Автоматизація звука «Ц»
в словах:
цап, цифра, циркуль, цибуля, цирульник, цапеня, цукор, цукерка,
цемент, цеберка, цегла, цуценя, кільце, блюдце, відерце, яйце, віконце,
лице, горобець, олівець, баранець, палець, плавець, перець, гаманець,
ранець, продавець, прапорець, хлопець, комірець, криниця, вівця,
рукавиця, паляниця, киця, мильниця, матрос, сонце, цитруси, сцена,
цистерна, оселедець, місяць, стілець, ситець, мисливець, гостинець,
суниця, синиця, східці, спідниця, цесарка, станція.

в чистомовках:
Церка, церка, церка – це цукерка.
Ценя, ценя, ценя – це цуценя.
Цент, цент, цент – це цемент.
Бець, бець – малий горобець.
Рець, рець – стоїть борець.
Вець, вець – довгий олівець.
Вець, вець – пливе плавець.
Ець, ець, ець – стоїть гарний хлопець.
Ець, ець, ець – я тримаю прапорець.
Ець, ець, ець – у сукні білий комірець.
Нець, нець, нець – мені купили гаманець.
Вець, вець, вець – охайний продавець.
Ця, ця, ця – сіра вівця.
Иця, иця – пухнаста киця.
Ниця, ниця – це криниця.
Виця, виця – тепла рукавиця.
Ац, ас, ац – нам купили матрац.
Ос, оц, ос – гуляв на палубі матрос.
Итруци, ируси – на блюді цитруси.
Стерна, стерна – на колесах цистерна.
Цена, сена, цена – велика сцена.
Онце, онсе, онце – сяє сонце.
Ниця, ниця – спіла суниця.
Ниця, ниця – красива спідниця.
Ниця, ниця – маленька синиця.
Сарка, сарка – пістрява цесарка.
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в реченні:
Гроші поклали у гаманець. Підручники поклали у ранець. У руках малюка
прапорець. Фрукти продає продавець. У сукні красивий комірець. Стоїть
ввічливий хлопець. В річці плаває качка. Мені купили цуцика. Я піду в цирк.
По річці плив човен. У школі діти читали й лічили. Я люблю чай без цукру.
У нас у садочку зацвіла черешня. Хлопець малює олівцями. У кільця нема
кінця. Вихователька читає цікаву книжку. На акації сидить синиця. У степу
пасуться вівці. Цуценя сидить на ланцюгу. Ніна наділа рукавиці. Оленці
подарували ранець. Цей цапок любить травицю. Продавець продає прапорці.
Цілий місяць діти були у таборі.

в скоромовках:
Тільки Гриць пройти збереться –
цап до нього вже несеться
і рогами хлопця тиць.
Скликає людей студениця-криниця,
їм сили вернути вміє криниця.
Напекли млинців, назвали кравців,
а кравець – за млинець, та й побіг у танець.

у віршах:
У малюсінької Ліди
Є червоні прапорці,
І вона на святі піде
З прапорцями у руці.
«Киця прокидається»
Киця прокидається Лапками вмивається.
Квіти прокидаються –
Росами вмиваються
Ну, а ми з сестрицею
Вмиваємось водицею.
«Ірис»
Мовить Гриць: - Цей ірис
Називається «Кис-кис».
Я «Кис-кис» просив у Гриця,
А прибігла мала киця.
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«Кольорові олівці»
Ми – веселі олівці
наче сонця промінці,
На папері попаруєм
все що хочеш, намалюєм.
«Цапок»
Цапок водицю п’є з цеберка,
Скубе травицю у садку.
Солодкий цукор та цукерка І це цапкові до смаку.
Цуцик бавився з цапком,
Розцяцькованим ціпком.
Скочив цуцик до цапка
Поламав цапок ціпка!
«Олівець»
Ось зелений олівець,
Коли взять за цей кінець.
А як взять за цей кінець –
Буде синій олівець.
«Вербиця»
Біля хати, край городу
Молода вербиця
На свою дівочу вроду
Дивиться в криницю.
«Синиці
Три синиці на ялиці
говорили про суниці.
А суниці круглолиці
визирали із травиці.
І не знали, то синиці –
це не ягоди, а птиці.
«Півень»
Є в нас півень-молодець –
роботяга і співець.
Прокидається він вранці,
узувається в сап’янці,
й на зарядку у садок
веде всіх своїх діток.
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«Цап капусти захотів»
Цап покинув теплий хлів:
Цап капусти захотів.
А за цапом цапеня
Через поле навмання.
Цап вернувся, спочиває,
Цапенятко ж десь блукає.

в тексті:
Цибик
У нас є собака. Звуть його Цибик. Цілий день Цибик сидить прив’язаний
ланцюгом. Коли стемніє, Цибика відв’язують. Цибик – лютий, кусається.
Він нікого не пускає у сад. Усі його бояться.

На відпочинку
Ранком у таборі «Веселий» дзвенять радісні голоси. Це діти вітаються з
сонцем і морем. Навколо все буяє. На клумбах цвітуть красолі, гвоздики,
незабудки, дзвоники, нарциси, на алеях шумлять листям тополі, берези,
акації. Діти граються на березі, купаються в морі. Скрізь лунає веселий
радісний сміх.
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