтий жовток, 
іржання жеребця, жувати жуйку, у жмені жук, стежити за жайворонком, 
чиж на жасмині, жменя у Жені, живий жираф, жахлива жаба, сержант 
на службі, сторож гаража, желе, як живе, живіт у жирафа, жук ожив, 

жадібний Жорж, журавлі над житом, желе з желатину, ніжні жоржини, 
книжечка на етажерці, ненажера Женя, жувати пиріжок, жолуді у жмені, 
стежити за жирафом, ножем ріжуть.  



          Речення                 

      **********                                                    
1. Жайворонок сидить 

 на жасмині. 
2. Жорж лежить під жасмином. 
3. Женя жує жуйку. 
4. Жвавий жук живе у жмені. 
5. Я стежу за жайворонком. 

6. Чути іржання жеребця. 
7. Живіт у жирафа жовтий. 
8. Книжечка лежить на 

етажерці. 

9. Жора жаліє  

жирафу. 
10. Женя лежить 
 на лежанці. 
11. Жахлива жаба 
сидить біля ожини. 

12. Пролітають  
над житом журавлі. 
13. Мама робить  
желе з желатину. 
14. Жора побачив жовтого 

жука. 
15. Жадібний Жорж жує сам 

пиріжок. 
16. Жовті сережечки лежать 

на етажерці. 

17. Ножем ріжуть хліб. 

18. Жвава жабка  
кумкає біля ожини. 
 

         Прислів’я 
     *********** 
1. Добре там живеться, де 

дружба ведеться. 
2. Дружба дружбою, а служба 

службою.  

3. Книжка вчить, як на світі 
жить. 

  
 

 
 

                Загадки 

*********** 
  1. Хоч не шию я ніколи, 

Та голок в мене доволі.        (Їжак) 
  2. Хто усім нам ділить хліб?  (Ніж) 
  3. Летить – виє, 
Сяде – землю риє. 
Чорне тіло, чорний вус, 

Ніби справжній сажотрус.     (Жук) 
  4. Довгі ноги, довгий ніс. 
Прилетів – обід приніс: 
Смачних жабеняток 

Для своїх маляток.        (Журавель) 

  5. Сини в шапках, 
А батько – ні.            (Жолуді і дуб) 
  6. Тоненьке, вузеньке, 
по землі в’ється, 
як батіг довге, але зовсім не 

б’ється.                          (Вуж) 
  7. Що мовчить, а розуму навчить? 
                                   (Книжка) 
 

         Скоромовки 

     ************** 
1. Жук упав і встать 

 не може. 
То ж чека: хто ж допоможе? 

  2. Дзижчить над силу старий жук. 
Важкий на жукові кожух. 
  3.  Жатка жваво жито жне. 
Жатку жнець не дожене.    
  4. Жвавий жук живе у жмені. 

Жук жужмить у жмені Жені.  
  5. Біжить стежина поміж ожини. 
І вже у Жені ожини жменя. 
  6. Жовте жито жук жував, 
Із Женею жартував. 

Жартом-жартом і у Жені 

Жвавий жук уже у жмені. 
 
 
 

 
 



Вірші  

******** 
 1. Жабки квакають в болоті, 

Жук співає у осоті, 
Ну, а жвавий журавель 
Диригує хор оцей. 
 
  2. Біля річечки щодня 

Бавить жабка жабеня. 
Обіймає лапкою, 
Називає жабкою. 
  3. Ой, летів жук, жук -  

Та у воду - фук! 

Біжить жукова мати 
Жука рятувати. 
- Я жук, жук, жу-жу, 
Навколо кружу, 
Жу-жу-жу-жу. 

  4. Жук і жученятко  
Жовте жито жали. 
Жаба й жабенятко 
Їм допомагали.  
  5.  Жоржик - лежень, 

лежебока, 
З лежебокою морока. 
Женя каже: - Не лежи, 
Жито жати поможи. 
Лежень каже: - Може жалко, 

Жалко, Женечко, лежанки? 

Що ж, як будете ви жати, 
Зможу в житі я лежати. 

7. Журавель 

 шукає броду, 

Жабенятко скік  
 у воду. 
Жук до жаби:  
- Жу-жу-жу! 
Журавлеві  

 розкажу. 

   7. Жуки гудуть, літають літом, 
А жабка тихо плиг та плиг! 

Жоржини квітнуть  

жовтим квітом, 
кружляють бджоли 

біля них.  
 
8. Ножичку, ножичку, 

Виріж нам ложечку, 
Ріж, ніж, ріж хутчіш, 
Бо збіжить наш куліш. 
 
  9. Жив жук на жоржині, 

Жук поскаржився дружині: 
- Не полежиш тут ніколи: 
Заважають жовті бджоли.  
   
 10. Джміль з бджолою посварився, 

На бджолу джміль  

розгнівився. 
Бджілка з джмелем  
    теж не дружить, 
На жоржині бідна 

 тужить. 
    11. Вранці бджілці джміль казав: 
- Над джерельцем пролітав. 
Джу-джу-джу! Джу-джу-джу! 
Там порядок наводжу. 

 
14.    12. Взяв Сергійко пиріжок 

Та й подався на лужок. 
Поряд біг і пес Дружок – 
Поглядав на пиріжок. 

Вдвох вертали із лужка, 
Тільки вже без пиріжка. 
   

 
                   

 



              
 

 
Жінка, 
жіночка, 
жіночий, 
жіночність, 

  - Чижі, стрижі, ножі, вужі, лижі, пажі, чужі, дріжджі, 
свіжі, коржі, пляжі, кряжі, моржі, вантажі, корсажі, 
гаражі, багажі, погожі, подорожі, Запоріжжя, 
вантажівка  
  - На межі, у діжі, у калюжі, у гаражі, біля загорожі 

  - Немає іржі, діжі, рожі, їжі, межі, моржів, пляжів, 
чижів, стрижів, вужів, пажів, гаражів, багажів.   

Словосполучення   

******************** 
 Стрижі на огорожі, свіжі дріжджі, чужі лижі, сторожі гаражів, 
вантажівка у гаражі, жінка на пляжі, багажі для подорожі, вужі у 
калюжі, чижі на гаражі, чужі ножі, коржі у діжі, жінка в корсажі, біля 
загорожі вужі, дріжджі для коржів, жінка у подорожі, моржі на кряжі, 
вантажі на вантажівці, жінка у вантажівці. 

Речення 
************ 

1. Стрижі сидять на огорожі. 

2. Вантажівка стоїть у гаражі. 
3. Ми склали багажі для подорожі. 

4. У калюжі – вужі. 
5. Сидять чижі на гаражі.   
6. Немає їжі для чижів. 
7. Жінка купила свіжі дріжджі. 
8. Ми спекли коржі із дріжджів. 

9. На кряжі сидять моржі. 
10. Немає іржі на гаражі. 
11. Немає межі огорожі. 

12. Вантажівка їде у Запоріжжя. 

13. Жінка стала на лижі. 

Вірші  

******** 
 1. Сидять чижі на гаражі, 
Їм всім подобаються коржі. 

 2. Лежать вужі у калюжі, 

Вужі не бояться стужі. 
 3. Наші тата в гаражі, 
Ми знесли їм багажі. 

   

   



 

 
Жінка – 
жити, 
жіночий 
– 

жагучий 

 Їжа – у їжі, діжа – у діжі, межа – на межі,  
 Іржа – немає іржі, рожа – немає рожі; 
  Ніж –ножі, вуж – вужі, чиж – чижі, стриж – 
стрижі, корж – коржі, кряж – кряжі, вантаж - 
вантажі, вантаж – вантажівка, лижня – лижі, багаж 

– багажі, гараж – гаражі, корсаж – корсажі, 
подорож – подорожі, калюжа – калюжі, огорожа – 
огорожі,   
 Чужий – чужі, свіжий – свіжі, погожий - погожі  
  

 

Словосполучення   

******************** 
Жінка жне, чиж на гаражі, стриж на огорожі, іржа на гаражі, у їжі 
жир, у калюжі вуж, лижі біля гаража, свіжі коржики, чужі сережки, 

ножі на етажерці, Жанна на пляжі, стежина до огорожі, сторож в 
гаражі, багаж для подорожі, чижі у житі. 

Речення 

************ 
1. Сидить жайворонок на огорожі. 

2. Жінка жне жито. 
3. Чиж сидить на гаражі. 
4. У борщі плаває жир. 
5. У калюжі лежить вуж. 
6. Стежина в’ється до огорожі. 

7. Біля огорожі – ведмежа. 
8. Жанна спекла свіжі коржики. 
9. Женя лежить на пляжі. 

10. Жора працює сторожем у гаражі. 
11. Принесли багаж для подорожі. 

12. Чижі сидять у житі. 
13. На гаражі – іржа. 
14. Ножі лежать на столі. 
15. Біля огорожі жовтіє жито. 
16. Баба Жанна спекла із дріжджів пиріжечки. 

 

 
 
 
 



 
 

 Зал – жар, звук – 
жук, жир – звір, 
жар – загар, з’їв – 
жив, зуб – жук; 
  Зима – жива, 

жнива – зима, 
зерно – жало, Зоя – 
Жора, запах – 

жаба, зерно – 
житло, журба – 

зима, жовток – 
замок, 
зореліт – живіт, 
заєць – жалість, 

золото - жолуді     

  Лоза – діжа, коза – іржа, 
межа – гроза, козак – їжак, 
візок – сніжок, кажан – 
казан, повзик – коржик,  
  Кузовок – плужок, ватажок 

– козубок, береза – мережа, 
озеро – ожило, ковзати – 
вожатий, бажання – 

ковзання, в’язання – 
іржання, в’язати – жувати, 

березень – тиждень,  
вуздечка – книжечка, 
музикант – сержант  

  Низ – чиж, 
стриж – хмиз, 
в’яз – пляж, газ – 
паж, віз –чиж, 
вуж – туз, приз – 

стриж, мороз – 
подорож, йорж – 
мороз, вуж – 

карапуз; 
  Завжди, зажди, 

пейзаж  

Словосполучення   

******************** 
  Жайворонок у гнізді, жива зебра, жовте золото, жало змії, ніжний 

бузок, зелена жаба, озеро біля житла, жирафа за забором, зозуля на 

жасмині, жовтий гарбуз, ненажера Назар, береза за огорожею, важка 
заліза, вуздечка у жеребця, зв’язати жакет, бензин для «Жигулів», 
сюрприз для Жори, жувати морозиво, жадібна Зоя, завжди разом. 

 Речення 
************ 

1. Сидить жайворонок у гнізді. 
2. Цвіте рожевий бузок. 
3. Зелена жаба кумкає в озері. 

4. Стоїть жирафа за забором. 

5. Закувала зозуля на жасмині. 
6. Ненажера Назар з’їв всі пиріжки. 
7. Стоїть береза за огорожею. 
8. Ой і важка валіза у Жені. 
9. Жанна зв’язала мамі жакет. 

10. Ми зробили сюрприз для Жори. 

11. Зоя жує морозиво. 
12. Жанна і Зоя завжди разом, бо вони друзі. 
13. Жора показав нам жовтого гарбуза. 
14. Женя побачив зеленого жука на бузку. 

15. Взимку ведмежа спить. 
 



16. Надворі жахливий мороз. 
17. Біля житла є озеро. 

18. Батько купив бензин для «Жигулів». 
19. Змія показала жало. 

20. Ми побачили живу зебру.                   

                                        
 

               Прислів’я 
1. Хто батька-матір зневажає, 

той добра не знає. 
2. Незнайко на печі лежить, а 

Знайко по дорозі біжить. 
3. Без діла жити – тільки небо 

коптити. 
4. Взявся за гуж, не кажи що не 

дуж. 
5. З піснею дружити – в роботі 

не тужити. 

Вірші  
    1. Я зібрав жуків чимало, 
Та вони всі повтікали. 
Я – за ними. Ну й дива! 
Заповзли вони в слова: 

Жар, кажан, пожежа, 
Жито, жаба, вежа, 

Баклажан, пружина, 
Жало, вуж, крижина… 
Де жуки ці? Покажи, 

Позбирати поможи! 
    2.  Їжачок-хитрячок 
Зшив зелений піджачок. 
 І гуляє в піджачку 

На зеленому лужку.                                          

 
 

 3.  Гайку, гайку, 
Дай сироїжку, 

З добру діжку! 
4.  Кажаниха кажана 

Частувала з казана. 
Каже: «Їжа ця смачна. 

Їж, кажане, з казана». 

  5. - Чи існують в жаби зуби? – 
Запитав жираф у зубра. 

- Ні, немає в жаб зубів, - 
Зубр жирафі відповів. 
   

  Скоромовки 

       ************** 
  1.  Зелений жук повзе на сук. 
 

  2. Жвавий жук виліз на сук. 
 

  3.Жвава коза забула, де межа. 
 
  4. Жовтий візок везе сніжок. 

 
  5. Золоті жолуді 
      Зовсім пожовтіли.  

           



 

 

Шок – жук, шаль – 
жаль, шарф – жарт, 
жах – шах, жук – 
шум, шаль – жар, 
  Шити – жити, жати 

– шати, шахи – 
жахи, шафа – жаба, 
життя – шиття,  

  Жабка – шапка, 
шарф – жираф, 

шорти – жовтий, 
шуба – журба, 
шалість – жалість, 
штора – Жора, 

швець – жнець, 
штраф – жираф, 
жмурки – шнурки,  
  Шукати – жувати, 
шурхотіти – 

журитися, школярі - 
журавлі  

  Душа – іржа, лоша – межа, 
їжа – миша, каша – вража 
(охорона), діжа – душа,  
  Пушок – плужок, мішок – 
кружок, коржик – кошик, 

сніжок – пушок, віршик – 
чижик, баштан – кажан 
  Калоша – калюжа, хороший 

– погожий, пиріжок – 
ховрашок, стежина – машина, 

грушечка – кружечка, 
ніжечка – кішечка, прошити – 
прожити, вишенька – 
доріженька, ложечка – 

волошечка, перешити – 
ворожити,  
  Не можеш, женьшень, 
ніжніший, жаркіший, 
жвавіший, жахливіший, 

жовтіший   

   
 Туш – вуж, 
вірш – чиж, 
марш – 
кряж, наш 

– пляж, ніж 
– вірш, 
марш – 

морж 
 Тиміш – 

стриж, 
Лукаш – 
гараж, 
єралаш – 

багаж, ваш 
– вантаж,  

 

Словосполучення   

******************** 
Шити жакет, вуж шипить, жадібний Шура, широка стежина, жилет 
на вішалці, Маша лежить, жакет з кишенями, жакет у шафі, шумить 
жито, Жанна шиє, Маша жує, жук під вишнею, волошки у житі, 

швидкий їжачок, чиж на шипшині, стриж на шовковиці, жвавий 
шпак, жовта машина, пташка на жасмині, ніжний пушок, рожевий 

шарф, пишний врожай, жарка шуба, Женя шуткує, хороший 
дружок, огорожа довкола шовковиці, жайворонок на черешні. 

 

Прислів’я 
************ 

1. Невмілій швачці і голка з ниткою заважають. 
2. Ні меж, ні краю нашому врожаю. 

  
 

 



Речення 

************ 
1. Шишкар ховається у житі. 

  2. Маша лежить на лежанці. 
3. Жанна шиє жакет. 
4. Жадібний Шура жує шоколад. 
5. Широка стежина веде до 

шовковиці. 

6. Шумить жито в полі. 
7. Синіють волошки в житі. 
8. Про Женю пишуть у журналі. 
9. Жвавий шпак ловить комашок. 

10. Під’їхала жовта машина. 

11. У Жори є рожевий шарф. 
12. Яка жарка шубка! 
13. Хороший дружок дав 

пиріжок. 
14. На черешні жайворонок. 

15. Їжачок шурхотить під листям. 
16. Жанна побачила під вишнею 

жука. 
17. Женя шуткує. 
18. Шура і Женя женуть лоша. 

Вірші  

******** 
  1.   Промовка 
(як попаде щось в око, 
примовляють) 

  Порошко, порошко, 
Вийди на дорожку: 
Дам тобі горошку. 

    2. Маленька кішка  

Ніжилась у ліжечку. 

А біля неї Жанна 
Малювала мишечку. 
 

Загадки 

*********** 
1. Хоч не шию я ніколи, 

Та голок в мене доволі.         
                                 (Їжак) 
  2. Довгі вуха, та не заєць, 
Пухнаста, та не кішка. 

                             (Шапка) 

  3. Хто усім нам ділить хліб?                                     
                                 (Ніж)  
4. Довга доріжка навколо шиї 
лягає, 

Діток зогріває.  

                                  (Шарф) 
5. Летить – виє, 
Сяде – землю риє. 
Чорне тіло, чорний вус, 
Ніби справжній сажотрус.      

                                   (Жук) 
6. Одягом не називають, 
 а на колеса вдягають. 
                                 (Шина) 

 

  Скоромовки 

       ************** 
 1. Пошив капці їжак жабці. 
Їжачкові жабка пошила 

шапку. 
 2. Шура і Женя женуть лоша. 
 3.  Танцювали миші 

По бабиній хижі. 
4.  Їжачатко з їжачком 

Їли кашку з молочком. 

 

 



 

Казка 

******** 
ЧЕРЕПАШКА І КІШЕЧКА 

( [Ж - Ш] ) 
- Черепашко, мені не цікаво з  
тобою дружити, - сказала якось 
Кішечка Черепашці. – Ти дуже 

повільна. А я люблю, коли 
весело. 
   Побігла Кішечка до річки. Там 
завжди хтось у пісочку  
грається. «Може  й рибки  

половлю», - подумала Кішечка. 
   На пісочку гралися Жабка і  
Пташка. 
 – Веселіших ніж ми, Кішечко,  
ти друзів не знайдеш, - сказала  

Жабка. – Сідай на весла.  
Попливемо рибку ловити. 
  Допливши до середини річки,  
Жабка як закричить:  
- Ой! Човен тече! Зараз піде на  

дно! А тут же глибоко! Рятуйся,  
хто як може! 
  Жабка стрибнула у воду.  
Пташка злетіла в повітря. 
 Перелякалася Кішечка,  

кричить: 
- А хто не може? Я ж не вмію  

плавати! Хто мені допоможе? 
- Я тобі зараз допоможу,  

Кішечко! Тримайся! Я вже ось,  

біля тебе, - гукає Черепашка,  
підпливаючи до Кішечки. 
- Друг не той, з ким у гульбі  
(весело), а той, з ким надійно у  

біді, - зрозуміла Кішечка. 
 

-  
 

-  

-  
 

 
 

ВИДИ РОБІТ НАД ТЕКСТОМ: 

1. Плеснути в долоні, 
почувши в реченні звук 
[Ш] ([Ж]) – по черзі. 

2. Запам’ятати в тексті слова 
із звуком [Ш] ([Ж]) 

(показати сигнальну 
картку). 

3. Гра-змагання ( 2 команди: 
1 – запам’ятовує слова із 
звуком [Ш], друга – із 

звуком [Ж]. 
4. Переказ тексту. 
5. Інсценування казки. 

                   

 

                                               
 

 

                                     

     



 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

Сів-з’їв-жив-шив, 
Сама-зима-лоша-жара, 

Сова-зоря-душа-жива, 
Сумка – шубка – жуйка –
Зойка - сойка, 
Солдатка-загадка-шоколадка-
жатка, 

Суп-зуб-жук-сук, 
Шум-сум-розум, 
Сирий-живий-золотий-
шкіряний-жаркий, 
Соя – Зоя - шия, 

Сумувати-жувати-шукати-
зривати, 
Стрибунець-заєць-швець-
жнець, 
Соня – штора – Жора – зона. 

 
  

 
 

 
 

 
 

 

Коса-коза-лоша-межа, 
Роса-лоза-душа-діжа, 
Оса-гроза-лоша-іржа, 
Стілець-морозець-косинець-
мешканець, 

Носи-вози-кажи-верши-ложи, 
Маса – база – Маша - сажа, 
Вуса – блуза – ноша - рожа,  
 

 
 

 
Каса – ваза – каша - рожа, 

Ставок – візок – сніжок - горішок, 

Струмок – візок - пушок-
пиріжок, 

Станок-козубок-мішок-дружок, 
Писати – вишивати - в'язати - 
зловживати, 
Стільчик-возик-кошик-коржик, 
Осина-корзина-машина-ожина-

стежина, 
Мисочка – кізочка – кішечка - 
діжечка, 
Секрет-лазарет-кашкет-жилет. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Вус-туз-душ-вуж, 

Квас-газ-наш-пляж, 
Квас – КРАЗ – ваш - кряж, 
Вус-боягуз-туш-муж, 
Клас-в’яз-марш-паж, 

Денис - карниз-товариш-стриж, 

Ірис-приз-вірш-чиж, 
Кокос – мороз – Порш - 
подорож, 
Масаж – КАМАЗ – пейзаж - 
Лукаш, 

Матрос – тепловоз – Порш - 
корж, 
Тарас – КАМАЗ - шабаш-гараж, 
Підніс – віз – комиш - ніж. 

 

 



Словосполучення  

**************** 
Сумувати за товаришем, зняти 

босоніжки, зустріти їжачка, 
дружити з Шурою, стежити за 
шулікою, запашна айстра, 
шерстяний жилет, розносити 
журнали, запашний жасмин, 

розкішна сукня, справжній 
товариш, заснути на лежанці, 
розшукувати собаку, 
розжовувати м’ясо, шовковиця 

за огорожею, машиніст поїзда, 

шостий тиждень, соняшник у 
вазоні, кущ жасмину, 
шелестить береза, зелений 
спориш, товстіше за Жору, 
підійшов сержант, записав у 

зошит, жахлива звістка, 
бажання Сашка, швидкий 
сажотрус, жакет з кишенями. 

                Речення 

************ 
1. Женя сумує за товаришем. 
2. Шура зняла босоніжки. 
3. Мишко зустрів їжачка. 
4. Женя товаришує із 

Семеном. 
5. Назар стежить за шулікою. 
6. У садку запашні жоржини. 
7. Листоноша розносить 

журнали, листи і газети. 

8. У Жанни розкішна сукня. 
9. Захар – справжній 

товариш. 
10. Взимку Саша їздить на 

лижах.  

       

11. Даша заснула на лежанці. 
12. Машиніст зупинив поїзд. 

13. Зацвів кущ жасмину. 

14. Шелестить береза за 
огорожею. 

15. Гуси жують зелений спориш. 
16. Сергій товстіший за Женю. 
17. Сержант зайшов у магазин. 

18. Жвавий шишкар звів собі 
гніздо. 

19. Чиж заснув на шипшині. 
20. Жирафа їсть на шовковиці 

листя. 

21. Маша їсть ложечкою 
морозиво. 

22. Сержант зняв шинель і 
повісив  у шафу. 

23. Саша дружить з Жорою. 

24. Сиділа жабка на дорозі, а 

потім шубовсть у озеро. 
25.  Взимку ведмежатко Мишко 

спить.  

                       
Прислів’я 

************ 
1. Ти ніколи не хвались, коли не 

можеш – не берись. 
2. Не кажи «Гоп!», поки не 

перескочиш. 

3. Сьогоднішньої роботи на завтра 
не відкладай. 

4. Поки зерно в колоску, не 
засиджуйся  в холодку. 

5. З піснею дружити – в роботі не 

тужити. 
6. Краще синиця в жмені, ніж 

журавель  в небі. 
7. За двома зайцями погонишся, 

жодного не впіймаєш.     

 



Вірші  

******** 
  1. В нашім дворі 

Ще до зорі півень співає: 
- Вставай, вставай, Сашику, 
Вже світає. 
   2. Зозуленька сіренька, 
Пташина жвавенька. 

Закуй мені по звичаю, 
Доки жити в світі маю. 
  3.  Де ти, білочко, живеш? 
Що ти, білочко, гризеш? 

- У зеленому ліску, 

У дуплі, у сосняку 
Я гризу горішки 

І гриби, і шишки.  

 
  4. Мишко, мишко,  
Візьми зуба! 
Візьми ж собі кістяний, 
Дай мені залізний. 
  5.– Ведмедику-ледащо, 

Вліз на пасіку нащо? 

- Буду джмеликом дзижчати, 
Буду мед там куштувати.  

6. – Ти чому, сороконіжко, 
Не виходиш гратись в сніжки? 

- Доки взую сорок ніг, 
То розтане зовсім сніг. 
 

      
 

 9. Здрастуй, школа! 
Вересень. Стежка до школи. 

Дзвонить веселий дзвінок. 

І через луг, через поле 
Сонце спішить на урок. 
Сміх навкруги розсипає 
Дружна учнівська сім’я. 
Нас біля школи стрічає 

Вчителька рідна моя.      

 
   10. Ведмідь лапу заскалив - 
Наступив на шишку. 
Розізлився, насварив: 

«Ще згадаєш Мішку!» 
В листя шишку закопав, 
Станцював на купці, 
Підсковзнувся і упав 
В борсуковім місці. 

Скочив заспаний борсук, 
Зафиркав на Мішку. 

Той злетів мерщій на сук 
І притих, як мишка. 
    11. Їжачатко з їжачком 

Їли кашку з молочком. 
Кашка була солодка, 
Моя казка коротка. 

   12. Мчить машина за машинами. 
Шелестить машина шинами. 

Ось щось залізло в колесо. 
- Ти навіщо, цвяше, колешся? 
Зупинилася машина, 
Зашипіла тихо шина: - Шшш… 

         



 

 

 

  
 

 
ЖА-ЖА-ЖА- ми бачили вужа; 
ЖА-ЖА-ЖА- маленьке ведмежа; 
ЖИ-ЖИ-ЖИ- мені допоможи; 

ЖУ-ЖУ-ЖУ- я книжку бережу; 
ЖА-ЖА-ЖА- у нас нема ножа; 
ЖА-ЖА-ЖА- біле ведмежа. 
 

АЖ-АЖ-АЖ- жовтий гараж; 

ЕЖ-ЕЖ-ЕЖ- Женя піде теж; 
ОЖ-ОЖ-ОЖ- поважний морж; 
УЖ-УЖ-УЖ- багато калюж; 
ИЖ-ИЖ-ИЖ- немає лиж;  
УЖ-УЖ-УЖ- лежить вуж; 

ІЖ-ІЖ-ІЖ- ріже ніж; 
ОРЖ-ОРЖ-ОРЖ- ми їмо корж. 
 

ЖОК-ЖОК-ЖОК- жарений пиріжок; 
ЖАН-ЖАН-ЖАН- лежить баклажан; 

ЖАК-ЖАК-ЖАК- біжить їжак. 
 

ЖІ-ЖІ-ЖІ- нові ножі; 
ЖІ-ЖІ-ЖІ- гострі ножі; 
ЖІ-ЖІ-ЖІ- не ловились вужі; 

ЖІ-ЖІ-ЖІ- піджарені коржі; 
ЖІ-ЖІ-ЖІ- на дорозі калюжі; 
ЖІ-ЖІ-ЖІ- новенькі лижі. 

 
 

 
 

 

 



 
                                        Казка 

******** 
ЛИСИЦЯ І ЖУРАВЕЛЬ 

( [С-Ш-З-Ж] ) 
  Подружилися лисиця з журавлем і запросила його в гості. 
 - Приходь, журавлику, приходь до мене в гості. Я тебе нагодую, 
пригощу. 

  Прийшов журавель до лисиці в гості. Лисиця подала журавлю 
каші на тарілці та й каже: 
- Їж, журавлику, їж! Каша смачна! Журавель стук-стук носом по 
тарілці, каші в рот не може набрати. А лисиця лиже та й лиже. Всю 
кашу з’їла сама. З’їла й каже: 

- Більше каші немає. 
- Дякую, лисичко! Приходь і ти до мене в гості, - відповів 

журавель. 
  Прийшла лисиця до журавля в гості. Журавель накришив 
бурячків, картоплі, квасольку вкинув і висипав у високий з 

вузькою шийкою глечик та й каже: 
- Їж, лисичко! 
Хоче лисичка їсти, а дістати не може. Лисиця біля глечика стрибає, 

крутиться, а голова у глечик не лізе. Журавель клює та й клює 
вінегрет з глечика. З’їв усе та й каже: 

- Не сердься, лисичко, немає більше вінегрету.  
 Пішла лисиця голодна. Так і перестали лисиця і журавель 
дружити. 

ВИДИ РОБІТ НАД ТЕКСТОМ: 
1. Плеснути в долоні, почувши в реченні звук [С] ([Ш], [З], [Ж]) – по 

черзі. 
2. Запам’ятати в тексті слова із звуком  [С] ([Ш], [З], [Ж]) (показати 

сигнальну картку). 
3. Гра-змагання ( 2 (4) команди: 1 – запам’ятовує слова із звуком [С] 

([З]), друга – із звуком [Ш] ([Ж]) (або 4 команди). 
4. Переказ тексту. 
5. Інсценування казки. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

Ігри 

******** 
[Ж] 

1. «Повтори і назви одним 
словом» 
- Женя, Жора, Жорж  -   (імена 

хлопців); 
- Жанна, Жоржетта, Женя 
- Житомир, Жашків, Ужгород 
- пиріжок, корж, желе, жовток 
- жайворонок, чиж, стриж, 

журавель 
-  жираф, жаба, морж, вуж 
- жакет, жилет, кожух. 

2. «Знайди зайве слово» 
- Жора, Жорж, Жанна 

- Жанна, Жорж, Жанетта 
- Житомир, Ужгород, Женя,  
- жайворонок, жаба, стриж 
- чиж, жирафа, морж 
3. «Придумай» 

(Дорослий називає слово із 
звуком /Ж/, дитина придумує з 
ним речення) 
4. «Дай відповідь» 
(відмінювання за відмінками) 

          а)  Жираф (-а) 
- Жує листя з дерева хто?  
                (Жираф, жирафа) 
- У клітці немає кого? 

- Даю траву кому? 

- Бачу кого? 
- Любуюся ким? 
- На кому плями? 
          б)   Вуж__ 

- Повзе хто?                  (Вуж) 
- Немає кого? 
- Зроблять клітку кому? 
- Бачу кого? 
- Хлопчик лякає дітей ким? 

- На кому жовта пляма? 
 

 

 

5. «Назви слово» 
(використати гру №1) 
- Які ви знаєте імена хлопців, в 
назвах яких є звук /Ж/,... 
6. «Підбери слово (картинку)» 

- веселе: жирафа, їжак, ведмежа; 
- пахуча: рожа, жасмин, жоржини 
- прудкі: журавель, вужі, жаба; 
- жвавий: жук, їжаченя, жирафа 
- чисті: піжама, кожух, піджаки; 

- смачне: ожина, желе, пиріжок. 
[Ж’] 

1. «Один – багато» 
Стриж - … (стрижі), чиж, вуж, ніж, 
вантаж, корж, пляж, морж, гараж, 

багаж, подорож, кряж, корсаж, 

огорожа. 
[Ж] - [Ж’] 

1. «Один – два» 
(Дорослий називає одні предмети 

в однині, а інші – у множині, 
дитина – навпаки) 
 Один стриж, а два - …, два чижі, 
а один - …  
Аналогічно: ніж, вужі, морж, 

пляжі, гараж, подорож, багажі. 
2. «Дай відповідь»  
(відмінювання за відмінками) 

а) їжа 
- Що стоїть на столі?       (Їжа)        

- Немає чого? 
- Кидають сіль у що? 
- Насолоджуються чим? 

- Не вистачає солі у чому? 
б) огорожа 

- Довкола будинку є що? 
- Немає чого? 
- Зроблять ремонт чому? 
- Бачу що? 
- Милуюся чим? 

- Синичка сидить на чому? 



 
                

              [З] - [Ж] 

 
1. «Повтори слова і назви одним 
словом» 
- Женя, Назар, Жора, Захар - 
це… 

- жакет, блуза, жилет; 
- Житомир, Золотоноша, Жашків, 
Запоріжжя; 
- зебра, жирафа, зубр, жаба; 
- зозуля, жайворонок, чиж; 

- чорногуз, журавель, стриж; 
- пиріжок, морозиво, желе, 
корж; 
- бузок, жасмин, бузина, ожина; 
- рожевий, зелений, жовтий, 

бузковий, оранжевий. 

 
2. «Знайди зайве слово» 
- Назар, Жорж, Жанна; 
- Зоя, Захар, Жанна; 

- Житомир, Золотоноша, зебра; 
- жирафа, зозуля, заєць; 
- пиріжок, морозиво, жасмин; 
- зелений, жовтий, зеленка 
(ліки) 

 
3. «Назви слово» 
(використати гру №1) 
- Які знаєш імена хлопців, у 
назві яких є звук /З/ (/Ж/). 

 
4. «Слова-рими» 
(Придумування слів-рим, або 

вгадати, до якого слова рима) 
Лоза - … (діжа, іржа, гроза, 

межа, коза…) 
Жар -… (зал, кобзар, загар,…) 
Жовток -… (замок, ватажок, 
пиріжок, козубок, візок, 
сніжок…) 

  

 
 

[Ш] - [Ж] 

 
1. «Повтори слова і назви одним 
словом» 
- жилет, шуба, жакет, шорти, 
штани – це …; 

- Женя, Шура, Жорж, Гавриш, 
Жора; 
- Кишинів, Житомир, Шепетівка, 
- жираф, шимпанзе, жаба, миша, 
вуж, шакал 

- жайворонок, шишкар, чиж, 
шуліка, шпак; 
- пампушки, пиріжок, галушки, 
коржики, каша; 
- шоколад, жовток, шніцель, 

желе. 

 
2. «Знайди зайве слово» 
- жилет, шуба, Шура; 
- Женя, Мишко, Житомир; 

- Даша, Жора, Маша; 
- жирафа, шпак, миша; 
- шимпанзе, журавель, 
жайворонок; 
- пиріжок, жучок, шоколад. 

 
3. «Назви слово» 
  (використати гру №1) 
- Які знаєш імена хлопців, в 
назвах яких є звук /Ш/ (/Ж/)? 

 
4. «Придумай» 
(За словом – речення) 

 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

       [С] - [З]- [Ш] - [Ж] 

 
1. «Повтори слова і назви одним 
словом» 
- сорочка, блуза, шуба, жакет; 
- Семен, Назар, Мишко, Женя; 

- Свєта, Зоя, Маша, Жанна; 
- синичка, зозуля, шпак, 
журавель; 
- лисиця, зебра, шимпанзе, 
жирафа; 

- собака, коза, кішка, жеребець; 
- сметана, морозиво, каша, 
пиріжок; 
- Сміла, Золотоноша, Шпола, 
Житомир; 

- осина, береза, шовковиця, 

в’яз, сосна; 
- айстра, незабудка, ромашка, 
жоржина; 
-  бузок, жасмин, шипшина, 

бузина 
- серпень, березень, жовтень, 
вересень; 
- сандалі, калоші, босоніжки. 
 

2. « Знайди зайве слово» 
- сорочка, блуза, босоніжки; 
- Семен, Свєта, Мишко; 
- лисиця, синиця, зозуля; 
- собака, шимпанзе, кішка; 

- сметана, каша, ромашка; 
- айстра, береза, шовковиця; 
- сміла, Шпола, Даша; 

- серпень, березень, береза. 
 

 

 
 

 

 
3. «Назви слово»   
 (використати гру №1) 
- Які знаєш імена хлопців, в 
назвах яких є звук /С/? 

(Аналогічно звук /З/, /Ш/, /Ж/)… 
 
4. «Придумай»  
(За словом – речення) 
 

5. Чарівна скринька» 
(Дитина витягує із скриньки якусь 
картинку з одним із звуків, що 
вивчається, називає цей звук, 
його місце у слові) 

 

6. «Що я задумала» 
(На столі картинки із звуками, що 
вивчаються. Дорослий описує 
якусь з цих картинок, дитина 

повинна відгадати і скласти з нею 
речення. Потім дитина описує 
картинку, дорослий відгадує.)  
 
7. «Скажи лагідно» 

(Утворення зменшувально-
пестливих суфіксів у словах із 
звуками, що вивчаються: шуба – 
шубочка,…)  
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 



 

 
 

- Чуб, час, чиж, 
чек, чув, чому, 
чари, чаша, 

чоло; 
- читав, череп, 
чистий, чайник, 
чайка, чабан,  
чавун, число, 

черга, четвер, 
черв’як, червень, 
чорний, чимдуж;  
- чотири, черево, 
читати, чекати, 

червоний, 
чоботи, черешня, 
чагарник, 
чередник 

(пастух), 

чорногуз, 
чемодан, 
чоботар, чоловік; 
- черепаха, 
Чебурашка, 

Чарлі Чаплін, 
черевики, 
чепуритися.    
  

Курча, грача, дача, парча, качур, 
індича, початок, вовченя, галченя, 
каченя, вовченя, речення, печиво, 

очерет, кучері, увечері, кочегар, 
викручує, очеретянка, почали, 
відпочинок, кусюча, пекуча; 
-  крючок, гачок, жучок, сачок, рівчак, 
вовчик, хлопчик, рябчик, злочин, кучер, 

качан, бачив, кричав, мовчав, прачка, 
гречка, тачка, качка, Жучка, пічка, 
свічка, річка, лічба, очко, ручка, пучка, 
кінчик, льотчик, стільчик; 
- курточка, сорочка, кабачок, павучок, 

віночок, клубочок, синочок, горобчик, 
майданчик, пеньочок, мішечок, тачанка, 
мовчанка, язичок, булочка, аптечка, 
вудочка, язичок, Марічка, булочник, 

вдячність, ячмінь, онучка, яєчко, 

пучечки, печерички, електричка, 
авторучка, 
- сердечко, віконечко, пиріжечок, 
кружечок, діжечка, ластівочка, садочок, 
ложечка, стежечка, сережечка, 

пасічник, сестричка, гарячий, травичка, 
гніздечко, молоточок, водичка, 
горбочок, холодочок, росточок, 
ножичок, вчить, вчитель.     

 

 

Піч,  
річ,  
ніч,  

сич, 
м’яч, 
квач, 
ткач, 
плач,  

ключ, 
калач, 
тягач, 
овоч, 
рогач, 

обруч, 
родич, 
зустріч, 
здобич, 

слухач, 

матч.  
 
 

Словосполучення 

                              **************** 
Чорний чорногуз, чотири чоловіка, читати казочку, чисті чоботи, чорні 

чоботи, пахуча травичка, гніздечко пташечки, пахучий чай, чемний 
чоловік, чорне чорнило, пахуча черемха, пекучий часник, чистий 
четвер, гарячий чайник, чиста водичка, число чотири, вчитель вчить. 
 
 

 
 



 

 
 

ЧА-ЧА-ЧА- у мене нема м’яча; 
ЧИ-ЧИ-ЧИ-трохи помовчи; 

ЧУ-ЧУ-ЧУ- яблук напечу; 

ЧО-ЧО-ЧО- смачне лечо; 
ЧЕ-ЧЕ-ЧЕ- свічка пече; 
 
ЧУ-ЧУ-ЧУ- скоромовку я учу; 
ЧУ-ЧУ-ЧУ- нікуди не втечу; 

ЧУ-ЧУ-ЧУ- на заняттях я мовчу; 
ЧУ-ЧУ-ЧУ- швидко колесо верчу; 
ЧА-ЧА-ЧА- дай мені калача; 
 
ЧЕМ-ЧЕМ-ЧЕМ- почастували калачем; 

ЧОК-ЧОК-ЧОК- у мене хом’ячок; 
АЧ-АЧ-АЧ- летить пугач; 
АЧ-АЧ-АЧ- ти не плач; 
АЧ-АЧ-АЧ- дай мені калач; 
ІЧ-ІЧ-ІЧ- надворі ніч; 

ІЧ-ІЧ-ІЧ- горить піч; 

 
-АЧКА-АЧКА- біжить конячка; 
ОЧКА-ОЧКА- у мами гарна дочка; 
ОЧКА-ОЧКА-надворі стоїть бочка; 

УЧКА-УЧКА- маленька онучка; 
 
-ЧІ-ЧІ-ЧІ- котик на печі; 

ЧІ-ЧІ-ЧІ- дай мені ключі; 

ЧІ-ЧІ-ЧІ- смачні калачі; 
 

                     

   

 
 

 

 
 

 

 



                 Речення 

           *********** 
1. Мене почастували  

 пахучим чаєм. 
2. За горбочком холодочок. 
3. Онучка причепурилася і одягла 

віночок. 
4. Чом грачиха 

почала кричати? 
5. Ми побачили яєчко  
в гніздечку. 
6. Марічка читала казочки 

 в читальні. 

7. Чоботар відремонтував чоботи. 
8. Чорногуз чалапа біля очерету. 
9. У холодочку пахуча травичка. 
10. Хлопчик налив пахучий чай у 
чашку. 

11. Вчитель вчить читати чітко 
речення. 
12. Чоловік плив річкою на 
червоному човні. 
 

 
 

  Прислів’я, приказки 

  ******************* 
1.Навчання і труд поруч ідуть. 
2. Вчений водить, а невчений 
слідом ходить. 
3. Хочеш їсти калачі, не сиди на 
печі. 

4. Ану вставай, чоловіче, третій 
півень кукуріче. 
5. Маленька праця краще за 
велике безділля. 

  Загадки 

           *********** 
1. Їду, їду, ні коліс, ні сліду.  
                                  (Човен) 
2. Б’ють мене, а я не плачу, 
Круглий я , угору скачу.       (М’яч) 

 

3. Плавала, купалася,  
Сухою зосталася.             (Качка)   

 

4. А що я люблю, вгадай: 
Запашний, солодкий…      
                                       (Чай) 
5. На вогні щоденно спить, 
Носом уві сні свистить.   

                                     (Чайник) 
6. Хто перший у хату заходить? 
                                    (Ключ) 
7. Він у школі, як мама, дорогий, 
Він хоче всіх навчити 

Любити край чудовий свій, 
Це мудрий в школі…      (Вчитель) 
8. Два брати через дорогу 
живуть, а один одного не бачать. 
                                         (Очі) 

9. Живе спокійно, не спішить, 

Вона ніколи не біжить, 
Під панциром без страху гуляє… 
                                 (Черепаха) 
10. Кругом бочки, бігають 

клубочки.              
                                   (Курчата) 
11. Вона руденька, ще й 
хитренька, 
 Не велика й не маленька. 

Вона – вовчику сестричка, 
А зовуть її…               (Лисичка) 
12. Що то за голова, що лиш зуби 
і борода?                   (Часник) 
13. Чорне сукно лізе у вікно. 

                                          (Ніч) 
14. Між берегів текла, текла, 
Мороз зміцнів – під скло лягла. 

                                        (Річка) 
15. Як ходять, то повні, 

Як стоять, то порожні.   
                                     (Чоботи) 
16. Сидять два коти, 
У них чотири хвости.   
                                 (Черевики) 

 



 

                        Вірші 

           ******** 
  1. Кіт у мами вкрав  
клубочка. 
Й від куточка до куточка 
Покотив того клубочка. 
Той тікає швидко-швидко, 

А котові і не видко, 
 Як розмотується нитка 
Від куточка до куточка 
І… нема уже клубочка! 

2.Пошила чапля черевички, 

І мерщій пішла до річки. 
Чап-чалапу, чап-чалапу, 
В мене гарні черевички. 
  3. Чимчикує черепаха, 
Бачить: чапля-бідолаха: 

Один чобіт одягла, 
Другий чобіт не знайшла. 
  4. Качка кряче,  
каченят не бачить. 
Кличе качечка курчат: 

- Чи не бачили качат? 
- Ні, качечко, ми качат  
не бачили й у вічі, 
А качура без качат  
зустрічали двічі. 

  5. Водичко, водичко,  

умий моє личко, 
Щоб і очки ясніли, 
Щоб і бровки чорніли. 

  6.Брехач бреше, 

Бреше не вперше… 
Розбрехався брехач. 
Брехач, як деркач: 
Деркач дерчить 
І брехач не мовчить. 

  7. – Зайчику, зайчику, 
Де ти бував? 
- У березовім гайочку,  
На зеленому горбочку, 
Квіточки зривав. 

 

 
  

 Скоромовки 

        ************* 
1. В чаплі чорні 
черевички, 
Чапля чапа до 
водички. 

 
2. Купила чорні 
черевики 
Черепаха чоловіку. 

На черепашиного чоловіка 

Черевики завеликі.  
 
3. Їжачатко з їжачком  
Їли кашку з молочком. 
 

4. Ниточка доведе до клубочка. 
 
5. Ченчик-ченчик невеличкий 
На ченчику черевички. 
 

6.  У голубки-горлички 
Туркотливе горлечко. 
Горличка туркоче, 
Горличка воркоче.  
 

 7.   Чом грачиха, чом грачата 

Почали чимдуж кричати: 
- Чиєсь чудне чучело 
Очам надокучило. 

 

8. Чудове, пречудове 
Мамине дитятко: 
Чере-чапе, чере-шапе, 
Черепашенятко!  
 

 



  

 
 

 
 

    

 Слова 

           ******** 
Чіп, чіпати, чіпляти, чіпкість, 
чіпляння, чіплятися, чітко, 

чіткий, чільний (головний); 
- очі, ночі, речі, печі, мечі, квачі, 
ткачі, ключі, матчі, кучі, кручі; 

- калачі, тягачі, рогачі, обручі, 
родичі, здобичі, слухачі, пугачі, 

пахучі, пекучі, кусючі, гарячі,  
чоловічі, бородачі.  
 

     Словосполучення 
    ***************** 
Чарівні зустрічі, пахучі калачі, 
пекучі печі, гарячі калачі, пахучі 

ночі, чоловічі родичі, гарячі 
овочі, чоловічі очі, гарячі матчі. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

    Речення 

           *********** 
1. Я їм пахучі калачі. 
2. Розтопили гарячі печі. 

3. Я пам’ятаю гарячі футбольні 
матчі. 

4.  Люблю я літні пахучі ночі. 

 
 

     

 

Прислів’я 

           *********** 
 Хочеш їсти калачі, не сиди на печі. 

 
 



 

 
 

 
 

Слова 

           ******** 
Піч-печі, річ-речі, ніч-ночі, м’яч-
м’ячі, квач-квачі, ткач-ткачі, матч-
матчі, ключ-ключі, калач-калачі, 
тягач-тягачі, слухач-слухачі,   

рогач-рогачі, овоч-овочі, круча-
кручі, обруч-обручі, зустріч-

зустрічі, здобич-здобичі, 
бородач-бородачі,; 
пахучий-пахучі, пекучий-пекучі, 
кусючий-кусючий, гарячий-
гарячі, чоловічий-чоловічі.   

 

Словосполучення 
                             ***************** 
  Пахучі пиріжечки, пахучі булочки, кусючі павучки, гарячі чашки, 

гарячі пиріжечки, чубаті бородачі, червоні обручі, чорні очі, чоловічі 

чоботи, читати чітко, четверо родичів, чорні рогачі, чисті овочі, чудові 
кручі, чудові м’ячі, чудові матчі, чоловіки-бородачі.    

    Вірш-загадка 

                                 ************** 
Удень спочиваю, а вночі літаю. 
Маю круглі очі, бачу серед ночі. 
                                                   (Сова) 

 

             Речення  

          *********** 
1. Моя чарівна матуся пече пахучі калачі. 
2. Продавались чорні чоловічі чоботи. 
3. У мене є четверо родичів. 

4. У Марічки чорні очі і чорні брови. 
5. Вчитель вчить читати не поспішаючи і чітко. 
 
 
 

 

 
 
 
 

 



 

Цирк - чирк, 

чари-царі, цок-

чок, цокатися-
чокатися,  
- цок-цок-цок- 

язичок  

- цок-цок-цок- 
каблучок 

-  цок-цок-цок- 
павучок; 

- цанка-цанка-

тачанка, 
- цанка-цанка-

мовчанка. 

Сонце-сонечко, віконце-

віконечко, палиця-паличка, 

лице-личко-обличчя, заєць-
зайчик, куниця - куничка, 
хлопець-хлопчик, криничка-
криниця, водичка-водиця, 

відерце-відеречко, копитце-
копитечко, серце-сердечко, 
крилечко-крильце, цеберце -
цеберечко, синиця-синичка, 
лисичка-лисиця, суниця-

полуниця-полуничка, горобець-
горобчик, пшеничка-пшениця, 
рукавиця-рукавичка, годівничка-
годівниця, шовковиця -
шовковичка; 

Плац-плач, 

хлібчик-хлібець, 

супчик - супець, 
кінець-кінчик 

 

      [ Ц – Ч ] 

Циркач, чебрець, 
черевце,  
помічниця, 
чорнобривці, 

циганча, 
царевич, 
цесаревич, 
цесарочка   

Словосполучення і речення 

************************ 
 - Горобчик-стрибунець, черствий хлібець, міцний обруч, цупка сорочка, 
чарівний палац, чарівне кільце, чисте віконце, смачна цукерка, гучний 

цокіт, пекуче сонце, міцна тачка, кусюче цуценя, чисте крильце, смачна 
цитрина(цитрина-лимон), цокатися чарками, міцне сердечко, чудові 
нарциси, пахучий чорнобривець, чай із цукром, міцні чоботи.      

1. Цвіркун стрекоче у траві. 
2. Біля криниці стрибав горобчик-стрибунець. 

3. Пекуче сонце високо піднялося в небі. 
4. Мама купила у крамниці смачні цукерки. 
5. Вчорашній хлібець зачерствів. 
6. Ми побачили чарівний палац. 

7. Зацвіли чудові нарциси (чорнобривці). 

8. З цикорію смачна кава. 
9. Синичка сіла на віконце. 
10. Циганча вибігло з відеречком на крильце. 
11. Ми почули гучний цокіт копитець. 
12. Цапи-бородачі не бояться зими. 

13. У віконечко сонечко сміється. 

14. Хлопчик малює червоним олівцем. 
15. Грицик набрав відерцем водички з криниці. 
16. У розчинене віконце заглядає сонечко. 



Вірші                                    

*********** 
  1.    Нетерплячий 

Чому цуцик у муці? 
Він хотів спекти млинці. 
Та собача вдача  
Дуже нетерпляча. 
Лиш розбовтав тісто – 

З’їв його все чисто. 
   2. Цапок водицю п’є з цеберка, 
Скубе травичку у садку. 
Солодкий цукор чи цукерка – 

Це теж цапкові до смаку. 

   3. Висить на стіні, 
цокоче, цокоче, 
щоб я не спізнився(-лась) 
в садочок він хоче.       (Годинник) 
 4. Через поле навпростець 

Дибав сірий баранець. 
Три овечки за собою 
Вів горою з водопою. 
 5. Коли чергує Люда, 
У клас приходить чудо: 

Парти миються і стільці, 
Весь паркет протреться, 
У вікнах – сонця промінці, 
Дошка вся аж сміється. 
На вікнах квіти 

Раді, наче діти: 

- Дякуємо Люді 
За таке ми чудо! 
   6.  Цап на тин залізти хоче, 

Цесарка йде, цокоче. 

   7.  Цить, дитино, цить, не плач. 
Принесе киця калач. 
Вже недалечко, на мостику, 
Несе калач на хвостику. 
 

 

8. Кличе курочка чубата: 
- Їсти йдіть,  

мої курчата, 

Ципки-ципки, 
цип-цип-цип, 
Накришили 
дітки хліб. 
Їжте, ципки, 

крихітки, 
Я знайду ще черв’ячки. 
Діток ви не  покидайте, 
Біля них частіш гуляйте. 
   9. Чубатий качур кряче качці: 

- Ти чудо бачила чи ні? 
До річки човен мчав на тачці, 
По річці – тачка на човні! 
 10. Ходить тиша в теплих капцях. 
Задрімала в кріслі бабця. 

А годинник цокотить: 

Бабця спить, бабця спить. 
Я навшпиньки вийду з хати, 
Щоби їй не заважати. 
Не скавчи, собачко, цить! 

Бабця спить, бабця спить. 
   11. В лісочку, на галявці, 
Озерце синє є. 
Маленьке оленятко 
Водичку з нього п’є. 

І кличе свою мамцю, 
Аж вітерець притих… 
І падають краплинки 
Із ріжок золотих. 

   Скоромовки 

************ 

1. Танцюють в цирку циркачі: 
Гірські цапи-бородачі. 
2. Очиці у вовчиці,  
наче блискавиці. 

 

                                     
 

 

 



 

- Чуб-суп, чоло-село, що-сто, сом-

чом, син-чин, чаша - Саша, сад-

Чад, сумка - чумка, чайка-сайка, 
сокири-чотири; 
- Час, число, честь, сич, часник, 
чесно, чистий, часто, чокатися, 

чепуритися,  
- Сочок, сачок, слухач, силач, 
стовпчик, стільчик, сирочок, 
сарайчик, струмочок, свисточок, 
стрибочок, спідничка, самоварчик, 

сніговичок, снігурочка, сміляночка, 
Світланочка, світлофорчик; 
- свічка, синичка, суничка, 
сестричка, скрипочка, Сарочка, 
сорочка, собачка, сонечко, 

сердечко;  

- Вусач, вдячність, 

частокіл, пісочок, 

кусочок, 
голосочок,  
носочок, місточок, 
листочок, 

колосочок, 
волосочок, 
тістечко, містечко, 
кусюча, кісточка, 
вискочка,  

лисичка, мисочка, 
хусточка, 
весняночка, 
Алісочка, 
Марусечка, 

піаністочка;   

 Річ-ріс, ніч-

ніс, квас-

квач, м'яч-
бас, ткач-
квас, ключ-
вус, калач-

баркас, 
тягач - 
Тарас, овоч-
волос, 
рогач-

романс, 
обруч - 
аґрус 

Словосполучення 

                             ***************** 
Кусючий сич, гарчить собачка, чиста Сарочка, чесна Симочка, число 

чотири, стучить сердечко, корисний часник, сухий сучок, червона 
мисочка, веселе собача, чиста водичка, чисте джерельце, висока круча, 
чистий четвер, чорні босоніжечки, густий частокіл, свіжа водичка.   

Речення 

                                   *********** 
1. Часто стучить сердечко. 
2. Собачка гарчить на сича. 
3. Бабуся пече смачний калач. 

4. У Алісочки червона спідничка. 
5. Собачка їсть з мисочки. 

6. На столі чотири свічки. 
7. Високо світить сонечко. 
8. Хлопчикам і дівчаткам корисно їсти часник. 
9. Веселе собача стрибало у човні. 
10. У Соні – сумочка. 

11. Навколо садиби частокіл. 
12. На сурмі сурмить сурмач. 
13. У відчинене віконечко заглядає сонечко. 

14. Треба їсти чисті овочі. 
15. Сонечка купила собі босоніжечки. 



     Прислів’я та приказки 

******************** 
1. Ластівка день починає, а 

соловей його кінчає. 
2. Хочеш їсти калачі – не сиди 

на печі. 

Вірші                                    

*********** 
   1. Чому цуцик у муці? 
Він хотів спекти млинці. 
Та собача вдача 
 Дуже нетерпляча: 

Лиш розбовтав тісто, 
З’їв його все чисто. 
  2. Цапок водичку п’є з цеберка, 
Скубе травичку у садку. 
Солодкий цукор чи цукерка 

І це цапкові до смаку. 

  3. – Чому, чому? – чомукають 
чомусики смішні. 
- Чому, чому? 
- Бо смішно їм, чомукають вони. 

  4. Я за мамою 
скучаю. 
Йде з роботи – 
зустрічаю. 
Приготую чашку 

чаю, 
Маму чаєм пригощаю. 
  5. Цвірінчить горобчик, 

Сів спочить на стовпчик. 
Горобчик цвірінчить – 

На стовпчик сів спочить. 

  Загадки 

         *********** 
1. Їду, їду, ні колес, ні сліду.  
                                  (Човен) 

2. Б’ють мене, а я не плачу, 
Круглий я , угору скачу.                           
(М’яч) 
3. Плавала, купалася,  

Сухою зосталася.                                
(Качка)    

4. В лісі вирізана, 
Гладенько витесана, 
Співала, заливалася, 

Як називалася?              (Сопілка) 
  5. Собою не птиця, 
Співати не співа, 
А хто до хазяїна йде, 
Знати дає.                      (Собака).                            

   6. У зеленому лісочку, 
Під мережаним листочком, 
Червоніє невеличка 
Спіла ягідка…                (Суничка)  
 7. Він у школі, як мама, дорогий, 

Він хоче всіх навчити  
Любити край чудовий свій, 
Це мудрий в школі…      (Вчитель) 

 8. Два брати через дорогу живуть, 
а один одного не бачать. 

                                         (Очі) 
 9. Живе спокійно, не спішить, 
Вона ніколи не біжить, 
Під панциром без страху гуляє… 
                                 (Черепаха) 

10. Горить, палає, слізьми вся 
стікає.                          (Свічка) 
 11. Що це? Що це? – Всі кричать, 
- Білі мухи он летять!                             
(Сніг) 

  12. Я дерево-красень, 
А звати мене…                   (Ясен) 
  13. Довгий хвіст вона має,  
В темнім лісі проживає, 

Їй на місці не сидиться, 

Як же звати її?              (Лисиця) 

   Скоромовки      

 ************ 
1. Ось горобчик сів 

на стовпчик. Чистить 
пір’ячко горобчик. 
2. Летів горобчик, сів 
на стовпчик. 
Прибіг хлопчик – утік горобчик. 

 



 

[Ч] 

 

Ігри 
           ******* 
«Назви зайве слово!» 
- чиж, чапля, чайка, черепаха; 
- чашка, часник, виделочка, 

чайник; 

- чотири, черевики, чоботи; 
- чорний, гарячий, червоний, 
коричневий; 

- вовченя, каченя, граченя; 

- булочка, качур, калач; 
- ткач, чоботар, швачка, качка; 
- галченя, курча, каченя, індича. 

 

Тексти 
           ******* 
         Квочка та Жучка 
Надворі було тепло і сонячно. 
Квочка з курчатами пішли в сад 

пощипати свіжої травички і 

поживитись черв’ячками та 
комашками.  
 

 
 

 

 
Раптом з-за куща вискочила Жучка 
– хотіла зловити жовте курчатко. 
Усі курчата полякалися, почали 
тікати, пищати, а квочка 

розпустила крила і ну щипати 
Жучку за вушко: «Щип та щип! 
Щип та щип! Боляче стало Жучці, 
вушко почервоніло. Жаль 
пухнастої Жучки. Але на поміч з 

хати прибігла Марічка і почала 
відганяти квочку від собачки:   
- Не щипай, не кричи, відвернися і 
мовчи! 
Марічка швидко забрала Жучку і 

почала її вчити:  

- Не можна чіпати курчат! Бач, яку 
квочка дала здачу! Пухнаста 
Жучка і Марічка пішли спочивати 
на травичку, а квочка з курчатами 

– шукати черв’ячків та комашок.     
 

 
 



 

  Лак, лад, ласт, лев, 

лоб, лось, лом, лис, 

лист, лук, луг; 
  Лице, липа, лити, 
лижі, лечо, лезо, 

лоза, лоно, лоша, 
локон, лото, лоток, 
лосось, лови, лупу, 
луна, Лука, лава, 

лапи, лама, Лада, 

лайка, ланцюг, 
лантух, лампа,  
лебідь, левкой, 
лимон, листи, лиман, 
лобзик, луска, лутка, 

лунка; 
  Лелека, лепеха, 
лопата, лапаті, 
лозина, лобода, 

ластівка, левеня, 

лимонад, леопард, 
лушпиння, 
лушпайка, 
лейтенант, лимонка; 
  Листоноша, 

левенята, лимонади.    

   Воли, столи, голи, коли, вали, 

мило, вила, сіла, біла, пила, школа, 

поле, килим, малий, холод, голод, 
вулик, пілот, пилок, салат, халат, 
солдат, олень, осли, козли, дятли, 

схили, гілка, тюлень, стілець, 
голуб, жолудь, тулуб; 
  Пенали, соколи, золото, плакали, 
великий, метелик, ялина, калина, 

малина, Галина, волосся, колосся, 

яблука, волога, долото, молоко, 
молоток, колобок, зелене, долоня, 
солома, калоші, акула, тепловоз, 
пилосос, колиска, палиця, щілина, 
галушки, гойдалка, полковник, 

пістолет, кулемет; 
  Балалайка, велосипед, полуниці, 
підполковник; 
   Клас, клен, клей, клоун, клавіші, 

клумба, клубок, баклажан, глек, 

глобус, гладіолус, плащ, плаття, 
плуг, плита, плавець, поплавок, 
блокнот, близнюки, бублик, 
флокси, флейта, фламінго, слон, 
слоїк, словник, слива, весло, масло.   

Пил, віл, 

стіл, кіл, 

вал, схил, 
гол, мул; 
  Пенал, 

осел, 
козел, 
орел, 
сокіл, 

вокзал, 

котел, 
дятел, 
монгол, 
футбол, 
гандбол;  

 
Волейбол, 
баскетбол, 
мотоцикл. 

Словосполучення 
******************** 

Летіла лелека, кислий лимон, голубий халат, мале левеня, весела 

Наталка, зелений килим, голодний тюлень, холодне молоко, мала 

липка, волога гілка, біла булка, зелена ялина, гладкий стіл, 
маленька яблунька, біле мило, лагідне обличчя, зацвіла калина, 
мале лоша, лимонад з яблук, великий слон, вологе волосся, 
велика долоня, біла білизна. 

Прислів’я 
************** 

1. Кінець діло хвалить.          4. Усяк кулик до свого болота звик. 
2. Без діла слабіє сила.         5. Словом, як листом стеле, а ділом,                            

3. Як словом, так і ділом.          як голками, коле.  

 



Речення 

************* 
1. Сіла ластівка на гілочку. 

2. Зацвіла в долині калина. 
3. Ми у казці бачили колобка. 
4. Маленька Леся мила милом обличчя. 
5. На галявині стояла зелена ялинка. 
6. Наташа пошила голубий халат.  

7. Мале левеня ссало лапку. 
8. Голодний тюлень голосно пищав. 
9. Полетіла лелека до своїх лелеченят. 
10. «Ой, який кислий лимон!» - запищала Мила. 

11. Весела Наталка співала пісні - заклички. 

12. Леся побачила великого слона. 
13. Солома вже підсохла, і її сховали. 
14. Галинка посадила маленьку ялинку. 

Загадки 
************ 

  1. Колечко у колечко,  
Колечко у колечко, 
Тай сплелася довга доріжечка. 
                               (Ланцюг) 
  2. Під стріхою хату має, 

Багато комах з’їдає.     (Ластівка) 
  3. Хату на хаті має, 
Жабам рахунок знає.    (Лелека) 
  4. Сам їду – вони їдуть, 
Сам стою – вони стоять, 

Почну годувати – не їдять. 

                                      (Лижі) 
   5. Тварина рогата – 
І рогів багато.              (Олень) 

   6. Нога тонка, 

А голова товста.          (Молоток) 
   7. Рідке, а не вода, 
Біле, а не сніг.             (Молоко) 
   8. І маленькі, і старенькі 
Влітку, взимку, навесні 

Всюди вдягнені гарненько  
У зелені сукні всі.       (Ялинки) 
  9. Вірно людям я служу, 
Їм дерева стережу, 
 Дзьоб міцний і гострий маю, 

Шкідників ним здобуваю. (Дятел)  

                      Вірші 
*********** 

1. Алла липку не вгляділа, 
Липка листя загубила. 
З липки листя не опало, 
Липку лані общипали. 
  2. Каже Калинка: 

- Калинка, не малинка. 
- Так, так, Килинко:  
Несолодка калинка.  
  3. - Лелеко, лелеко! 
До оселі далеко? 

- Далеко, далеко! – 

Відказує лелека.  
 4. Дві лисички, дві лисички 
Миють лапки, миють личка. 

Не випустить тато-лис  

Їх немитими у ліс.  
  5. Лиски милом личка мили, 
Лиски мило загубили. 
Лиски швидко в ліс пішли, 
Але мило не знайшли. 

   
    
 
 
 

 



 6.  Клава котика катала 
На калиновім візку, 

Колотилось, калаталось 

Криве колесо в піску.       
Колотилось, калаталось 
Та упало на пісок. 
- Докаталися, - казали, - 
Клава, котик і візок. 

7. Вийшли ми з лопатами, 
Почали копати ми. 
В ямки воду лили, 
Вишеньки садили. 
  8. Я біжу,  

біжу по гаю, 
Я метелика  
впіймаю. 
 А метелик не схотів – 
Геть від мене полетів. 

 Полетів він на лужок, 

 Заховався між квіток. 
 Я іду, іду, іду 
 І метелика знайду! 
  9.   Оленка маленька 

 Я навчилась умиватись,  
Одягатись, узуватись, 
А Оленка ще мала –  
Її мама одягла. 
Я з Оленкою гуляю, 

Ні за що її не лаю, 
Бо вона іще мала – 
Лиш ходити почала. 
  10. Дівчина Мила лижі вдягла, 
Лижі великі, а Мила мала. 

Мила на лижах стоїть несміливо: 
Хилиться, хилиться, хилиться 
вліво. 

Лижі поїхали, Милочка: «Ах!» 
Якби не палиці, було би бах! 

 
     
  
 
 

11. А вже тепло-тепло, 
Зникли холоди, 

Кличуть нас до себе  

Сонце і вода. 
12. Мила милитись не вміла, 
Мила мило з ніг не змила. 
Мама милила уміло, 
Мама з Мили мило змила. 

 
                 Скоромовки 

*************** 
  1. Летіла лелека. 
Заклекотіла до лелеченят. 

 2. У душі Луша милом  
Плечі і тулуб мила. 
  3.  Лиски милом личка мили. 
Лиски мило загубили.  
   4. Мила в мами взяла мило, 

Мила милом Маню мила. 

   5. Килимом зеленим зазеленіли 
поля. 
    6. Золоті жолуді зовсім 
пожовтіли. 

    7. Міняй бики на воли, аби вдома 
не були. 
    8. Гей, малий, скажи малому, 
Хай малий малому скаже, 
Хай малий теля прив’яже. 

9. Хвалилась, хвалилась,  
Поки не звалилась. 
    10. Схопив Клим клин, 
Почав клином килим вибивати. 
    11. Стоїть Олена біля клена. 

    12. Білченя та лисеня  
  Їли ласощі щодня. 
 

 

 



 
 

 - Ліс, лід, лінь, 

ліфт, ліки, Ліда, 
літо, літа, літак, 
лікоть, лічба, 
лінія, лілія, 

літати, лінійка; 

 - Люк, Люда, 
люди, Люся, 
любов, люлька, 
лютий, люпин; 

 - Лящ, Ляля, 
лялька, ляда, 
Ляна, ляпас, 
лякати; 
 - Льон, льох, 

льотчик, 
льодяник, 
льодяний; 
       

  - Оля, ключ, хліб, шлях, слід, 

зліт, політ, куля, пуля, фляга, 
поля, маля, теля, воля, хвиля, 
миля, петля, пляма, Неля, фільм, 
галька, Валька, Полька, тюлька, 

кулька, пулька, кілька, вільха, 

земля, кільце, стільці, пальці, 
сльози, пальто, хвалько, пальма, 
коклюш, віслюк, альбом, Ілько, 
тюльпан; 

  - Лілія, кульбаба, весілля, коліно, 
поволі, тополя, калюжа, неділя, 
цибуля, квасоля, олія, їдальня, 
олівець, малюнок, валянки, 
конвалія; 

  - НЕМАЄ: дятлів, столів, котлів, 
голів, козлів, ослів, волів, схилів, 
пеналів, вокзалів, монголів, 
мотоциклів. 

 Міль, біль, 

куль,  нуль, 
тюль, сіль, 
хміль, 
сталь, 

джміль, 

постіль, 
пістоль, 
пудель, 
вчитель, 

вихователь,  

Словосполучення 

******************** 
  Лякати малюка, любе літечко, люба вихователька, малювати 
олівцем, малюнок Люсі, джміль на тюльпані, веселі малюки, милі 
малята, альбом Ілька, льотчик у літаку, літав льотчик, лід на 
землі, літає поволі, плями від олії. 

Речення 

************* 
1. Ілько лякав малюків віслюком. 
2. Люда любить малювати олівцями.  

3. Лютий місяць лютує. 
4. Льотчик літає на літаку. 
5. Сів джміль на конвалію. 
6. Люся намалювала ляльку. 
7. Ліда гуляє у пальті і валянках. 

8. Плямистий віслюк – ще малюк. 
9. Оля намалювала хвилясту лінію. 
10. Я люблю виховательку Лідію Ільїну.  
11. Ілько – сильний хвалько. 
12. На галявині гуляє телятко. 

 



 
 

  Слова 

********** 
- Лілея, ловлять, Лоліта, холодильник, малолітка; 
  - Лис – ліс, лук – люк, лох – льох, галка – галька;  
  - Солити – сіль, джмелиний – джміль, постелити – постіль, 

хвалитися – хвалько, пістолет – пістоль, голова – голівка, поле 
– поля, малий – малюк, цибулина – цибуля, землистий – земля, 
квасолина –квасоля, стілець – стільчик, школа – шкільний, 
болить – біль, милий – милі, тополя – тополиний, Галя – 

Галинин, палець – пальці, полетів – політ, теплий – теплі, 

веселий – веселі, овал – овальні, стиглий – стиглі, гілка – гілля, 

слово – слівце, стіл – на столі, насолити – сіль; 
  - (НЕ МАЄ ЧОГО): пенали – пеналів, столи -…, голи, схили, 
дятли, осли, козли, мули, воли, соколи, вокзали.          

Словосполучення 
************* 

- Любе лелеченя, люте левеня, ліва лапа, колір лимона, 
вологе літо, мальовнича клумба, овальний стіл, стиглі сливи, 
гіллясті липки, люба школа, солодкий льодяник, бджола на 

тюльпані, веселі хлопці, миле довкілля. 

Т                     Речення 

           ************* 
- Мала липка пахне сильно. 
- Лоза поповзла все далі і далі. 

- Хлопці поїхали на мотоциклі. 
- Яка маленька сливка біля нашої оселі! 
- Влітку зеленіють поля. 
- Люся загубила ляльку Лесю. 
- Біля лиману стояли гіллясті  

сливи. 

- Хлопці їли спілі сливки. 
- Люда взула валянки, одягнула пальто і пішла  
   гуляти на вулицю. 
- Малюки дивилися мультфільми. 

- Біля клена плететься квасоля.  

- Мисливці не спіймали соколів, а лише  
налякали дятлів. 
- Настало тепле, любе літечко. 



 

 
ЛИ-ЛИ-ЛИ- забили голи;  

  ЛУ-ЛУ-ЛУ- піймали ми акулу; 
ЛА-ЛА-ЛА- вола в поле повела; 
ЛА-ЛА-ЛА- Міла молоко пила; 

ЛА-ЛА-ЛА- козу в ліс завела; 
ЛО-ЛО-ЛО- у кімнаті тепло; 
ЛО-ЛО-ЛО- у човна – весло; 
ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ- Олесь пішов у поле; 
ЛИ-ЛИ-ЛИ- ми підлогу підмели; 

ЛИ-ЛИ-ЛИ- квіти полили; 
ЛУ-ЛУ-ЛУ- купили пилу; 

 
- ЕЛ-ЕЛ-ЕЛ- тупий осел; 
ИЛ-ИЛ-ИЛ- на машині пил; 

ЕЛ-ЕЛ-ЕЛ- на липі дятел; 
АЛ-АЛ-АЛ- мені купили пенал; 
ОЛ-ОЛ-ОЛ- ми забили гол; 
АЛ-АЛ-АЛ- великий зал; 
 

                   - АЛКА-АЛКА- у Миколи палка; 
АЛКА-АЛКА- весела галка; 
ОЛКА-ОЛКА- у мене товста голка; 

                        ІЛКА-ІЛКА- на гілці білка; 
 

- ЛІ-ЛІ-ЛІ- квіти (лілії) на столі; 
ЛІ-ЛІ-ЛІ- птахи на гіллі; 
ЛЯ-ЛЯ-ЛЯ- зелені поля; 

ЛЯ-ЛЯ-ЛЯ- у мене мушля; 

ЛЯ-ЛЯ-ЛЯ- миле маля. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 

                                     Слова 
********* 

  Ля – я, є – льє, п’є – льє, мій – міль, Ляна – Яна, ляда-яма, йог-
льох, йод-льодовик, як -(пере)ляк, гаї – малі, їда – Ліда, їдок – 
льодок, їжак – літак, їзда – Ліза, їсти – лізти, маля – моя, хвиля – 
пір’я, сім’я – маля, теля – хлоп’я, полька – койка, Валька – майка, 

Галька – Райка, люлька - Юлька, юшка – ключка, Люба – юнга, 

Юра – Люба, Ява – ляда, яхта – шляхта, ялина – ліщина, ящик – 
лящик, ясно – лячно, людина – льодина, ляси – ясен, любий – 
юний, літак – юнак, лють – юнь    

 
Словосполучення 

************* 
  Ліза їде, Юра на мотоциклі, Яша на літаку, ялини у лісі, ясен і 
ліщина, любе хлоп’я, лячно Яні, літня юшка, Янина лялька, ясне 
літо, юшка з лящів, хлоп’я біля ліщини, хвилі довкола яхти, 
їжаки у лісі, Яша у льоху, їсти льодяники, любий юначе, лізти на 

ясен, мій літачок, моя ключка, моє люстерко, літати над гаєм, 
телятко під ялиною    

Речення 

************* 
1. Яша літає на літаку. 
2. Політав мій літачок над лісом-гаєм.  
3. У Яни – лялька. 
4. Валя їде на мотоциклі «Ява». 

5. Яна посадила ялинку біля ліщини. 

6. Яша поліз у льох. 
7. Теля паслося під ялинкою. 
8. Малюк-хлоп’я пасе теля. 

9. Яша поліз за кулькою на ялину. 
10. Льоня їсть льодяники і п’є коктейль.  

11. У лісі Люба і Юля побачили сім’ю їжаків. 

12. Малюк-їжаченя шукало у гаї яблучка. 

 
 

 

 
 



 

 

 

Слова 

********* 
- Віл, волик, лев, левеня, мальований, волосся, веселий, 

великий, волинка, хвилі, хвилина, волейбол, велич, вільха, 
довкілля, овал, овальний, лівий, лівша, хвалько, хвальковитий, 
голова, квасоля, квасолина, влітку, мисливці, ловити, вокзал,  

- (немає) пеналів, столів, дятлів, волів, котлів, козлів, ослів, 
соколів, схилів, котлованів, голів. 

 

Словосполучення 
************* 

- Вологе волосся, великий слон, веселий віл, мале левеня, 

весела волинка, хвилясте волосся, болільники футболу, вільна 

хвилинка, вилікували хворобу, великий хвалько, великі воли, 
довга квасоля, велика голова. 

  

Речення 
************* 

- 1. Ми дивилися футбол. 
- 2. Ми боліли за команду волейболістів. 
- 3. Котився колобок, котився, поки його не з’їли. 

- 4. Лоза поповзла все далі і далі (далеко-далеко). 
- 5. У Левка було хвилясте волосся. 

- 6. У лісі бігало мале левеня. 
- 7. Левенятко вивихнуло ліву лапку,  
    і хлопці його вилікували. 

- 8. По воді котилися весело хвилі. 

- 9. У хлопців з’явилася вільна хвилинка  
    для футболу. 
- 10. Футболісти забили гол на футболі. 
- 11. Витягнулась до сонця довга квасоля. 
- 12. Василько – великий хвалько. 

- 13. На волі паслося двоє великих волів. 
- 14. У Світланки світле волосся.  
- 15. Волосся Світлани вільно спускалося донизу. 
 
 

 



                             Мила  Лисичка – сестричка 

                    ************************** 
 

  Всі мешканці лісу любили лагідну Лисичку. 

Вона всім допомагала. З нею можна було 

поділитися і щастям, і лихом. Всі називали її 

Милою Лисичкою. Тільки злому Вовкові це 

не подобалося.  

 - Я не люблю улесливих лисиць, - злився він. 

 Вийшло так, що Вовк заболів. Він лежав у своєму лігві, і не було кому 

подати йому води, щоб запити ліки. Він ковтав пігулки, які не було чим 

запити. Голова боліла, сили покидали його. Коли ж Вовк зміг підняти свої 

вії, то побачив Лисичку, яка сиділа біля нього і гладила його по голові.  

 - Тобі вже легше? – лагідно сказала Лисичка і дала Вовкові випити 

теплого, солодкого чаю з малиною і лимоном. 

 - Ніхто і ніколи так тепло і лагідно не розмовляв зі мною, - подумав Вовк 

і назвав Лисичку просто сестричкою. 

 - Сестричко, я вдячний тобі за ласку. Якби не ти, то не бачити мені  

більше білого світу і тебе, Мила Лисичка-сестричка, - подякував Вовк 

Лисичку. З того часу Вовк звертається за допомогою до Лисички, як до 

своєї сестрички.  

 
                         Завдання і запитання 

 

-  Вимов слова з казки із звуками /л/, /л’/. 

- Розіграй сценку ,, Лисичка і вовк ”. 

- За що звірі любили Лисичку? 

- Як звірі називали Лисичку? 

- Хто не любив Лисичку? 

- Що трапилось з Вовком? 

- Як змінилося його відношення до Лисички і чому? 

- Як би ти віднісся до Вовка? 

- Чому Лисичка допомогла Вовкові? Чи правильно вона зробила, знаючи, що Вовк її 

не любить? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

                                

                              Жабенятко Кля-Кля 

                             ******************** 

 Жабенятко Ква-Ква завжди коли вставало з появою сонечка, пливло на 

великий зелений лист білого латаття і співало свої улюблені пісеньки. ,, 

Ква-а-а, ква-а-а, ква-а-а, - чулося довкола, - ква-а-а, ква-а-а, ква-а-а.” Так 

воно могло сидіти цілі дні, тому що співати пісеньки було його 

улюбленим заняттям. Жабенятка тому і називали Жабенятко Ква-Ква. 

Інші жабенята також вміли співати такі пісеньки, але це для них було 

звично, і від цього їм не було весело.  

 Якось вдень біля Жабенятка Ква-Ква з’явилася Золота Рибка. Як вона 

появилася в цьому болоті, ніхто досі не знає. Але ж це була Золота Рибка, 

чарівна, і всі бажання її здійснювались. Їй було не важко з’явитися в 

болоті і познайомитися з веселим Жабенятком Ква-Ква. 

 - Здрастуй, Жабенятко Ква-Ква, - вимовила Золота Рибка, - мені 

подобаються твої пісеньки, ти їх співаєш із захопленням. Я знаю, що 

хлопчики і дівчатка співають пісеньки ,,Ля-ля-ля ”. Хочеш я навчу тебе 

співати так само? 

 Жабенятко Ква-Ква сказало, що давно хотіло вивчити нову пісеньку, але 

могло співати тільки ,, ква-ква”. 

 Золота рибка плеснула хвостиком по зеленому листку латаття, і 

Жабенятко заспівало: ,, Кля-я-я, кля-я-я, кля-я-я”. З того часу Жабенятка 

кличуть Кля-Кля.   

 
                      Завдання і запитання 
-  Промов слова із казки із звуком /л/  (/л’/), виділяючи його голосом. 

- Придумай слова, які б починалися на звук /л/. 

- Спробуй будь-які склади зі звуком /л’/. 

- Намалюй Жабенятко  Золоту рибку. 

- Як звали Жабенятка? 

- Чому його так звали? 

- Хто приплив до Жабенятка? 

- Що подобалося Золотій Рибці в Жабенятку?  

- Чому навчила Золота Рибка Жабенятка? 

- Як по-новому заспівало Жабенятко? 

- Як стали звати жабенятка? 

- Чи можна звичну справу робити із задоволенням? 

- Що тобі подобається робити, а що ні? 

- Чи можна навчитися робити будь-яку справу із задоволенням? 

Як цьому навчитися? 

 

 

 

 

 



 

                                          Злий  Лев 

                              ************** 
   Завжди Великий Лев був голодний, тому був злий на всіх, 

у тому числі на себе. 

  ,, Я злий, злий, злий!..’’- повторював він. Але одного разу 

Лев почув сильний гул. Він поглянув у далину і побачив 

Блакитне Слоненя. 

- Що тобі тут потрібно? – зло клацнув зубами Лев. – Іди 

геть звідсіль. 

- Здрастуйте, милий Леве, - ввічливо привітало Лева Блакитне Слоненя, - я пішов 

гуляти і заблукав. Допоможіть мені, будь ласка, знайти дорогу назад, - лагідно 

попрохало Слоненя. 

- У мене не має вільного часу. Саме заблукало, саме і виходь з цього положення. А 

мені не заважай злитися. Щоб я тебе більше не бачив біля себе. Це мій ліс! 

- Але милий, лагідний Леве, я хотів би піти, але… - жалібно простогнало Слоненя, і 

сльози полилися з його великих блакитних очей. Під ногами у Слоненя виникла 

велика блакитна калюжа. 

- Досить! – закричав Лев, але вже не так зло. – Ти затопив моє лігво. Добре, я відведу 

тебе до моєї сусідки Білки. Вона все одно нічого не робить. Тільки веселиться 

цілими днями, співає пісні і стрибає з гілки на гілку. Надоїла. Хай вона покаже тобі 

дорогу додому. 

       Білочка сиділа під лопухом і нанизувала білі гриби на 

соломинку. Почувши, що трапилося із Блакитним Слоненям, 

Білочка відповіла: 

- Слоненя, не плач. Я допоможу 

тобі. А гриби я залишу до завтра, 

- лагідно сказала привітлива 

Білочка.  

Блакитне Слоненя вернулося додому 

ще до заходу сонця. А злий Лев більш не злився і 

допоміг Білочці заготовити білі гриби на зиму. 

 

                                               Завдання і питання 

- Промов слова з казки зі звуком /Л/ (/Л`/),  виділяючи його голосом. 

Кого побачив Злий Лев? Чому заплакало Слоненя? Як Слоненя розмовляло з Левом? 

Як Лев розмовляв із Слоненям? До кого повів Лев Слоненя? Чим була зайнята Білка? 

Коли Слоненя вернулося додому? Як допоміг Лев Білці? Що думав про білку Лев? Чи 

насправді білка тільки веселилася і нічого не робила? Як ти думаєш, чому думки 

Лева не співпали з тим, що є насправді? Чи завжди ввічливо ти розмовляєш з 

друзями? Чому слоненя не було грубе з Левом? Подумай. Якою б була зустріч 

Слоненя з Левом, якби Слоненя було б грубе? Якби Лев був добрим? Якби Лев був би 

ввічливим? Якби Лев був би хитрим? 
 

 

 



 

                 

Вірші 

********** 
[Л’] 

 1. Це маля 
– немовля: 
Ні слівця не 

вимовля. 
Немовляток я люблю, 
Колисаю : люлі-лю! 
 

 [Л-Л’] 

 2.  Зелен, зелен льон у полі. 
Буде Лялі з льону льоля. 
Білим, білим білована, 
Мов лілея мальована.  
 

[Л-В] 
 3. Лев – татусь, левиця – мати 
Левеня ведуть гуляти. 

Левеня ледь-ледь чалапа, 
- Заболіли, - каже, - лапи. 

Леву скочило на спину. 
Лев промовив: 
- Любий сину!  
Левом ти не хочеш стати, 

Ліньки бігати, стрибати? 
Знай: ліниві левенята, 
То не леви – кошенята!  

4. Глянь: в лелечій 
 У оселі 

В білих льолях 
 Милі лелі. 
Лелі, леленькі малі 
У кубельці, у теплі. 

 

5. На узліссі 
довелося 
Лесі 
наполохать 
лося. 

Лось у ліс, а 
з лісу – лис. 
 
6. Лис малий і більший лис 
По лисички йшли у ліс. 

Похвалились білці лиси, 
Бо лисички несли з лісу. 
 
7. Вишиванка є у Лева, 
А пошила її мама. 

Шила, вишивала, 

Душу укладала. 
 

Скоромовки 

*********** 
[Л’] 

1. На столі стоїть сільниця, 
У сільниці – сіль. 

[Л-Л’] 

2. Лось у ліс, а з лісу – лис. 

3. Лис малий і більший лис 
По лисички йшли у ліс. 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

РА: рак, рад, раз, 
рама, рана, ранець, 

ранок, радість, 
район, раптом, 
райдуга, ракета; 
РИ: рик, рип, рис, 

рись, риба, рити, 

ринва, ринок, 
ризик, ричить, 
рипить, рисак,  
рибак, рибачка; 
РЕ: рейс, реве, 

речі, регіт, редис, 
редька, реп’ях, 
рецепт, ребро, 
ремонт, решето, 
резеда, ресторан, 

речення; 
РО: рот, ромб, рок, 
роги, роса, рота, 
роки, Роман, рокіт, 
робот, родич, 

родина, робота, 

розетка, ромашка, 
розваги, розвідка, 

ровесник; 
РУ: руда, рука, 

рута, ручка, рудий, 
румба, рубати, 
рубанок, рушниця, 
рум’янець, 
рухатися, 

рукомийник.  

 

 
  - Кора, гора, нора, 

пора, діра, фара, мара, 
кара, Сара, тара, хмара, 
море, горе, мири, жири, 
хори, тхори, тири, яри; 

  - Баран, Коран, варан, 

мороз, город, народ, 
ворог, горох, перець, 
урок; 
  - Хороше, хороший, 
огірок, боровик, дерево, 

дарунки, озеро, комора, 
сорока, ворона, корова, 
корона, морока, мураха, 
барабан, середа, сокира, 
дітвора, горобець, 

черевце, караван, 
сторона; 
  - Пародія, помідори, 
візерунок, подарунок, 
охорона, кукурудза; 

  - Фарби, карти, марки, 

парта, варта, гордий, 
горбок, гарбуз, гурток, 

корм, борсук,    стерня, 
корзина, морква, ферма, 

фартух, картопля, 
природа, фабрика, 
картина, кватирка, 
свинарник, приморозки, 
етажерка, братерство. 

 

 
 

  
 - Мир, сир, жир, 

тир, хор, яр, кір, 
зір, твір, тхір, 
звір,  двір, тигр, 
кар!, бар, метр, 

кедр; 

  - Матір, шахтар, 
комар, шофер, 
шифер, четвер, 
майстер, пекар, 
касир, косар, 

удар, загар, 
буквар, прапор, 
мотор, Віктор, 
автор, табір, 
Макар, Сибір, 

вибір, стовбур; 
  - Помідор, 
коридор,  
тротуар, ягуар, 
санітар, 

секретар, 

самовар, театр, 
Житомир, 

екскаватор, 
механізатор.    

 
 

 

 



[ Р ] із збігом приголосних 

************************* 
   ТР: міністр, центр, три, тричі, тридцять, тринадцять, триста, 

тримати, тризуб, тривога, стрибати, трикутник, хитрий, гострий; - 
трепіт, тремтіти, треба; - трап, трактор, трапитися, трамвай, траса, 
трава, травень, траншея, транспорт, трамплін, айстра, сестра, 
завтра, матрац, страх, страус, штраф; - труба, петрушка; - трохи, 
Трохим, трос, троянди, тротуар, тромб, метро, хутро, Дмитро, 

патрон, матрос. 
  ДР: - драма, дратися, дракон, драбина, квадрат, ковдра, видра, 
пудра; - дротик, дрозди, відро; - друг, другий, друкарня, дружити; 
- адреса; - мудрий, щедрий, підривник. 

 

  ПР: пружина, правда, природа, привіт, простір, притока, просо, 
прапор, праска, президент; 
  БР: брат, брак, брама, бравий, братство, брови, брошка, брезент, 
Брест, брухт, брунька, брусниця, бринза, кобра, вибрик; 
  ГР: гра, грак, град, гранат, граніт, графин, зграя, грамота, 

гребінь, грива, гриб, грип, груша, група, груба, грубий,  
  КР: кран, край, краб, краса, краще, країна, кравець, краватка, 
красуня, Україна, екран, кров, кропива, кропити, круг, крук, 
кружляти, крупа, крутий, круглий, кружка, кривда, Крим, скрип, 
криниця, крейда, покриття. 

  ФР: фрукти, фрак, фронт, Фрося, цифра,  
  ВР, РВ: врода, враз, вранці, врешті, черв’як, сервант, рвати, 
сервіз, серветка, червоний, червень.    

Словосполучення і речення 

************************** 
  Чорні брови, червона горобина, корисні фрукти, 
оранжева рибка, український борщ, гра на барабані, 
груші на дереві, сіренький горобчик, кухар варить, 
гарні сережки, трамвай – транспорт, завтра до 

театру, старші сестри і брати. 
1. Росте біля горожі червона горобина. 
2. Роман рве гроно горобини. 
3. У трамваї сидять троє друзів. 
4. Сергійко грає на барабані. 

5. Друзі зірвали багато корисних фруктів. 

6. У парку ростуть берези і явори. 
7. В Одарки ростуть гарні черешні. 
8. Гарні зачіски робить перукар.  
9. Горобець, ворона, сорока – пернаті друзі.   

10. Кухар варить український борщ. 
 



 

 
 
- РА-РА-РА- висока гора; 
РА-РА-РА- дубова кора; 
РО-РО-РО- гостре перо; 

РУ-РУ-РУ- я бачив нору; 
РУ-РУ-РУ- не псуй кору; 
РЕ-РЕ-РЕ- широке у нас море; 
РИ-РИ-РИ- книжку беру; 
РУ-РУ-РУ- хліб я беру; 

 
               - АР-АР-АР- розумний кобзар; 

АР-АР-АР- загудів самовар; 
АР-АР-АР- новий буквар; 
АР-АР-АР- вправний кухар; 

АР-АР-АР- паровоз пускає пар; 
ОР-ОР-ОР- росте мухомор; 
ИР-ИР-ИР- ми за мир; 
ЕР-ЕР-ЕР- молодий шофер; 
ІР-ІР-ІР- широкий двір; 

 
-ДРО-ДРО-ДРО- рожеве відро; 
ТРО-ТРО-ТРО- зайшли в метро; 
ТРИ-ТРИ-ТРИ- коси у сестри; 
 

-АРКА-АРКА- у мене марка; 
АРА-АРА- ось іде Тамара; 
РАШКА-РАШКА- росте ромашка. 

 

 

 
 

 
 

 
  
 



Прислів’я 
************ 

 1. Роботящі руки гори вернуть. 

 2. Навчання і труд поруч ідуть. 
 3. Без трудів не їстимеш 
пирогів. 
 4. Де трактор оре, там врожай, 
як море. 

 5. Добре там живеться, де 
гуртом сіється і ореться. 
 6. Без роботи день роком стає. 
 7. Вірний друг – то 
найдорожчий скарб. 

 8. Не радій чужому горю. 
 9. Посій у пору – будеш мати 
зерна гору. 
 10. Де руки і охота – там скора 
робота.  

 11. Січень – року початок, а 

зими середина. 
 12. Як сам добрий, то 
добротою і тобі відповідають. 
 13. Восени і курчата курми 

будуть. 
 14. Восени і горобець багатий. 

 
Загадки 

************ 

  1. Засвистіла, полетіла – 
Хвіст вогненний залишила. 
                               (Ракета) 
  2. Говорить, грає, співає, 
Новини сповіщає.         (Радіо) 

  3. Через воду стежечка, 
А не перейдеш.          (Райдуга) 
  4. Я кругленька, червоненька, 

З хвостиком тоненьким, 
На городі мене рвуть 

І до столу подають.     
(Редиска) 
 У однієї матусі п’ятеро синів. 
                                 (Рука) 

 

 

  5. Невеличкі дві хатинки, 
В них м’які і теплі стінки. 

По п’ять братиків малих 

Пожива в хатинах тих. 
                                (Рукавиці) 
  6. Люблять мене, поважають, 
Та б’ють мене, коли грають. 
                                 (Барабан) 

7.Навесні веселить, 
 Влітку холодить, 
Восени годує, 
Взимку гріє.               (Дерево) 
  8. Біла латка, чорна латка, 

По дереву скаче.         (Сорока) 
 9. Красна дівиця сидить у 
темниці, 
Зелена коса її на вулиці. 
(Морква) 

   10.Кругом бочки бігають 

клубочки.                     (Курчата) 
  11. Хто хвіст залишає, 
Як від ворога тікає?      (Ящірка) 
  12. Кінь сталевий, 

Вівса не просить, 
Але оре і косить.        (Трактор) 
 13. Не вогонь, а обпікає.        
                                   (Кропива) 
  14. Стоїть на дорозі 

На одній нозі, 
Шапочку має 
Та нікого не вітає.     (Гриб) 
  15. Ніс довгий,  
А голос дзвінкий.       (Комар) 

  16. Що у нашому городі 
Стає першим у пригоді, 
Виростає щодоби, 

як у лісі ті гриби?        (Огірок) 
  17. Бідовий хлопчина 

В теплій сорочині, 
По деревах стрибає, 
Крихти підбирає.                         
(Горобець) 
   

 



                     Вірші 
  1.Курник гарненький на 

горбку, 

Гарненька курка  
в курнику. 
Не турбуйте курку! 
Клює курка крупку. 
Крупка дрібненька, 

Курка рябенька. 
  2. Стрекоче сорока,  
Строката, кароока. 
Сорока в ворони  
прохає оборони: 

- Хто йде – не мине: 
 сполохне мене.  
  3. Повза в решеті рачок: 
- Як багато дірочок!  
А втекти нема куди! 

От у решеті й сиди!  

 4. Рибку Мурчик   
дуже любить,  
Разом з нами її вудить. 
Роман вудку витягає, 

Рибку кіт ураз хапає. 
  5. Рак ранесенько проснувся, 
В черевички гарні взувся. 
Срібна рибка пропливала, 
Рибка рака не впізнала. 

Рак розсердився, роззувся, 
І додому повернувся. 
  6. Став баран серед дороги 
І підняв бундючно роги. 
Я кажу: - Привіт, баране! –  

А він бух мене рогами. 
 7. Зо три дні їжак сопів, 
Зо три дні не спав, не їв, 

День копав на зиму нору, 
Другий день робив комору, 

А на третій  
   на собі 
Їжі наносив  
      туди. 
 

 

  8. Тигреня весь день ричить, 
Який звук сьогодні вчить? (Ррр…) 

  9. На городі цап, цап, 

Капусточку хап, хап. 
Борідкою трусь, трусь, 
Капусточку хрусь, хрусь. 
Ратичками туп, туп, 
Капусточка хруп, хруп. 

А за цапом дід, дід, 
З палицею хвось, хвось. 
Цап як скоче: брик, брик, 
На весь край крик, крик. 
На синяки дме, дме, 

Вигукує: «Ме! Ме!» 
За ним Рябко: «Гав, гав, гав! 
Оце тобі, щоб не крав!» 

10. Кіт збирався до роботи, 
Та завадили турботи: 

Треба висушить хвоста, 

Накрутити вусик, 
І зчесати з живота 
Позапічний трусок. 
День у день такі турботи, 

Що не встигнеш до роботи. 
   11. Мурка муркоче –  
 Морозива хоче 
- Мурко руденька, 
Замерзнеш, дурненька! 

  12. Торованим трактом 
Торохкоче трактор. 
Торохкоче, туркотить, 
Бо такий характер. 
  13. Чуки, чуки, чукарики! 

Кортять Насті сухарики. 
Хрумкає Настя сухарі хрумчасті. 
  14. Рано-вранці, 

 в середу 
Пригнав Прокіп  

череду. 
А корови в череді:  
Рябі, чорні та руді. 

 
 

 



Скоромовки 
************* 

  1. Кричав Архип, Архип 

охрип. 
Не треба Архипу кричати  
до хрипу. 
  2. Ми з Тамарою ходимо 
парою, 

Санітари ми з Тамарою. 
 3. Хитру сороку спіймати 
морока, 
А на сорок сорок - сорок морок. 
  4. Мурка муркоче – морозива 

хоче. 
  5. Троє сурмачів сурмили в 
сурми.  
Троє трубачів трубили в труби. 
 6. На дворі трава,  

на траві дрова. 

7. Прийшов Прокіп – 
 кипів окріп, 
Пішов Прокіп – кипів окріп. 
   8. Хто про Прокопа, 

Хто про Прокопиху. 
   9. Прокіп, продай кріп. 
  10. Прийшов Панкрат, приніс 
домкрат. 
11.Випірнай-но, рибко,близько! 

        Розсипай-но срібні бризки! 
        Щоб піймав я карася, 

 Карася з порося! 
  12. Грунь, груш мені не руш! 
  13. Схожі троє братів: 

Панкрат на Романа, 
Роман на Кіндрата,  
Кіндрат на Панкрата. 

  14. Стрекотіли три сороки на 
воротах. 

  

ПЕРЕКАЖИ 
 («Почуй [ Р ]») 

**************** 

 
1. Чистота – запорука здоров’я. 
Пам’ятайте всі: чистота – 
запорука здоров’я. Обов’язково 
мийте руки перед вживанням їжі. 

Не тягніть руки до рота. Мийте 
фрукти, овочі 
гарячою 
водою.  
  

 2. Вершники 
 Знайшов Кіндрат прутик. Сів на 
нього, взяв у руки прапорець і 
поскакав, як на конячці, 
розмахуючи прапорцем. Побачив 

Кіндрата Тарас. Також узяв 

прутик та прапорець. Ось уже два 
вершники скачуть, розмахуючи 
прапорцями. Як же хороше і 
радісно дітям! 

 
 3. Роман і рак 
Роман пішов на озеро. Він хотів 
піймати карасів та коропів. 
Закинув вудку. Витягнув її, а 

замість коропа на гачок 
причепився рак. Роман знову 
закинув вудку і спіймав рака. Тож 
він приніс замість риби багато 
раків. 

 



 

 Ріг, рій, рів, рід, рік, річ, 
ряд, ряст,   

 Ріпа, різка, річка, рівень, 
Різдво, Рівно, рідня, рідко, 

рідний, різак, рівний, 
різний, ріжок, рюкзак, 
рюма, рюмса, ряса, ряска, 
рябчик, Рябко, рядно, 
рясний, рябий.   

  Рівнина, рідина, рішуче, 
рішити, ряжанка, 
рятівник, рядовий, 
рявкати, рюмсати. 

  На горі, на дворі, на зорі, на корі, у 
норі, мокрі; 

  Урюк, горіх, поріг, пиріг, сморід, 
буряк, моряк, буря, Боря, Андрій, 

пирій, корінь,     
   Корівник, Марійка, порічки, куріпка, 
берізка, пиріжки, носоріг, акваріум; 
  Дрізд, дріт, дрючок, дріжджі, 
дрімучий, гарячий; 

  Кріт, кріп, крюк, крючок, грім, грів, 
хрін, мрія, срібний; 
  Тріска, трійка, тріски, тріщина, 
трішки, трюмо, нутрія, стрічка, вітряк.  

Словосполучення і речення 

*************************** 
Рясні горіхи, гаряча рідина, дрізд біля корівника,  
рішучий рятівник, зрізана різка, дрібні горіхи, срібна  

стрічка, ряба куріпка, рідна річка, рясний хрін, рюкзак 
 на рядні, нутрія у річці, кріт у норі, рішучий Рябко,  
рівні буряки, рідний край, пиріжки для Марійки, різні  
зорі, пиріжки з порічками, кучерява берізка.   
1. На горі виріс рясний хрін. 

2. Андрійко пив ряжанку. 
3. Боря рюмсав під берізкою. 
4. Марійка їсть порічки. 

5. Андрійко зрізав з берізки різку. 
6. Кріт живе у норі. 

7. Пірнає в річці нутрія. 
8. Носоріг має ріг. 
9. Боря поклав на рядно рюкзак. 
10. Рясно виросли горіхи. 
11. Марійка пече пиріжки з порічками. 

12. На небі зоріють різні зорі. 

13. На берізці сидить дрізд.  
14. Рівними рядками ростуть буряки  
і ріпка. 
15. Я різав буряк. 

  



                  Загадки 

********** 
   Тече, тече – не витече, 

Біжить, біжить – не вибіжить. 
                                       (Річка) 
   У зеленім кожушку, 
В кістяній сорочечці, 
Я росту собі в ліску, 

Всім зірвати хочеться. 
                                        (Горіх) 
   Хоч не літає, а крилатий, 
Без крил не може працювати. 

                                     (Вітряк) 

   Сам червоний, 
А чуб зелений. 
                                     (Буряк) 
   Між берегів текла, текла, 
Мороз зміцнів – під скло лягла. 

                                       (Річка) 
  Ревнув віл на сто гір, 
На тисячу городів. 
                                        (Грім) 
  Маленький, горбатенький 

Все поле перерив. 
                                         (Кріт)            

Скоромовки 
************* 

 1. В горішнику горішина 

Горішками обвішана. 

 2. Ніс Гриць горіх через поріг. 
Став на горіх – упав на поріг. 
 3. Через грядку гріб кріт ямку. 
 

 

             Вірші 

    ******* 
  1.      Кіт і пиріг 

  Падав сніг на 
поріг, 
Кіт зробив собі 
пиріг. 

Поки смажив, 
поки пік, 
 То пиріг водою стік. 
Кіт не знав, що на пиріг 

Треба тісто, а не сніг. 

 
 
 
 
 

 
 

  2.     Качка-крячка 
- Крячко-крячко, ти куди? 
- Кря-кря-кря, я до води. 

На ріку веду маляток, 
Любих діток-каченяток. 

Кря-кря-кря, кря-кря-кря. 
 
 

                                                                                                                           



 

  Логопедичні  казки – помічники 

           ,, Навчи мене ричати ” 

     ************************** 
Кішечка Морі тряслася від страху при одній тільки згадці про песика 
Руді. Так вона його боялася, хоча Руді був добрим і навіть не вмів 
ричати, як це робили справжні старі собаки. Морі дуже рідко 

виходила у двір на прогулянку, тому що на подвір’ї жив Руді. Одного 

разу вона вирішила навчитися ричати. 
- Я скажу ,, р-р-р”, коли зустрінуся з Руді, і він мене буде боятися, - 
заспокоювала себе Морі.  
  Вона відправилася на пошуки того, хто навчив би її ричати. Морі 
пролізла під різними воротами і, обминувши двір, потрапила на 

дорогу, що заросла травою. 
- Навчи мене ричати, - звернулася Морі з проханням до Поросятка. 
- Давай спробуємо, - згодилося Поросятко, але замість ,, р-р-р” у 
нього вийшло ,, хрю-хрю-хрю”. 

- Вибач, - сказало Поросятко, - але я вмію тільки хрюкати. Може 
ричати тебе навчить Півник? Звернись до нього. 
- Навчи мене ричати, - повторила своє прохання Морі, звертаючись 
до Півника. 
- Я ніколи не ричав, - здивувався Півник. – Давай разом спробуємо. 

Та замість ,, р-р-р” він вимовив ,,ку-ка-рі-ку”. 
- Півники вміють тільки кукурікати, - зрозуміла Морі і відправилася 

далі. 
- Навчи мене ричати, - попрохала Морі Качечку. 
- Я б рада тобі допомогти, але вмію тільки крякати: кря-кря-кря, - 

сказала качечка. – Ричати тебе навчить песик Руді, іди до нього і не 
бійся: він добрий, він тобі допоможе. 
- Навчи мене ричати, - звернулася Морі до Руді. 
- ,, Р-р-р”, - заричав Руді, і Морі вся затряслась від жаху, але Руді 
зраділо закричав: ,, Ти навчила мене ричати, спасибі тобі !” 

І зразу ж весь страх у Морі пройшов. Так Кішечка Морі навчила 
песика Руді ричати. З того часу Морі не боялася Руді. 
                               Завдання і запитання 
- Промов слова з казки зі звуками / Р /, / Р’/. 

- Намалюй діафільм до казки і розкажи її. 
- Чому кішечка Морі вирішила навчитися ричати? 
- Куди відправилася Морі? 

- З ким зустрілася Морі? 
- Чи навчилася кішечка ричати? 
- Чому Морі перестала боятися песика Руді? 

- Кого (чого) ти боїшся? 
- Що ти відчуваєш, коли тобі страшно?     
-  Як ти борешся зі страхами? 



 

 

КАЗКА  ПРО   Р!   Р!   Р! 

Жив Тигр сам і не мав друзів. А не мати друзів сумно. Ох і сумно! Тому Тигр 

гарчав сильно-сильно. Ось так: "Р-Р-Р!" Бо Тигри інакше не вміють. "Ой як же він 

гарчить, — думали всі, — певно, він сердитий. З ним краще не знатися". І з ним 

ніхто не знався. Тому Тигр  гарчав  ще дужче:   "Р-Р-Р!" 

"Еге, — думали всі, — а він і справді дуже сердитий. Мабуть, до нього краще й 

не підходити".   І до Тигра  ніхто  не  підходив. 

 
 
 

 
 
 
 
 

  Тигру було зовсім сумно. І він уже гарчав ось так:   "Р-Р-Р!   Р-Р-Р!   Р-Р-Р!" 

Врешті-решт Тигр справді розсердився й вирішив:   "Кого зустріну, того  й  

налякаю". 

Тож, коли зустрів він Трактора, відразу що є  сили   загарчав:   "Р!!!   Р!!!   

Р!!!". 

 Але Трактор не злякався. Навпаки. Він теж загарчав.  Та  ще  й  як! 

— РРР!   РРР!   РРР! 

— То ти мене не боїшся?! — здивувався Тигр. 

— Не боюсь, — відказав Трактор. — Давно не  чув  такого  пРРРиємного  

гаРРРчання. 

— ПРРРиємного?! — вразився Тигр і несподівано усміхнувся. — Слухай-но, 

якщо ти мене не боїшся і я тебе не боюсь, то ми можемо  стати  дРРРузями! 

— Можемо. 

— Тоді давай заспіваємо хоРРРобру пісню. 

— Згода. — І вони заспівали: "Я не тРРРем-чу! Ти не тРРРемтиш! Він не 

тРРРемтить! Ми не тРРРемтимо! Ви не тРРРемтите! Вони не тРРРемтять! Ніхто не 

тРРРемтить! Бо ми дРРРузі!"  

   Трактор познайомив Тигра із своїми друзями. Вони дуже зраділи новому това-

ришеві. 

 

 

 

 
 

                                      



                                     Ворона  Рая 

                     **************** 
 Одного разу, взимку Ворона Рая пролітала над озером, а поганий 

хлопчисько вистрілив в неї з рогатки і попав у праве крило. Рая 
каменем впала у проруб. З великими труднощами вибравшись з неї, 
вона проповзла через озеро по льоду, дуже промерзла. Рая хотіла 
каркнути на все вороняче горло, та замість традиційного ,, Кар-р-р” 
з горла вирвались хрипи: ,,Ххр, ххр”. Ворона вирішила звернутися 

за допомогою до знахаря – Поросятка Реккі. 
 - Що турбує? – хрюкнуло поросятко Реккі. 
- Моє горло застуджене. Я розучилась каркати. Мені потрібна ваша 
допомога, - прошепотіла Ворона.  

 - Відкрийте ширше рота, я прогляну ваше горло, - запропонував 

знахар. – Воно червоне, як стиглий помідор, - зробило висновок 
Поросятко Реккі . – Але я допоможу. Ви будете не тільки розмовляти, 
а і кричати: ,, Кар-р-р”, - заспокоїв Раю Реккі. – Я пропишу вам 
риб’ячий жир. Його потрібно розтопити на розігрітій сковорідці і 
приймати регулярно два рази в день: вранці натщесерце і ввечері, 

перед сном.  
 Ворона Рая подякувала Поросятка – знахаря, взяла риб’ячий жир і 
полетіла його розігрівати. Їй не терпілося спробувати ліки. Чекати 
вечора вона не збиралася, бажання знову каркати не полишало її. 
На третій день лікування Рая радісно каркала. ,, Кар-р-р, кар-р-р” – 

було чути навіть у сусідньому місті. 
 

 
                             Завдання і запитання 
- Вимов слова з казки із звуком /р/. 

- Промов слова Ворони пошепки. 
- Як каркала Ворона після лікування?  
Спробуй це зобразити. 

- Зіграй сценку ,, Ворона на прийомі у знахаря ”. 
- Намалюй діафільм до казки і розкажи її. 
- Як звати Ворону? Як звати знахаря? 

- Що трапилося з Вороною? 
- До кого полетіла Ворона? 
- Що прописав знахар? 

- Як потрібно приймати риб’ячий жир? 
- Як почувала себе Ворона  
на третій день лікування? 

 
 
 

 
 

 



           

 

 

       Підготовка до польоту на Марс 
         ****************************** 
Сьогодні у крокодила Робі радість: він добудував ракету, 
щоб полетіти на райдугу, торкнутися її і подивитися, як вона 
влаштована. 

  Робі тримав у руках пульт керування, різнокольорові дроти, що 
тягнулися до розетки. Рука лежала на червоній клавіші «Пуск». 
Нажати на клавішу Робі не дала Черепашка Марта: вона розбила 
кришталевий графин, і був такий гуркіт, нібито ракета зірвалася зі 
старту. Робі випустив із рук пульт керування, мерехтіння червоної 

лампочки зупинилося, на табло зникли кодові цифри. Пульт 
керування перетворився на безжиттєву коробочку. 
 - Вся робота зроблена даремно, - промовив Крокодил Робі, і йому 
здалося, що зламався не пульт керування, а він сам розсипався на 
дрібний горошок. Крокодил рухнув на крісло і закрив очі. 

- Робі, Робі, Робі, - трясла черепашка Крокодила, але Робі нічого не 
відчував і не чув. 
 - Він мертвий! – закричала Черепашка, від страху стрибнувши в 
сторону, завмерла, а погляд її зупинився на рожевій ракеті. 
 - Я полечу на Марс, і пролітаючи над райдугою, доторкнусь до неї, - 

спокійно промовив Крокодил Робі, встаючи з крісла. – Марта, ми 
полетимо разом. Я візьму тебе із собою.  

 Марта радісно посміхнулася і подумала, як хороше, що розбився 
кришталевий графин. 
 

             Завдання і запитання 
- Промов слова з казки із звуком /р/  (/л/) 

- Намалюй діафільм до казки і розкажи її. 
- Для чого потрібна була Крокодилу Робі рожева ракета? 
- Що завадило Крокодилу натиснути на клавішу? 

- Як пульт керування перетворився на безжиттєву коробочку? 
- Як відреагував Крокодил на здійснене? 
- Що вирішив Крокодил? 

- Хто винен у тому, що політ зірвався? Чи дійсно Черепашка винна? 
- Чому Крокодил вирішив взяти Черепашку із собою? 
- Перетворись у Крокодила і подумай: як би ти повів себе з Черепашкою? 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                 Біленьке зайченятко 

                       ********************* 
  Жили-були два Зайченятка: одне – біленьке, друге – сіреньке. 

Сіреньке Зайченятко до зими змінювало свою шкірку на біленьку. А 
біленьке Зайченятко завжди було біленьким: і взимку, і влітку. 
 Влітку Біленьке Зайченятко цілі дні просиджувало під кущиком, 
ховаючись від ненажерливої лисиці. А Сіреньке приносило йому їжу і 
охороняло його. 

 - Скільки ще я можу тут сидіти? – роздратовано говорило Біленьке 
Зайченятко. 
 Сіреньке мовчало, але йому було дуже жаль Біленького. Для Біленького 
Зайченятка літо здавалося занадто тривалим. 

 Сіреньке Зайченятко пішло до мудрого орла за порадою. Орел сидів на 

гілці, не рухаючись. Він був занурений у глибокі думки. Сіреньке 
зайченятко нарешті вирішило відірвати орла від його важливих думок і 
промовив: 
 - Старий, мудрий орле! Твоя мудрість дивує всіх. Скажи, будь ласка, 
що робити Біленькому Зайченяті?  

 Орел, повернувши голову, промовив: 
 - Підіть до Білки. Вона швачка. Хай вона зшиє йому сіру сорочку з 
круглим коміром, сірі коротенькі шорти. Біленьке Зайченятко одягне це і 
стане сіре. 
 - Велике спасибі, мудрий Орле, - подякувало Сіреньке Зайченятко, 

попрощалося з Орлом і прудко пострибало до Біленького. 
  Біленьке Зайченятко зраділо пораді Орла, і вони вирушили до Білки. 
Білка вислухала зайченят, зняла мірки і пошила Біленькому сорочку і 
шорти. З того часу Біленьке Зайченятко не боїться ненажерливої лисиці. 

 
                              Завдання і запитання 
- Вимов слова з казки із звуками /л/, /л’/, /р/, /р’/ виділяючи 
їх голосом. 

- Назви слова, в яких є і звук /л/, і звук /р/. ( Просиджувало, 
ненажерлива, приносило, охороняло, говорило, тривалим, 

орел, вирішило, круглий, пострибало). 
 - Чому Біленьке Зайченятко влітку сиділо під кущем? 
 - До кого звернулося за допомогою Сіреньке Зайченятко? 

 - Що порадив Орел? 
 - Що зробила Білка? 
 - Як ще можна допомогти Біленькому Зайченяті?  

 - Як почувало себе Біленьке Зайченятко, сидячи під кущем? 
 - Чому сіреньке Зайченятко не кинуло Біленького? 
 - Кому було важче прожити літо: Біленькому чи Сіренькому 

 Зайченяті? Невже Сіренькому Зайченяті не загрожувала небезпека? 
 



 

                            Сонячний промінчик Лік 

               ********************** 
Сонечко піднялося високо над лісом і розкидало 
свої сонячні промінчики в різні сторони. А один 
Сонячний Промінчик Лік впав на землю під час 
сну і не зрозумів, що з ним трапилось. Оглядаючи 
все довкола, Промінчик Лік побачив мальви, 

троянди, волошки, ромашки. Він стрибав з квітки 
на квітку, з пелюстки на пелюстку і радів, як легко це йому вдається. 
А Сонечко зверху спостерігало і любувалося Промінчиком. 
 - Сонячний Промінчик Лік, - покликало його Сонечко. 
 - Я слухаю тебе, лагідне Сонечко, - промовив Промінчик. 

 - Я даю тобі завдання добігти до городу, де ростуть помідорчики, 
буряки, баклажани, цибуля, доторкнутися кожного листочка рослини. 
Хай вони ростуть на радість усім. 
 - Я все зрозумів, Сонечко, - відповів Промінчик і полетів виконувати 
завдання. По дорозі він зустрів Метелика і запросив його із собою. 

Метелик летів попереду і показував Промінчику дорогу. Так вони 
долетіли до городу. Метелик перелітав з пелюстки на пелюстку, з 

листка на листок, а Промінчик за ним. Листочки, стебла, пелюстки 
подякували Метелика і Сонячного Промінчика за турботу.  
 - Скажіть слова подяки лагідному Сонечку: це воно усіх любить і про 

всіх турбується., - запропонував Сонячний Промінчик рослинам. 
 - Лагідне і турботливе Сонечко, велике спасибі тобі, - загукали всі 
рослини, - ми зразу стали міцніші і вищі. Ми любимо тебе і завжди 
раді зустрічі з тобою! 
 Ввечері, коли сонечко сідало за гори, воно подивилося на роботу 

Промінчика і залишилося задоволеним. 
 
                        Завдання і запитання 

 - Назви слова із казки із звуками /л/, /л’/, /р/, /р’/. Вимов їх, виділяючи звуки 
голосом. 
-  Придумай слова із звуком /л/ (/р/) на початку, в середині і в кінці слова. 

Придумай речення з цими словами. 
- Пограй з другом: хто більше назве слів із звуком /л’/  (/р/, /л/). 
- Придумай будь-яке речення. Промов його. Заміни перший звук у кожному слові 

речення на звук /л/. Чи зрозумілий зміст речення? 
 - Як звати Сонячного Промінчика?  

 - Що побачив Сонячний Промінчик, коли прокинувся? 
 - Яке завдання дало Сонечко Промінчику? 
 - Кого зустрів Промінчик на своєму шляху? 

 - За що подякували рослини Сонечко? 
- Ти любиш сонячні дні? Чому?  
Чим похмурий день відрізняється від сонячного?    
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