Автоматизація звука «Р»
в словах:
рак, радіо, райдуга, ракета, рама, ранець, редиска, риба, рись, рис,
робітник, розетка, ромашка, рот, ромб, рука, рукавиця, рушник, парашут,
хмара, жирафа, барабан, дерево, черепаха, перець, вареники, береза,
Марина, чотирикутник, кури, ворона, горобець, сорока, корова, морозиво,
огірок, перукар, кенгуру, м’ясорубка, буквар, санітар, кухар, качур,
шофер, катер, комар, снігур, помідор, хор, цукор, шарф, парта, артист,
гарбуз, персик, торт, морква, чорний, курчата, курка, куртка, двірник,
труба, дрова, відро, брови, бруньки, кран, криниця, кружок, гриб, груша,
фрукти, цифра, прапорець, абажур, тротуар, термометр, ріг, річка, ріпа,
акваріум, горіх, носоріг, пиріжки, моряк, буряк, буря, дрізд, кріт, грім,
крило, орел, журнал, крокодил, пароплав, равлик, лікар, бурулька,
рибалка, портфель, картопля, каструля, ларьок, граблі, дзеркало, окуляри,
кріль, журавель.

в чистомовках:
Рашка, рашка, рашка – цвіте ромашка.
Рик, рик, рик – на роботу йде робітник.
Рут, рут, рут – бачу парашут.
Ра, ра, ра – стоїть тура.
Ран, ран, ран – у Роми барабан.
Мара, мара, мара – насувається хмара.
Рина, рина, рина – має іграшку Марина.
Рина, рина, рина – у мене жовта перина.
Рох, рох, рох – поспів горох.
Рок, рок, рок – довгий огірок.
Кар, кар, кар – підстригає Гриця перукар.
Ру, ру, ру – стрибає кенгуру.
Вар, вар, вар – у школяра буквар.
Вар, вар, вар – закипів самовар.
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Фер, фер, фер – на роботу їде шофер.
Атер, атер, атер – пливе у бухту катер.
Мар, мар, мар – дзвінко пищить комар.
Гур, гур, гур – на дереві снігур.
Дор, дор, дор – у корзині помідор.
Ор, ор, ор – співає пісню хор.
Арка, арка, арка – кришталева чарка.
Рист, рист, рист – співає відомий артист.
Руз, руз, руз – зірвали великий гарбуз.
Ран, ран, ран – новий паркан.
Ір, ір, ір – сосновий бір.
Рун, рун, рун – за пічкою цвіркун.
Рик, рик, рик – іде двірник.
Рець, рець, рець – ось прапорець.
Бірка, бірка, бірка – ось пробірка.
Жур, жур, жур – кімнату прикрашає абажур.
Мор, мор, мор – під березою мухомор.
Рина, рина, рина – посміхається Дарина.
Ріх, ріх, ріх – смачний горіх.
Ріг, ріг, ріг – травоїдний носоріг.
Ряк, ряк – ось моряк.
Ряк, ряк – на горі вітряк.
Уря, уря – надворі буря.
Аря, аря – ось Варя.
Ріп, ріп, ріп – запашний кріп.
Рін, рін, рін – виріс хрін.
Рім, рім, рім – страшний грім.
Ріт, ріт, ріт – у норі кріт.
Лива, рива, лива – росте слива.
Град, глад, град – на лозі виноград.
Руша, луша, руша – стигла груша.
Рока, рока, рока – білобока сорока.
Рона, рона, рона – криклива ворона.
Олуб, олуб, олуб – сірий голуб.

в реченні:
Рома спіймав рибу. Рись – спритна хижа тварина. Рижики ростуть у бору.
Рис росте у воді. Рая одягла рожеву шапку. Робітник іде на роботу дуже
рано. Роман ремонтує розетку. Рома малює рожевий ромб. Мама прасує
рушник. Роза одягає рукавицю. Поруч з рукомийником висить рушник.
Роман їв морозиво. Смородина росте на кущі. Петро вдягнув нову
сорочку. Огірки ростуть у городі. Рибалка спіймав сріблястого коропа.
Сергій збирає марки. Артист співає арію з опери «Кармен». Сарна живе у
горах. Гарбуз виріс на городі. Нерпа живе у морі. У нерпи багато жиру під
шкірою. Нерпа харчується рибою. Я витираю ножі паперовою серветкою.
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в приказках та прислів’ях:
Посій у пору – будеш мати зерна гору.
Де руки й охота – там скора робота.
Про добро й кажи добре.
Дружні сороки й орла заклюють.
Дружній череді вовк не страшний.
Старий ворон пусто не каркає.
Приятелів тьма, а вірного друга нема.
Як сам добрий, то добротою і тобі відповідають.
Восени і курчата курми будуть.
Восени і горобець багатий.
Квітень з водою, а травень з травою.
Нема друга – шукай, а знайдеш – бережи.
Правду як не ховай – назовні вийде.
Сім раз відмір – один раз відріж.
Прудка вода береги розмиває.
Хто з правдою зрідниться, той і грому не боїться.

в скоромовках:
Бере Віра в руки рака,
бере рака-неборака.
Ви погляньте, подивіться:
Віра рака не боїться.
Віра з Ромою йдуть,
знов дорогу перейдуть
по зебровому переходу,
щоб потрапити додому.
Повза в решеті рачок:
- Як багато дірочок!
А втекти нема куди!
От у решеті й сиди!
Перина у Марини,
Марина на перині.
Марина під периною,
перина над Мариною.
Ми з Тамарою ходимо парою,
санітари ми з Тамарою.
Хитру сороку спіймати морока,
а на сорок сорок – сорок морок.
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Назарко, Назар пішов на базар.
Купив порося, воно вирвалося.
Мурка муркоче – морозива хоче,
Мурко руденька, замерзнеш, маленька!
Ра-ра-ра, ра-ра-ра, у дворі у нас гора.
Ри-ри-ри, ри-ри-ри, покатаємось з гори.
Летів горобчик, сів на стовпчик,
Прибіг хлопчик, утік горобчик.
«Кар! Кар! Сир не крав!» - ворон ворону кричав.
А сорока скоком-боком і на сир той косим оком.
Поки ворони кричали, та сорока сир украла.
Мухомор і мух заморить,
бо отруту в собі творить.
У дворі трава, на траві дрова,
на траві двору не рубай дрова.
Два двори, у дворах
за дровами трава.
Вітер варту вартував –
ліс від варти запалав.
Зрілі грона винограду
принесла Даринка з саду.
Кричав Архип, Архип охрип.
Не треба Архипу кричати до хрипу!
Рве Маринка у торбинку
подорожник й материнку.
Петрик, Оля і Дем’янко
рвуть у кошик валер’янку.
Прилетіли жар-птиці,
Смакували воду з криниці.
Кріт Мартин і носоріг Мирон
зробили з дроту телефон.
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Рю-рю-рю, рю-рю-рю, я багато говорю.
Рі-рі-рі, рі-рі-рі, від зорі і до зорі.
Ря-ря-ря, ря-ря-ря, про озера і моря.
Дві товаришки-овечки захотіли дуже гречки,
і повів їх баранець через поле навпростець.
Рила свиня тупорила, весь двір перерила.
Орел на горі, перо на орлі.

у віршах:
Сестричка
Розумнішає сестричка –
наша біла рукавичка.
Як прийшло веселе літо,
я сестричку став учити:
букваря узяв у руки,
показав їй перші букви.
Про дрова
Дубові дрова дід рубає
в дворі під деревом старим.
А дітвора допомагає
носити дрова з двору в дім.
Кіт збирався до роботи
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.
Радіоприймач
Дивну скриньку-говориньку
тато мій приніс мені,
дивна скринька говоринька
не змовкає цілі дні.
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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.
Враз на сонце, мов примара,
налетіла чорна хмара,
чорна-чорна, наче дим…
Ось і блискавка! І грім!
Наш коник
Коник є в саду дитячім –
гарні в нього грива й хвіст.
Все б нічого, раптом бачим –
коник наш не п’є, не їсть.
Принесем йому травиці –
він не хоче і дивитись;
принесем зерна ми трішки –
не бере до рота й кришки;
і води йому приносим –
пить не хоче, як не просим!
Кіт не знав
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.
Струмок
Куди біжить струмок? У ярок.
А з ярка щовесни? До Десни.
А з Десни куди? До дніпровської води.
У Дніпрі він буде жить?
Ні, до моря побіжить.
Тут зупиниться струмок?
Ні, зів’ється до хмарок.
А з хмаринок – куди?
Стане бризками води.
Якщо грім загуде, рясно дощ упаде.
Побіжить знов струмок у ярок.
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Кіт кротові говорив:
- Вчора я зробив добро.
Для малих звірят прорив
попід річкою метро.
Відійшли жнива
Відійшли жнива у полі, відлітають журавлі.
Пишні клени пожовтіли – ходить осінь у селі.
Ось іде вона дворами, наділяє всіх дарами,
сипле зерно і плоди добрим людям за труди.
Насипає у комору і пшениці, й жита гори,
і несе на стіл мені, груші й сливи наливні.
Ромашки рвати ми хотіли
Над річкою в рясній траві.
І раптом равлика зустріли
Із ріжками на голові.
Журавлі летять
Журавлі летять, курличуть.
Шлють останнє «прощавай!»,
літечко з собою кличуть,
забирають в теплий край.
Ой, як жалко мені літа
і журавликів моїх!
Та не буду я тужити,
бо весною стріну їх.
Про великі вуха
Запитала в татуся донька-щебетуха:
- Чи слон хоботом бере слоненя за вухо?
- А навіщо це слону? Так робить негарно.
- Жаль: такі великі вуха пропадають марно.
Рідна мова
Мово рідна, слово рідне, хто вас забуває,
той у грудях не серденько, а лиш камінь має.
Як ту мову нам забути, котрою учила
нас всіх ненька говорити, ненька наша мила?
Хатинка
Раптом небо хмари вкрили,
почалася літня злива.
Тільки ми не налякались:
ми в хатинці поховались.
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в тексті:
Вершники
Знайшов Кіндрат прутик. Сів на нього, взяв у руки прапорець і проскакав,
як на конячці, розмахуючи прапорцем. Побачив Кіндрата Тарас. Також
узяв прутик та прапорець. Ось уже два вершники скачуть, розмахуючи
прапорцями. Незабаром загін кіннотників скакав двором. Усім було
хороше і радісно.

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
кип’яченою водою.

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 додому замість риби багато
раків.

У зоопарку
Пішов я у зоопарк. Спочатку довго спостерігав за носорогом. Шкіра у
нього схожа на панцир, а на носі ріг. Потім зачаровано дивився на жирафу – в неї такі довгі шия та ноги. Тигр якраз обідав шматком м’яса. Кріт
так і не схотів вилізти зі своєї нори. Красуня зебра бігала підтюпцем, наче
розуміла, що вона всім подобається. Я вийшов із зоопарку в доброму
настрої.

Овочі
Овочі дуже корисні. Їх можна вживати як сирими, так і вареними. Треба
щодня їсти страви з різних овочів: моркви, огірків, помідорів, гарбуза,
буряка, капусти тощо. Пийте овочеві соки!
Мудра книга
Ми блукаємо мішаним лісом. Переважають у ньому високі старі сосни,
але трапляються й дуби, липи, кущі глоду, крушини. Поруч молодий
ясень, навкруги стовбура росте різне зілля. Оленка знайшла чистотіл. Він
корисний для людини. У низині біля старого дуба ми знаходимо кущі та
різнотрав’я.
Далі ступаємо тихо, обережно, ніби гортаємо сторінки нескінченної
мудрої книги природи.
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