Автоматизація звука «З»
в словах:
зал, завод, замок, закладка, зоря, зубр, зупинка, зуби, зоопарк, зозуля,
земля, зебра, зима, зерно, зефір, зелений, коза, береза, фазан, ковзани,
лоза, гроза, бузок, вазон, терези, язик, возик, кизил, віз, хмиз, гарбуз,
тепловоз, електровоз, азбука, водолаз, гвіздок, гніздо, поїзд, зірки, Зіна,
зілля, зяблик, ізюм.

в чистомовках:
За-за-за – там іде коза.
Зу-зу-зу – ми ведем козу.
Зи-зи-зи – сіна відвези.
Зі-зі-зі – скіпка у нозі.
Аз-аз-аз – великий таз.
Зал, зал, зал – перед нами зал.
Зок, зок, зок – закритий замок.
Зод, зод, зод – за парканом завод.
Зан, зан, зан – літає фазан.
За, за, за – літня гроза.
За, за, за – плететься лоза.
Зил, зил, зил – кислий кизил.
Зик, зик, зик – не показуй язик.
Зок, зок, зок – ліловий бузок.
Аз, аз, аз – одягніть протигаз.
Уз, уз, уз – виріс великий гарбуз.
Із, із, із – кінь тягне віз.
Из, из, из – діти збирали хмиз.
Лаз, лаз, лаз – під водою водолаз.
Яз, яз, яз – при дорозі в’яз.

в реченні:
У Зої замок. Зіна помила вазу. Захар купив морозиво. Зайці гризуть березу.
Зіна поставила незабудки у вазу. У Зої болять зуби. У полі зеленіє озимина.
Зелена береза росте у гаю. Пава зробила гніздо на в´язі. Мені показали зубра
у зоопарку. Тато подарував сину ковзани. Виноград росте на лозі. На березі
річки росте береза. Перед дощем гриміла гроза.
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в приказках та прислів’ях:
У здоровому тілі здоровий дух.
Згода будує, а незгода руйнує.
Літо збирає, а зима з’їдає.
Як корова язиком злизала.
Друзі пізнаються в біді.
За рибою на дерево не лазять.
Знайомих багато, а друзів мало.
Чув дзвін, та не знає де він.

в скоромовках:
Мороз Мороза водив за носа.
Зозулі кували в зеленому лузі.
У березовім лісі березовий сік у глиняні глеки по вінця натік.
Ліза йде, кизил у возику везе.
Зорина і Назар зварили узвар.
На білій березі біліє кора, на березі озера велика нора.

у віршах:
«Зима»
Зима морозяна надворі,
замети білі на землі.
Зоріють в небі ясні зорі,
заснули зайчики малі.
Із в’язком соломи подався я у сад
І яблуньку знайому закутав геть до п’ят.
В лісі тихо – тихо,
золота пора:
Хто збира горіхи,
хто гриби збира.
«Верболіз»
Возом віз верболіз.
Верболіз не довіз.
Не довіз, з воза зліз:
верболіз б’є до сліз!
«Зайко»
Зайко зілля з’їв у Зіни,
захотів заїсти снігом.
Зіна зойкнула у сінях:
- Де ж узяти зайці сіна?
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«Чорногуз приймає душ»
Там, де гнеться верболіз,
чорногуз в ставок заліз.
На птицю з верболозу
вітер трусить срібну росу.
«Звідкіля береться хліб»
Запитав у Зіни Гліб:
- А звідкіль береться хліб?
Розвела руками Зіна:
- Звідкіля? Із магазину.
«Весна»
Іде весна ланами,
перелогами, лісами.
Де не ступить – з-під землі
лізуть проліски малі.
Розквітають в луках квіти,
зеленіють в лісі віти.
Все зелене, молоде,
за весною літо йде.
«Всюди сніг»
Місто, поле і луги –
все засипали сніги.
А зима глядить з-під брів,
посила нам снігурів.
Від зорі і до зорі
славлять зиму снігурі.
«Береза»
Білая береза за моїм вікном
Під пухнастим снігом спить холодним сном.
І стоїть береза в сонній тишині,
І горять сніжинки в золотім огні.
А зоря ліниво колом сновига
І у нове срібло віти одяга.
«Бігла мишка»
Бігла мишка повз лісок
Вкрасти з поля колосок.
А сова сказала: - Зась!
В нірку влізь і не вилазь!
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Заєць спати захотів Сам постелю постелив,
Сам собі приніс подушку,
Підмостив її під вушко.
Та у зайця довге вушко Все звисає із подушки.

в тексті:
Зіна та Ліза гуляли на лузі, біля озера. Дівчатка збирали різні квіти. І ось
вони побачили берізку.
Зіна та Ліза полізли на берізку. Але гілка зламалась, і Зіна та Ліза впали
на землю.
Ось так берізка покарала їх.

«Пташині гнізда»
Навесні птахи мостять гнізда. Іволги, зяблики роблять гнізда зі
стеблинок трави і тоненьких лозинок. Їхні гнізда нагадують маленькі
корзинки. Нерідко в стінки гнізда вони вплітають мох і кору того дерева,
на якому роблять гніздо. Таке гніздо непомітне серед гілок дерев. Ремез
мостить своє гніздо з пуху, довгих рослинних волокон. Його гніздо
нагадує рукавицю.

«На світанку»
Зелений автобус їхав зеленим лісом. Стрибали зелені коники у зелену
траву. А з-поза лісу викотилося сонечко і всіх позолотило.
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