
НУМО З МАМОЮ І ТАТОМ 
СВОЮ ВИМОВУ ТРЕНУВАТИ!

Юлія РІБЦУН,
канд. пед. наук, 

ст. наук. співроб. відділу логопедії, 
Інститут спеціальної педагогіки і психології

імені Миколи Ярмаченка НАПН України

Методичні поради для батьків на щодень

Ще недавно ваш малюк лежав у колисці. Ось він почав упізнава-

ти вас, усміхатися, аґукати, лепетати і нарешті вимовив своє пер-

ше слово… І от зараз він уже дошкільник, а невдовзі піде до школи. 

Уважно прислухайтеся до мовлення своєї дитини. Спробуйте визначити, чи всі звуки 

вона вимовляє правильно. Якщо у вас виникають сумніви, проконсультуйтеся з логопе-

дом. Це ви можете зробити в районній дитячій поліклініці або в інклюзивно-ресурсному 

центрі. Там вам нададуть індивідуальні поради щодо розвитку мовлення малюка. А ми 

пропонуємо універсальні методичні рекомендації, які допоможуть покращити мовлен-

ня вашої дитини, зроблять його чітким та виразним.

 ПІДГОТУЙТЕ ДЗЕРКАЛЬЦЕ  
ДЛЯ ТРЕНУВАНЬ

Заздалегідь придбайте індивідуальне дзер-
кало на підставці — дивлячись у нього, дитина 
ознайомлюватиметься з органами артикуляції 
(губи, язик), контролюватиме правильність ви-
конання вправ для вимови того чи іншого звука.

 КОЖНЕ ВАШЕ ЗАНЯТТЯ  
МАЄ БУТИ ГРОЮ

Ігрова діяльність — провідна для дитини до-
шкільного віку, тому на кожному занятті нехай до 
вас завітає в гості улюблений ігровий персонаж, 
який теж хоче навчитися правильно розмовляти. 

 РОЗВИВАЙТЕ МОВЛЕННЄВЕ ДИХАННЯ
Розвиток дихання і мовлення нероздільні. Ма-

люку можна запропонувати безліч дихальних 
ігрових вправ. Це і здування пір’їнок чи шматочків 
вати зі столу, і пускання мильних бульбашок, і на-
дування повітряних кульок. Цікавою та корисною 

РОЗМІСТІТЬ 

У КУТОЧКУ ДЛЯ 

БАТЬКІВ
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Співпраця з батьками

є вправа “Футбол”. На стіл ставлять імпровізова-
ні ворота з двох кубиків. Дитина кладе широкий 
язик на нижню губу і плав-
ним повітряним струме-
нем спрямовує ватну чи 
пластикову кульку (“м’яч”) 
у ворота.

 ТРЕНУЙТЕ  
АРТИКУЛЯЦІЙНИЙ  
АПАРАТ

Для вимови того чи іншого звука потрібно, аби 
губи та язик були “слухняними”. Корисними впра-
вами для язика є “Коник” (дитина клацає язиком, 
ніби коник цокає копитцями), “Котик п’є молоч-
ко” (імітує хлебтання молочка, швидко рухаючи 
язиком уперед–назад по нижній губі), “Гойдалка” 
(вузьким кінчиком язика дитина намагається ді-
стати то до носа, то до підборіддя). Для розвитку 
рухливості губ стануть у пригоді вправи “Поро-
сятко” (колові рухи зімкнутими губами, ніби рухи 
п’ятачком), “Тракторець” (дитина вібрує зімкнени-
ми губами, сильно дмухаючи на них, ніби заво-
дить мотор чик). 

 РОЗВИВАЙТЕ  
ДРІБНУ  
МОТОРИКУ

На кінчиках паль-
ців дитини розта-
шовані нервові центри, тісно пов’язані з головним 
мозком. Що рухливіші будуть пальчики, то гар-
монійніше розвиватиметься дитина. Відбирання 
квасолі від гороху (гра “Попелюшка”), нанизуван-
ня на шнурочок макаронних виробів, застібання 
ґудзиків, малювання, художнє конструювання, 
ліп лення і навіть звичайне масажування паль-
чиків (самомасаж) сприятимуть удосконаленню 
дрібної моторики.

 УЧІТЬ РОЗРІЗНЯТИ  
МОВНІ Й НЕМОВНІ 
ЗВУКИ

Щоб навчитися правильно 
вимовляти звуки, потрібно їх 
чути та розрізняти. Гарною підготовчою робо-
тою для цього стануть ігри на впізнавання за 
аудіозаписами звуків вулиці чи дому (вода тече 
з крана, риплять двері, працює пилосос). Ко-
рисною є гра “Упізнай-но” — у футлярчики з-під 
кіндер-сюр призів насипають різні крупи (манку, 
гречку,  горох), а дитина за звучанням має від-
гадати, що у   футлярчику. Робота з розрізнення  

 мовленнєвих звуків — це ігри “Упіймай звук” 
(серед ряду голос них, а потім приголосних зву-
ків дитина сплеском у долоні “ловить” потріб-
ний), “Папужка” (повторення ряду складів: са-
со-се-си), “Так чи не так?” (дитина, дивлячись 
на картинку, визначає, чи правильно назвав 
зображення дорослий: “Це массина. Так чи не 
так? Мафф-фина. Машш-шина”).

 САМІ РОЗМОВЛЯЙТЕ  
З ДИТИНОЮ  
ПРАВИЛЬНО

Стежте за чіткістю та 
правильністю власного 
мовлення під час спіл-
кування з дитиною. Роз-
мовляйте в помірному 
темпі, ство рюючи сприятливу атмосферу спілку-
вання. “Сюсюкання” або, навпаки, використання 
в мовленні “наукових” слів, значення яких дитині 
малозрозумілі, спотворюють її вимову.

 НЕ КАРТАЙТЕ МАЛЮКА
Якщо дитина не ви-

мовляє той чи інший 
звук, вона в цьому не 
винна. Їй потрібна ваша 
допомога, підтримка, а 
не звинувачення.

 ЗВЕРТАЙТЕСЯ 
ДО ЛОГОПЕДА

Не намагайтеся самостійно виправити чи по-
ставити дитині звук, якщо він вимовляється спо-
творено: гаркавий [р], міжзубний [с], задньо-
язиковий [ш] тощо. Ваші невдалі спроби можуть 
закінчитися ще більшим спотворенням звука. 
Тому краще одразу звер-
нутися по допомогу до 
логопеда.

лог
оп

ед
ія
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 ЗАКРІПЛЮЙТЕ  
ПРАВИЛЬНУ ВИМОВУ 

Виправлений звук по-
требує багаторазового 
закріплення. Най краще 
це робити в  ігро вій фор-
мі (з використанням пі-
сочного годинника для 
визначення часу вико-
нання того чи іншого завдання — від 1 до 3 хв), 
коли дитина може повторювати склади (ос, ус, 
ес), додавати їх (ковба... — ковбаса), повторюва-
ти окремі слова (сало) та цілі ряди слів із певним 
звуком (сом — сад — ніс — рис), зокрема в чи-
стомовках, скоромовках, домовлянках, віршах. 
Пропонуйте малюку складати речення з цими 
словами, переказувати почутий текст, насичений 
словами з певним звуком, складати за сюжетною 
картиною речення чи розповідь. 

* * *
Ощ-ощ-ощ — падає осінній… (дощ).

Щіщіщі — одягли ми всі… (плащі).

Щущущу — ми тікаєм від… (дощу).

* * *
Крук украв у крука сир —
І пропав між круків мир.
Доти крук із круком бився,
Поки сир той загубився.

   В. Кравчук

 НЕ ЗАБУВАЙТЕ ПРО ДОБРИЙ ГУМОР
Закріплення вимови одного звука часто потре-

бує досить тривалого часу, тож відповідні заняття 
можуть дитині набриднути. Щоб такого не тра-
пилось, доцільно добирати вірші, скоромовки, 
окремі речення гумористичного 
змісту. Такі види роботи не тільки 
створюватимуть гарний настрій, 
розвиватимуть почуття гумору, а й 
сприятимуть формуванню праг-
нення контролювати чуже і власне 
мовлення.

Серед букв у алфавіті
Найскладнішою у світі,
Що мені не говори, 
Є, здається, буква Ррри. 
А вона ще — ахахах! —
В багатьох живе словах, 
Що і вимовити страх: 
Риба, рак, рука, ракета, 
Трактор, рупор і карета, 
Трап, турбіна, бутерброд, 

Крига, круг, коловорот, 
Карамель, ворона, криця, 
Крапка, барабан, криниця, 
Рись, коробка, вертоліт, 
Рейка, рамка, ручка, дріт. 
Короп, яструб, ремесло, 
Серп, стерня, перевесло…
Слів, де Рррр живе, боюся, 
Але, все ж таки навчуся
Дзвінко букву говорити, 
Щоб ніхто не міг дражнити. 

   М. Вересюк

 ЗАОХОЧУЙТЕ СТАРАННЯ ДИТИНИ
Особлива радість дитини від довгоочікува-

ної правильної вимови звука (найчастіше це [р]) 
може бути підкріплена родинним святом: напри-
клад, дитина разом з вами може відвідати кафе, 

посмакувати домашнім тортом у ви-
гляді літери на позначення опанова-
ного звука, вибрати в магазині іграш-
ку, яка видає той чи інший звук (або 
з  нього починається її назва), що, 
своєю чергою, значно пришвидшує 
його автоматизацію у словах, слово-
сполученнях і реченнях.

 СТЕЖТЕ, ЩОБ ДИТИНА  
НЕ ПЕРЕВТОМЛЮВАЛАСЯ

Проводячи ігри та вправи з розвитку мовлен-
ня, пам’ятайте, що тривалість гри-заняття не 
повинна перевищувати 20  хв. Помітивши перші 
ознаки втоми, припиніть роботу.

Приємного вам спілкування! 

Співпраця з батьками

Плекаймо рідну мову

НАГОЛОШУЙМО СЛОВА ПРАВИЛЬНО!
Наголос в українській мові вільний, тобто може падати на будь

який склад у слові. Більшість слів не викликають труднощів, однак 
є й такі, у наголошенні яких можна припуститися помилки.

одинáдцять і чотирнáдцять

Скористайтеся поданою “шпаргалкою” і вимовляйте слова пра
вильно. Тоді діти змалку запам’ятають правильне наголошення слів 
і в майбутньому не матимуть із цим проблем. 

спи́на

дόнька, але дочкá 
соломи́нка

в́ірші

зáгадка
пόмилка, але помилки́

рáзом

серéдина нови́й

укра ї́нський

листопáд
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КОМПЛЕКТ НА ВЕСЬ РІК — РОЗУМНИЙ ВИБІР!

 Ко ен випуск — темат и ний

Оформіть передплату на сайті JMIL.COM.UA вже зараз, лише за 310 грн!

У 2020 році ви отримаєте 10 випусків 
журналу “Палітра педагога”!

БЕЗОПЛАТНІ 
Е-МАТЕРІАЛИ

БОНУС

“Палітра педагога” —
в роботі допомога!

МОРАЛЬНЕ 
ВИХОВАННЯ

ЦІКАВІ ПРОГУЛЯНКИ 
ЩОДНЯ

ДОСЛІДЖУЄМО  
ВОДУ

ОВОЧІ ТА 
ФРУКТИ

ТАКА РІЗНА 
ФІЗКУЛЬТУРА

ГУРТКИ  
В ДИТСАДКУ

КОРИСНА 
ЛОГОРИТМІКА

СЕНДПЛЕЙ

ГОТУЄМОСЯ 
ДО ЗИМОВИХ СВЯТ

РОЗВАГИ 
ЗІ СНІГОМ

ЩОНОМЕРА:
	Методичні поради  

щодо опрацювання теми

	Система роботи з дітьми

	Практичні розробки для всіх вікових 
груп: заняття, добірки ігор і вправ, 
посібники, сценарії свят і розваг 

	Матеріали для співпраці з родиною

Скануйте QR-коди на сторінках журналу 
і завантажуйте матеріали для роботи:
ü  картки до дидактичних ігор ü  пам’ятки 
ü  репродукції картин ü  фонограми тощо.

Новина!
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