
Удосконалюємо навички диференціації звуків. 

 

Підготовка: 

Комплект карток на звуки [ш]-[с], [ч]-[с], [ч]-[ц], [ж]-[з] [ш]-[ж] складається з чотирьох карток: на першій зображено картинки, де 

звуки, які вивчаються знаходяться на початку слова, на другій - в середині слова, на третій - в кінці слова і на четвертій - звуки 

знаходяться в різних позиціях. 

 

Мовний матеріал: 

 [Ш] - [С] 

[С] - совок, спина, сом, сон, сова, ступня. 

[Ш] - шапка, шахи, шафа, шина, штани, шампунь. 

[С] - миска, коса, вуса, капуста, гусак, каска. 

[Ш] - Маша, кішка, каша, мішок, миша, дошка. 

[С] – ірис, рис, кактус, кокос, автобус, компас. 

[Ш] – товариш, фініш, фарш, душ, туш, ківш. 

[С] - смородина, намисто, скриня, піднос, оса, ананас. 

[Ш] - вишні, шматок, волошка, пташка, душ, шофер. 

[Ч] - [С] 

[С] - сон, сумка, суп, сом, син, сова. 

[Ч] - чабан, чемпіон, чай, чек, чайник, чапля. 

[С] - ананаси, веселка, маска, каска, колесо, коса. 

[Ч] - очерет, очі, печиво, кетчуп, хлопчик, дочка. 



[С] - колос, компас, теніс, лис, квас, ліс. 

[Ч] - ключ, піч, ніч, павич, плач, калач. 

[С] - ніс, намисто, садівник, фікус, фокусник, собака. 

[Ч] - дівчинка, тачка, учень, меч, яєчня, чоботи. 

[Ч] - [Ц] 

[Ц] - цукор, циганка, цегла, цунамі, церква, цемент. 

[Ч]-чемпіон, чай, чоботи, чайка, чабан, чайник. 

[Ц] - яйце, пінцет, кільце, мотоцикл, піца, концерт. 

[Ч] - глечик, качка, курча, овочі, ручка, причіп. 

[Ц] – матрац, шприц, принц, кварц, палац. 

[Ч] - плач, м'яч, ключ, обруч, вимикач, товкач.  

[Ц] - цар, блюдце, лицар, палац, рецепт, піца. 

[Ч] – аптечка, мочалка, черв'як, ніч, квочка, черепаха. 

 

[Ж] - [З] 

[Ж] - жираф, жонглер, жилетка, жакет, жетон, жаба. 

[З] - замок, зерна (кави), золото, зуби, зефір, зелень. 

[Ж] - ожина, діжка, кажан, калюжа, баклажан, лижник. 

[З] – валіза, пазл, коза, бузок, Незнайка, гніздо. 

[Ж] – гараж, багаж, ніж, манеж, морж, вуж.  

[З] – протигаз, газ, унітаз, таз, гарбуз, віз.  

[Ж] – їжак, їжа, етажерка, вантажівка, вуж, жовток. 



[З] - язик, мімоза, ваза, замок, комбінезон, водолаз.  

 

[Ш] - [Ж] 

[Ш] - шахи, шия, шпага, шаман, шайба, шпаківня. 

[Ж] - жокей, жакет, живіт, жук, журнал, жираф. 

[Ш] – рушник, мішень, пташенята, каштан, машина, мишка. 

[Ж] - їжа, ложка, інжир, вежа, жакет, художник. 

[Ш] – аркуш, фініш, рюш, туш, душ, фарш. 

[Ж] – гараж, ніж, вуж, пляж, корж, багаж. 

[Ш] - шоколад, шолом, штани, душ, подушка, кошик. 

[Ж] - гараж, жаба, ліжко, жолуді, драже, кажан.  



































































  



 

Посилання на мій Telegram – канал  

https://t.me/logopedKovalova 

Тут Ви знайдете додаткову інформацію 

 

https://t.me/logopedKovalova

