Правильна артикуляція: язик чашечкою піднімається вгору, губи округлені,
видихається теплий струмінь повітря.

Автоматизація звука «Ш»
в словах:
шакал, шафа, шахи, шапка, шарф, шахтар, шайба, шабля, шампунь,
шолом, шофер, шорти, шоколад, шуба, шуруп, шухляда, шинель, шия,
шило, шина, шифер, шибка, лоша, груша, миша, афіша, каша, Маша,
мішок, фартушок, порошок, мишоловка, кушетка, кошеня, машина,
кошик, шипшина, парашут, башта, баштан, мурашка, каштан, ромашка,
пташка, дошка, пошта, гармошка, рушник, душ, петрушка, подушка,
вишні, шишкар, шишка, кришка, шпак, шпаківня, шпинат, шпора, штора,
штукатур, штани, шторм, школа, шкура, школяр, мишка – миска, шапка –
сапка, кашка – каска, соловей, шуліка, сова, шпак, ластівка, слива,
абрикос, персик, Сашко, шосе, соняшник, машиніст, шахіст, сушки,
штангіст, пастушка, шість, пастушок, шістдесят.

в чистомовках:
Шом, шом, шом – одягни шолом.
Шер, шер, шер – їде додому шофер.
Шад, шад, шад – у мене шоколад.
Шуп, шуп, шуп – металевий шуруп.
Шок, шок, шок – вдягла Маша фартушок.
Ашка, ашка, ашка – літає пташка.
Ашка, ашка, ашка – у букеті ромашка.
Ошка, ошка, ошка – грає гармошка.
Шан, шан, шан – великий каштан.
Шар, шар, шар – гуляє школяр.
Шола, шола, шола – перед нами школа.
Ша-ша-ша – вітер шепоче, теж відпочити хоче.
Шу-шу-шу – затихай! Сядь тихенько спочивай…
Ише-ише-ише – тихо, тихше, тихіше.
Сей, шей, сей – співає гарно соловей.
Шар, сар, шар – на сосні шишкар.
Шак, сак, шак – на осиці сидить шпак.
Шок, сок, шок – їде пастушок.
Ушка, уска, ушка – гусей пасе пастушка.
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в реченні:
Кішка ловить мишу. Шура їсть вишні. Мишко та Володя грають у шашки.
Даша шиє шорти ведмедику. Оленка вішає шубу на вішалку.
Шофер веде машину. Наша Валя швидко одягається.
Тиміш пише на дошці. Білка шукає шишки.
Школярі ідуть до школи. Де багато пташок, там не має комашок.
Діти розвішують на деревах шпаківні. Пташка годує пташенят.
Сашко струже дошку. Віра вишиває. Тато купив нову шину для машини.
Миша шаруділа у шухляді. У вікні велика шибка.

в приказках та прислів’ях:
Шануй людей – і тебе шануватимуть.
Де багато пташок, там немає комашок.
Як дбаєш, так і маєш.
Піший кінному не товариш.
Менше говори, а більше діла твори.
Шила в мішку не сховаєш.
Менше слів, а більше діла.
Ліпше свій гість, ніж чужих шість.
Для миші й кішка звір.
У лісі вовки виють, а в хаті страшно.
Слово - не стріла, а ранить глибше.

в скоромовках:
Миші влізли у мішок і погризли кожушок.
Сів шпак на шпаківню, заспівав шпак пісню півню.
Шура, як весна настала, кожушок в мішок сховала.
У шеренгу діти встали, шпак й шуліка їх вітали.
Нашій Уляші дали кашу.
Уляша кашу не хотіла,
Уляша кашу не доїла.
Уляшо, кашу доїдай,
Мамі ти не докучай.
У кішки – кошеня, а у мишки – мишеня.
Сів шпак на шпаківню, заспівав шпак півню:
- Ти не вмієш так, як я, так, як ти, не вмію я.
Кішка бігає за мишкою, мишка бігає від кішки.
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Машка – мишка, Мушка – кішка. Лови, кішко, мишку.
Лови, Мушко, Машку. Кішка ловить мишку, Мушка ловить Машку.
Шишки на сосні, шишки на столі.
У Соні шашки, у Семена шишки.
Тихше, миші, тихше, миші, кіт сидить на нашій стрісі.
Шию, шию, вишиваю і в мішечок все складаю.
Їла мишка хліб та сало, та все мишці було мало.

у віршах:
«Шило»
Шило шубку Шурі шило.
Шовком гарно шви обшило.
Вийшла шубка прехороша
Нашій Шурі на порошу.
«Наша Маша»
Наша Маша маленька,
на ній шубка біленька,
опушка боброва –
Маша білоброва.
«Горішина»
В горішнику горішина
горішками обвішана.
Оришка і Тимішка
струшують горішки.
«Мишка»
Шматок сальця шукає мишка,
у нашій шафі шарудить.
Як шмигоне на мишку кішка!
А мишка шусть у шпарку вмить!
- Що ти, донечко, шепочеш?
І чому це ти не спиш?
- Я, матусю, спати хочу,
але треба вивчить вірш.
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«Кожушок»
Шура, як весна настала,
кожушок в мішок сховала.
А як знов прийшла зима –
до мішка, а там… нема.
Миші влізли до мішка
і погризли кожушка,
лише шматочок залишився.
Ось історія така.
«Петрушка»
Це Петрушка, то нічого,
що пришитий ніс у нього.
Це для того ніс пришитий,
щоб малих дітей смішити.
У маленької Жені
у фартушку дві кишені,
і чотири вишеньки
їй матуся вишила.
«Шпаки»
Прилетіли шпаки,
дорогі співаки,
прилетіли весну зустрічати.
Скоро будуть у них,
у шпаківнях нових,
жовтороті малі шпаченята.
«Листоноша»
- Листоношо, листоношо!
Чи важка у тебе ноша?
- Хоч важка, але хороша.
Всім вітання я розношу.
Бо за мною на поріг
вже ступає Новий Рік!
Соня шила, вишивала,
шубку ляльці дошивала:
шапку, блузку, шаровари,
шити мама помагала.
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Шаруділа, шаруділа мишка,
у шухляді шелестіла книжка!
А як мишка скінчила читати,
довелося книжку підшивати.

в тексті:
Кішка Мушка
У Мишка була кішка. Звали її Мушка. Мишко годував її кашею та молоком.
Кішка Мушка полювала на мишей і пташок. Улітку у Мушки з’явилося шість
кошенят. Мишко поклав кішку з кошенятами у кошик. Їм там було затишно.

Наша школа велика і затишна. Мишко та Тиміш входять у школу, вішають
шуби та шапки на вішалку.
У школі шумно, там ялинка. Школярі прикрашають ялинку іграшками.
Тиміш і Мишко вирішили їм допомогти.

Мишко
У Мишка тато – шахтар. Якось тато купив Мишкові нову теплу шапку. Він
вдягнув шубку, шарф та нову шапку і пішов до школи. Школярі похвалили
його обнову. Мишко пригостив школярів шоколадом.

Сад
Біля школи великий сад. У ньому ростуть: груші, сливи, вишні, абрикоси,
яблука, персики, аґрус, смородина й інші фрукти та ягоди. Сашко і Лариса
доглядають груші та яблуні, Мишко й Наталка – вишні й аґрус, Тиміш і
Сергійко – персики, абрикоси та сливи. Тому восени багато фруктів у
шкільній їдальні.

Подарунок
На свято Сашко і Тиміш вирішили подарувати мамі квіти. Сашко подарував
букетик волошок, а Тиміш – ромашки. Тато подарував мамі гладіолуси. Усім
було радісно і весело.
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