Автоматизація звука «Ч»
в словах:
чабан, чавун, чай, чайка, чарка, чапля, череда, червоний, черепаха,
черемша, черв’як, черевики, череда, чередник, черешня, чоботи, чоботар,
чоловік, чоло, чорне, човен, чорногуз, чуб, чучело, читанка, читальня,
червоний, курчата, качалка, хлопчик, дівчинка, глечик, м’ячик, печиво,
вчителька, гачок, учень, каченя, квочка, квіточка, чагарник, тістечко,
силач, синичка, чистотіл, сумочка, сурмач, суничка, собачка, санчата,
лисичка, число, листочки, зайча, личко, пальчик, чорниця, учениця,
черепиця, чепчик, чорнобривець, цвіркунчик, гірчичниця, калач, квач, піч,
обруч, бочка, качка, яєчко, вудочка, річка, ячмінь, гречка, рукавичка,
блюдечко, підручник, ручка, наволочка.

в чистомовках:
Ач, ач, ач – тато купив квач.
Іч, іч, іч – розтопили піч.
Ач, ач, ач – їм гарячий калач.
Уч, уч, уч, - я купив обруч.
Юч, юч, юч – загубився від хати ключ.
Яч, яч, яч – я ловив м’яч.
Ачка, ачка, ачка – пливе качка.
Єчко, єчко, єчко – я їм яєчко.
Ічка, ічка, ічка – біля будинку річка.
Ечка, ечка – росте гречка.
Ичка, ичка – тепла рукавичка.
Чан, чан, чан – жене отару чабан.
Чун, чун, чун – кипить чавун.
Чак, чак, чак – повзе черв’як.
Чики, чики – червоні черевики.
Чаха, чаха – повзе черепаха.
Чата, чата, чата – бігають курчата.
Очка, очка, очка – курчат веде квочка.
Лач, лач, лач – стоїть силач.
Ничка, ничка, ничка – росте суничка.
Ачка, ачка, ачка – у Соні собачка.
Чата, чата, чата – їдуть санчата.
Ичка, ичка, ичка – у норі лисичка.
Очки, очки, очки – на дереві листочки.
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в реченні:
Дівчинка скаче через скакалку. Підбіг Зайчик-побігайчик до рукавички.
Дівчинка п’є чай. Вчителька вчить учнів читати. Людочка грається з
м’ячем. Хлопчик читає книжку. Пекар пече печиво. Читач прийшов до
бібліотеки. У полі росте гречка. Маша наділа рукавички. На подушці нова
наволочка. Під чашку ставлять блюдечко. Мені доручили пасти череду.
Курчата бігають за квочкою. Я люблю суничний джем.

в приказках та прислів’ях:
Хороша чутка далеко чутна.
Ниточка доведе до клубочка.
Порожня бочка гучить, а повна – мовчить.
Під лежачий камінь вода не тече.
З другом говори ввічливо: від грубого слова стає близький чужий.
Увічливих і лагідних щодня шанують.
Дружба та братерство дорожчі від багатства.
Не сунь носа до чужого проса.

в скоромовках:
Чубатий качур кряче качці:
- Ти чудо бачила чи ні?
До річки човен мчав на тачці,
по річці – тачка на човні.
У чорну ніч чорний кіт
стрибнув у чорний димохід.
У димоході чорнота –
пошукайте там кота!
Чорно, чорно уночі,
чорні очі у сичів,
чорні очі, чорні крила,
чорна ніч усіх накрила.
Через чорних тих сичів
чорно, чорно уночі.
У чаплі червоні черевички,
чапля чапа до водички.
Ходить квочка коло кілочка,
водить діточок коло квіточок.
Чиєсь чудне чучело
очам надокучило.
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Чом грачиха, чом грачата
почали чимдуж кричати?
Чуки, чуки, чукарики!
Кортять Насті сухарики.
Хрумкає Настя сухарики хрумкасті.
Ледачий Чіпка лежить на печі,
чванливо чекає з печі калачі.

у віршах:
«Чапля»
Чубата чапля чваньковита
Через дорогу йде одна.
Чомусь з журавликом дружити
Не хоче капелька чудна.
«Качечка»
Качечка кряче, качат не бачить.
Кличе качечка курчат:
- Чи не бачили качат?
- Ні, качечка, ми качат не бачили і в вічі.
А качура одного бачили аж двічі.
Тече вода із-за гаю та й попід горою.
Хлюпочуться качаточка поміж осокою.
А качечка випливає з качуром за ними,
ловить ряску, розмовляє з дітками своїми.
Чи ти читанку читав? –
качур чижика спитав.
- Я хотів би почитати,
та не знав, з чого почати.
Качки край копанки клопочуть,
качаток кличуть під комиш.
Качат впіймати кішка хоче,
та Маша каже їй: «Киш-киш!»
Будинок білий біля річки
З балконами на кожний бік
Будують братик і сестричка,
Бо в них і батько будівник.
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«Курличі»
Курличі курличуть,
курличаток кличуть:
«Курлики, курлики, курличеньки,
до річеньки, до річеньки».
Жуки дзижчать в садочку літом,
По стежці жабка плиг!
Жоржини квітнуть жовтим цвітом,
Кружляють бджоли біля них.
«Хочу калача»
Розплакалось хлопча:
- Я хочу калача!
- То он же калачі, візьми у печі!
- Не хочу! Їж сама! Я думав, їх нема.
«Горобчики»
Ніби забіяки-хлопчики,
За жучки побилися горобчики.
Доки вони вдвох галасували,
Курка їх жучком поласувала.
«Сонечка умита»
Задивилось сонечко на маленьку Сонечку:
Сонечка умита, чисті черевички,
у косичках стрічки.
Усміхнулось сонечко до малої Сонечки.
«Нетерплячий»
Чому цуцик у муці? Він хотів спекти млинці.
Та собача вдача дуже нетерпляча.
Лиш розбовтав тісто – з’їв його все чисто.
«Бачить – не бачить»
Бачить – не бачить, чути – не чує.
Мовчки говорить, дуже мудрує.
Часом захоче – правди навчає,
Іноді бреше, всіх звеселяє.
Люба розмова, - будемо, діти,
З нею довіку жити – дружити.
Хто ж то такая в світі щаслива,
Мудра, правдива і жартівлива?
Як не вгадали, стану в пригоді:
Річ коротенька – книжка – та й годі.
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Якщо хлопчик любить мило,
чисто чистить зуби, Цей хлопчина дуже милий,
подивитись любо.
Якщо хлопчик любить труд,
до книжок охочий,
про такого пишуть тут:
він – хороший хлопчик.
Садок вишневий коло хати,
хрущі над вишнями гудуть,
плугатарі з плугами йдуть,
співають, ідучи, дівчата,
а матері вечерять ждуть.
Сім’я, вечеря коло хати,
вечірня зіронька встає.
Дочка вечерять подає,
а мати хоче научати,
так соловейко не дає.
Поклала мати коло хати
маленьких діточок своїх,
сама заснула коло їх.
Затихло все, тільки дівчата
та соловейко не затих.

в тексті:
Був чудовий день. Наталочка та Оксаночка поїхали на дачу. На дачі дуже
гарно. Там лука та річка. У лісі багато черемхи. Дівчата збирали квіточки.
Вони добре відпочили.
Сніговий колобок
Діти гуляли у дворі. Ліпили зі снігу бабу. А Олекса зліпив сніговий
колобок. Знайшов вуглинки і зробив очі, знайшов прутики й зробив рот і
ніс. Погралися діти, погуляли і пішли в дитячий садок. Шкода Олексі
колобок надворі залишати, взяв його і поклав у кишеню. Прийшов у
дитячий садок, повісив свою шубу у шафу, а в кишені шубки залишився
сніговий колобок. Пообідали діти, а після обіду лягти спати. Коли
прокинулися, Олекса згадав про свій колобок, побіг з дітьми до шафи, а
там – калюжа. Подивився Олекса – немає колобка. У мокрій кишені
лежать тільки дві вуглинки і два прутики. А колобок де?
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Два цапки
Два уперті цапки зустрілися одного разу на вузенькій кладці,
перекинутій через ручай. Обом разом перейти через ручай було
неможливо; доводилося котромусь із них повернутися назад, дати дорогу
другому і почекати.
- Дай мені дорогу, - сказав один.
- Ич, який пан обізвався, - сказав другий. – Іди сам назад, я перший на
місток зійшов.
- Е, ні, брате, я за тебе старший віком, та щоб я тобі поступався? Нізащо!
Тут обидва, довго не думаючи, як ударили один одного міцними лобами,
зачепилися рогами, вперлися тоненькими ніжками в колоду та й почали
битися. А колода була мокра, і цапки посковзнулися та й полетіли обидва
у воду.
Курка і каченята
Захотіла одна жінка розвести качок. Купила вона качиних яєць, підклала
їх під квочку і чекає, коли каченята вилупляться. Сидить курка на яйцях,
довго сидить, зійде на якусь хвилинку, поклює зерна і знову на гніздо.
Висиділа квочка каченят, радіє, по подвір’ю їх водить, землю розгрібає –
їжі для них шукає. Вийшла якось квочка зі своїм виводком за тин і пішла
до ставка. Побачили каченята воду – всі до неї побігли, одне за одним
пострибали з берега та й попливли. Бідна квочка бігає по березі, тривожно
квокче, каченят до себе скликає – боїться, що потопляться. А каченята не
можуть натішитися водою, плавають, пірнають і зовсім не думають на
берег виходити. Ледве хазяйка курку від води відігнала.
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