Автоматизація звука «Ж»
в словах:
жаба, жакет, жайворонок, жало, жабо, жолудь, жовток, жонглер,
жоржина, жовтий, жук, журавель, журнал, жито, жилет, жираф, жир,
жердина, жетон, баржа, ведмежа, огорожа, баклажан, їжак, калюжа,
пружина, кожух, абажур, рижик, гараж, вуж, ніж, корж, морж, йорж,
книжка, пожежник, ліжко, ложка, пиріжки,стружка.

в чистомовках:
Жа, жа, жа – бігає біле ведмежа.
Жа, жа, жа – піймали ми вужа.
Жан, жан, жан – лежить баклажан.
Жан, жан, жан – літає кажан.
Жак, жак, жак – п’є молоко їжак.
Аржа, аржа, аржа – пливе велика баржа.
Їж, їж, їж – на підвіконні лежить ніж.
Орж, орж, орж – ми їмо корж.
Уж, уж, уж – біля води лежить вуж.
Орж, орж, орж – на льоду морж.
Аж, аж, аж – ми фарбуємо гараж.
Орж, орж, орж – плаває йорж.
Жеш, жеш, жеш – мішок в’яжеш.
Жиш, жиш, жиш – книжкою дорожиш.
Веш, веш, веш – у Житомирі живеш.
Лієш, лієш, лієш – тварин жалієш.
Жиш, жиш, жиш – швидко біжиш.
Жиш, жиш, жиш – у ліжку лежиш.
Жеш, жеш, жеш – хліб ріжеш.

в реченні:
Під дубом багато стиглих жолудів. З даху тече дощова вода по жолобу.
Я намалював квадрат жовтого кольору. У цирку виступає жонглер. У
яйці смачний жовток. Вночі літає кажан. У зоопарку на майданчику
гралося ведмежа. Взимку спить їжак. На городі на грядці росте
баклажан. Біля двору висока огорожа.
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в приказках та прислів’ях:
Важко тому жити, хто від роботи біжить.
На тобі, небоже, що мені не гоже.
У кожного своя голова.
Лежнем лежатимеш – щастя не знатимеш.
Береженого Бог береже.
Дружба дружбою, а служба службою.
З піснею дружити – в роботі не тужити.
Бджола мала, а й та працює.

в скоромовках:
У жовтні зірвали жовту жоржину,
що жовтіла за огорожею біля жасмину.
Жук у жупан і жилетку вдягався,
а потім на жолуді все похвалявся.
Жук упав, встати не може,
Може хтось і допоможе.
У їжака їжаченята, а у вужа вуженята.
Біжать стежини поміж ожини.
І вже у Жені ожина в жмені.

у віршах:
«Жовтень»
Жовтий жовтень у жовтій одежі
вже блукає у жовтій журбі.
Жовтий жовтень несе листопаду
золоті журавлині ключі.
«Жук»
Ой, летів жук, жук – та й у воду – фук.
Прибігла жукова мати - жука рятувати.
Я жук, жук, жу-жу, навколо кружу,
жу-жу-жу-жу.
«Жатка»
Жатка жваво жито жне.
Жатку жнець не дожене.
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«Стежка»
В’ється стежка-побережка
повз ріку по бережку.
Обережно в’ється стежка,
побережка-обережка,
щоб не впасти у ріку.
Жук жив на жоржині,
жук скаржився дружині:
- Не полежиш тут ніколи,
заважають спати бджоли.
«Молоток»
В мене є залізний молоток,
я його завжди кладу в куток,
де лежить і пилка, і терпуг, він же їм хороший друг.
«Жабенятко забруднилось»
Жабенятко забруднилось,
забруднилось – не помилось.
Жабенятко, так негоже!
Ну, на кого ти похоже?
- Я похоже на мамуню,
на мамуню-кваквакуню.
«Пороша»
Казала пороша: «Я дуже хороша,
усіх одягаю за так, не за гроші».
А промені встали і кажуть: «Порошо,
ти б швидше розтала, як справді хороша».
Образилась біла пороша й розтала.
Травиця хороша під нею зростала.
«Кожушок
Йшов сніжок на торжок
продавати кожушок.
Кіт купив того кожуха,
загорнувсь по самі вуха,
як забіг у нім до хати,
хутро стало розтавати.
Сів Вуркотик за мішком
та й умився кожушком.
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Вибіг Гришка на доріжку,
на доріжці сидить кішка.
Взяв з доріжки Гришка кішку –
хай піймає кішка мишку.
Тихо падає сніжок
на дорогу, на лужок,
а мені сьогодні знову
братись треба до книжок.
«Жучок»
Ходить жучок по дубині,
а жучиха по ялині.
На жукові черевички,
бо сам жучок невеличкий.
На жукові жупан ясний,
Бо сам жучок дуже красний.
«Пізня жоржина»
Зацвіла жоржина пізня,
що й очей не відвести
і свою осінню пісню
вже виспівують дрозди.
Ось день скінчивсь, закрию книжку,
бо скрізь вже тінь і лялька спить.
І я вкладусь в маленьке ліжко
І теж засну, як лялька, вмить.
Журилась під осінь малюсінька жабка:
- Вже зовсім брунатна у соняха шапка,
і жовтими стали листочки у клена,
а я ще і досі зелена – зелена.
Ножичку, ножичку,
виріж нам ложечку.
Ріж, ріж, ріж хутчіш,
бо збіжить наш куліш.
«Їжак»
Їжак покликав їсти й пити
своїх маленьких їжачків.
Та не схотіли їсти діти,
він їхню їжу сам поїв.
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«Їжачок і грибок»
Під березу їжачок наносив сінця стіжок,
Хоч і знає їжачок, що під снігом спить грибок.
От прокинувся грибок, а на нім лежить стіжок!
- Ой, їжаче, їжачок, забери кудись стіжок!
Не послухався їжак: - Проживеш ти, грибе, й так!
І розсердився грибок, вперся в землю – і стіжок
Розлетівся, наче пух. Їжачку забило дух.
Сів і хлипає їжак: - Я ж не знав, що буде так!

в тексті:
Дружок
Сталася пожежа. Палав житловий будинок. Пожежа охопила другий
поверх. Там була дитина. Приїхали пожежники. З ними пожежна собака
Дружок.
Дружок побіг на другий поверх і виніс дитину.

Їжак
У Жені був їжак. Він жив у куточку. Женя любила гратися з їжаком.
Кожного дня Женя давала йому молоко. Одного разу їжак утік.
Довго шукала Женя їжака, але він зник назавжди.

Тато подарував Мишкові на день народження книжку. Мишко був дуже
радий. Це була книжка про тварин. Мишко з цікавістю прочитав книжку.
Тепер він знає, де живуть жирафи, моржі, кажани та інші тварини. Мишко
піде до школи й покаже книжку школярам.

Під снігом
Прийшла зима. У повітрі кружляють сніжинки. Все вкрито білою
ковдрою, а під нею у землі лежать малюки-зернята. Їм тепло під сніжком.
Він захищає зерна від морозу та зимових завірюх. Навесні ниви
зазеленіють. Буде багатий урожай.
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