
* Тут і далі у складанні вправ було використано з деякими змінами вправи з посібників І. Й. Дьоміної, О. Л. Жильцової, А. С. Вино
кур, М. Ф. Фомичової, М. А. Савченко, Л. О. Смирнової та зі збірки «Игры в логопедической работе с детьми» (за редакцією  
В. І. Се лі верстова).

Ігрові вправи для правильної звуковимови

ІГРОВІ ВПРАВИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДИТИНИ  
ДО ПРАВИЛЬНОЇ ЗВУКОВИМОВИ
ІГРОВІ ВПРАВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ СЛУХУ

У сприйманні мови велику роль відіграє слух. Слух може бути біологічний  
і мовленнєвий. За допомогою біологічного слуху людина розрізняє немовні, або 
навколишні звуки (свист вітру, спів птахів, голоси звірів, сигнал автомобіля і т. ін.), 
може визначити джерело звуку, напрям звучання, віддаленість звуку, кількість 
звуків. Завдяки мовленнєвому слуху людина розрізняє голоси оточуючих її людей, 
розуміє зміст того, про що говорять, диференціює звуки рідної мови. Мовленнєвий 
слух впливає на якість оволодіння дитиною письмовою мовою. 

Отже, якщо вже 3—4річну дитину навчити правильно сприймати на слух 
різні звуки, розуміти їх, далі вона легко оволодіє плавним і красивим мовленням, 
навчиться грамотно читати, писати і виконувати завдання на аналіз звукового складу 
слова. Пропонуємо ігрові вправи* для розвитку слуху вашого малюка.

У перших п’яти іграх дитина повинна визначити джерело звуку (назва ти, що звучало). 
Перш ніж виконувати ці вправи, ознайомте дитину з пред метами, що утворюють звук 
(іграш ки, залізо, скло, дерево, папір та ін.). Чітко пояснюйте дитині кожне завдання й умо-
ви його виконання. Щоразу переконуйтесь, що дитина правильно зрозуміла завдання.

1. Гра «Що звучало?»
Дорослий добирає тричотири іграшки, які можуть видавати різні звуки (ба рабан, 

брязкальце, дзвіночок, свисток тощо), знайомить дитину з їх назвами і зву чанням. 
Після того як дитина це засвоїла, можна почати гру.

Дитина заплющує очі. Звучить одна з іграшок. Дитина має впізнати і назвати 
іграшку, що звучала.

2. Гра «Впізнай за звуком»
На столі лежать предмети зі скла, дерева, заліза, паперу тощо. Дитина заплющує 

очі. Дорослий бере по черзі предмети і створює ними різні звуки: бряжчить клю
чами, гортає книжку, стукає олівцем, шарудить газетою, переливає воду із чаш ки  
в чаш ку. Дитина повинна назвати предмет, яким був створений звук.

3. Гра «Магазин»
На столі стоять кілька однакових коробочок із різними предметами всередині. 

Покупець (дитина) запитує: «Що є в магазині?» Продавець (дорослий) відповідає, 
що в магазині є квасоля, гречка, борошно, цвяхи, ґудзики. Покупець називає 
потрібний йому товар, бере по черзі коробочки, трусить ними і знаходить товар  
за зву чанням. Продавець на слух перевіряє, чи не помилився покупець — знайшов 
за звучанням той товар чи ні. Дорослий і дитина можуть мінятися ролями.
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Ігрові вправи для правильної звуковимови

Промовляйте фрази повільно, роблячи після кожної паузу, щоб надати дитині можли-
вість подумати, правильно чи ні співвіднесено предмет із його дією.

4. Гра «Зустрічай гостей»
Для гри беруть три іграшки, наприклад зайчика, мишку і котика, і добирають 

три іграшки, які можуть звучати (дзвіночок, свисток, брязкальце). Дорослий ого
лошує дитині, що до неї зараз приїдуть гості. Попереджає, що зайчик приїде  
із бряз кальцем, мишка — зі свистком, котик — із дзвіночком. Дитина відвер тається, 
дорослий створює іграшками звуки. Малюк за звуком відгадує, який гість їде.

5. Гра «Де звучало?»
Дитина сідає і заплющує очі. Дорослий по черзі бере предмети, які можуть зву

чати, і з різних боків від дитини утворює ними звуки. Дитина на слух повинна ви
значити, який предмет звучав, і рукою показати, з якого боку було чутно звук.

6. Гра «Тихо —  гучно»
Для цієї гри потрібен бубон або інший музичний інструмент, яким можна утво

рювати гучні і тихі звуки (якщо немає ні того, ні іншого, використайте якусь іграшку).

Варіант 1. Дорослий стукає у бубон тихо, потім голосно і дуже голосно. Відпо
відно до звучання бубна дитина виконує такі рухи: під тихий звук іде на носочках, під 
гучний — просто йде, під дуже гучний — біжить.

Варіант 2. Дитині дають у руки два прапорці. Дорослий голосно стукає у бубон, 
дитина піднімає прапорці вгору. Бубон звучить тихіше, дитина опускає прапорці.

7. Гра «Знайди іграшку»
Спочатку дорослий показує дитині іграшку, яку він ховатиме. Коли дитина вийде 

з кімнати, ховає її. Дитина заходить у кімнату — дорослий тихо плескає у долоні. 
Коли дитина наближається до того місця, де захована іграшка, дорослий плескає 
сильніше, коли віддаляється — плескати майже припиняє. Плескання у долоні 
можна замінити гучною і тихою музикою.

8. Гра «Піжмурки з дзвіночком»
Дитині зав’язують очі. Дорослий бере дзвіночок і ходить по кімнаті, дзвонячи 

ним. Дитина намагається «спіймати» дорослого.
9. Гра «Відтвори ритм»

Дорослий паличкою чи олівцем відтворює прості ритми: тáта, татá; тáтата,  
татáта, тататá. Дитина повторює їх.

10. Гра «Визнач кількість звучань»
Дорослий паличкою чи олівцем робить різну кількість ударів по столу. Дитина 

рахує і називає кількість. Потім сама відтворює таку саму кількість звучань.
11. Гра «Хто летить (біжить, іде, стрибає)?» 

Дорослий пояснює дитині: «Я буду казати правильно і неправильно. Якщо я ка
за тиму правильно, ти плескаєш у долоні, якщо ні — в долоні плескати не можна. 
Наприклад, я кажу: птах летить, літак летить, метелик летить — це правильно, і ти 
плескаєш у долоні. А якщо я кажу: кішка летить — це неправильно, у цьому разі 
плескати у долоні не можна».

Обов’язково стежте за тим, щоб за ходом гри малюк виконував саме по  трібні рухи.
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Ігрові вправи для правильної звуковимови

* Тут і далі у складанні вправ було використано з деякими змінами вправи з посібників І. Й. Дьоміної, О. Л. Жильцової, А. С. Вино
кур, М. Ф. Фомичової, М. А. Савченко, Л. О. Смирнової та зі збірки «Игры в логопедической работе с детьми» (за редакцією  
В. І. Селі верстова).

ІГРОВІ ВПРАВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ДИХАННЯ ТА ГОЛОСУ
Голос людини утворюється під час видиху. Доросла людина за один видих здатна 

промовити фразу, яка складається з 10—15 слів. Дитина, звісно, ще не вміє будувати 
довгі речення і не володіє таким розвиненим диханням. Дорослим слід навчати 
малюка правильно користуватись диханням під час розмови. У цьому допоможуть 
нескладні дихальні вправи* для розвитку фізіологічного (звичайного) і мовленнє-
во го (під час розмови) дихання.

1. Гра «На гойдалці»
Дорослий влаштовує «гойдалку»: на горизонтальній нитці прикріплює різно

кольорові паперові фігурки ляльок. Дитині потрібно силою видихуваного повітря 
розгойдувати їх.

2. Гра «Нирець»
Виконуючи вправу, дитина розводить руки в різні боки — вдих носом; обхоплює 

себе і присідає («опускаючись під воду») — видих ротом. Вправу слід повторювати 
не більше двохтрьох разів із невеличкими перервами.

3. Гра «Луна»
Дорослий то тихо, то голосно вимовляє звуки: [а], [о], [у]. Дитина луною від

творює кожен почутий звук із відповідною інтонацією та висотою звука. Можна 
грати, використовуючи сполучення: ау, уа, уао, оа, уо.

Вправа 1. Дитина силою видихуваного повітря перекочує по столу ватну 
кульку, олівець. Можна трохи ускладнити цю вправу: зробіть на столі з трьох 
олівців «ворота» і запропонуйте малюку дути на ватну кульку, пробуючи загнати 
її у ці «ворота». 

Вправа 2. Здування з долоні тонкого паперу, нарізаного дрібненькими шма
точ ками, або пелюстків квітів, задування на відстані вогника свічки.

Дитина також може дути на відцвілу кульбабу під час прогулянки. Здути усі 
пушинки з кульбаби треба за 3—4 рази.

Вправа 3. Дуже цікавим буде надування бульбашок на поверхні води (дитина 
дує на воду з такою силою, щоб на поверхні води утворилися бульбашки).

Корисними також є ігри з видуванням мильних бульбашок. Під час таких 
ігор дитина привчається поступово і рівномірно видихувати повітря з легенів.

Вправа 4. Надування кульок, дитячих гумових іграшок: через ніс дитина 
набирає повітря і повільно видихує його через рот в отвір іграшки.

Вправа 5. Пускання паперового кораблика у мисці з водою. Спо  чатку ди ти 
на дує на кораблик не поспішаючи, склавши губи, як для звука [ф] (ф- ф-  ф…),  
і він рухається плавно. А потім ніби налітає поривчастий вітер — не  хай дитина 
спробує дути склавши губи, як для звука [п] (п-п-п…), чи витягну ти їх трубочкою, 
але не надуваючи щік, — кораблик почне рухатися швидше і швид ше.

Під час виконання дихальних вправ треба стежити, щоб дитина дихала діафраг-
мально (роблячи вдих, випинала живіт і не піднімала плечей, крім випадків, коли цьо-
го вимагають правила гри, і при видихові втягувала живіт). Проводити такі іг ри 
рекомендується не більше трьох хвилин із перепочинком.
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Артикуляційна гімнастика

АРТИКУЛЯЦІЙНА ГІМНАСТИКА 
ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДИТИНИ 

ДО ПРАВИЛЬНОЇ ЗВУКОВИМОВИ
Діти дошкільного віку ще не досить добре вміють координувати рухи своїх 

органів мовлення.  Щоб ваш малюк навчився правильно вимовляти потрібні зву
ки, необхідно підготувати до цього його артикуляційний апарат. Спочатку треба 
спеціальними вправами* відпрацювати з дитиною основні рухи і положення губ  
та язика, необхідні для правильного вимовляння усіх звуків.

Після того як усі ці вправи будуть засвоєні дитиною, ви перейдете до виконання 
вправ, спеціально дібраних залежно від того, які звуки дитина вимовляє непра
вильно. Ці вправи ви знайдете перед описом роботи з кожною групою звуків на 
відпо відних сторінках книги.

* Вправи з деякими змінами використано з посібника М. Ф. Фомичової.

Артикуляційну гімнастику слід проводити один раз на день упродовж 3—5 хви лин 
протягом тижня. 
Артикуляційну гімнастику слід проводити сидячи. Стежте, щоб дитина не на пру -

жувала тіло і тримала спину прямо.
За один раз дитині краще виконувати не більше двох-трьох вправ. Починайте з прос тих,  
а по тім переходьте до більш складних.
Щоб дитина могла краще контролювати свої рухи, доцільніше робити вправи перед  дзеркалом. 
Спочатку показуйте на собі, як правильно виконати вправу. Після цього виконайте її синхронно 
разом із дитиною.

Вправа 1. Утримання губ у посмішці, передні верхні та нижні зуби оголені.
Вправа 2. Витягування губ уперед трубочкою.
Вправа 3. Зміна положення губ по черзі: у посмішці — трубочкою (нижня 

щелепа нерухома).
Вправа 4. Спокійне відкривання та закривання рота, губи у посмішці.
Вправа 5. Зробити язик широким (посміхнутися, трохи відкрити рот і поклас

ти широкий язик на нижню губу). 
Вправа 6. Зробити язик вузьким (відкрити рот, висунути язик, трохи витягуючи 

кінчик).
Вправа 7. Зміна положень язика по черзі: широкий, вузький.
Вправа 8. Піднімання язика за верхні зуби.
Вправа 9. Утримання язика за нижніми зубами.
Вправа 10. По черзі рухи язика за зубами вгорувниз.
Вправа 11. По черзі робити такі рухи язика (кінчик язика опущений): посувати 

язик у глибину рота — наближати до нижніх різців.
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Постановка й автоматизація вимови свистячих звуків

ПОСТАНОВКА Й АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИМОВИ  
СВИСТЯЧИХ ЗВУКІВ  

[С], [С’], [З], [З’], [Ц], [Ц’]
АРТИКУЛЯЦІЙНА ГІМНАСТИКА  

ДО ПОСТАНОВКИ СВИСТЯЧИХ ЗВУКІВ

Щоб підготувати органи мовлення вашого малюка до правильного вимовляння 
свистячих звуків, пропонуються такі артикуляційні вправи*:

* Вправи з деякими змінами використано з посібників О. Л. Жильцової, М. Ф. Фомичової.

Щоб навчитися правильно вимовляти свистячі звуки, дитина повинна вміти тримати 
широкий кінчик язика за нижніми зубами.

Перед початком виконання вправ перечитайте загальні рекомендації щодо про-
ведення артикуляційної гімнастики, наведені на попередній сторінці.

Вправа 1. Висунути широкий язик між зубами, а потім сховати його за нижні 
зуби. Виконати це 5—6 разів.

Вправа 2. «Покарати неслухняний язик». Напіввідкрити рот, спокійно по
класти язик на нижню губу і «поплямкати» по язику губами 5—6 разів, ви мов
ляючи звуки пя-пя-пя, а потім подержати спокійно широкий язик у від кри тому 
роті під лічбу до рослого від 1 до 5—10. 

Вправа 3. Посміхнутися, трохи відкрити рот, покласти широкий кінчик язика 
на нижню губу і здути ватку зі стола чи з долоні, спрямовуючи повітряний 
струмінь на кінчик язика.

Вправа 4. Посміхнутися, відкрити рот, зачепити кінчик язика за нижні зуби  
і, не від  риваючи його від зубів, вигинати спинку язика вперед.

Вправа 5. Посміхнутися, кінчик язика притиснути до нижніх зубів, передню 
частину спинки язика підняти до піднебіння і пошепки, а потім голосно 
вимовляти звуки:

і-и-і-и-і-и-і-и
і-и-і-и-і-и-і-и
і-и-е-і-и-е-і-и-е

Вправа 6. «Почистимо зуби». Усміхнутися, показати зуби, трохи відкрити 
рот і кінчиком язика «почистити» нижні зуби, роблячи спочатку рухи язиком 
із боку в бік (язик повинен бути біля ясен), потім знизу вгору (кінчик язика має 
бути широкий, рухи починаються від коренів нижніх зубів). 
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Постановка й автоматизація вимови свистячих звуків

НАВЧАЄМО ДИТИНУ ПРАВИЛЬНО ВИМОВЛЯТИ ЗВУК [С]

ПОСТАНОВКА ЗВУКА [С]

Показуйте на собі виконання кожної вправи, пояснюючи малюкові, у якому положенні 
знаходяться губи, зуби і язик. Дитина повинна виконувати кожну вправу слідом за вами, 
доки не навчиться правильно вимовляти звук [с] без вашої допомоги.

ЩОБ ПРАВИЛЬНО ВИМОВИТИ ЗВУК [С], ДИТИНІ ТРЕБА:
1) посміхнутися, висунути між зубами широкий кінчик язика (стежте, щоб кінчик 

язика не був затиснутий зубами) і подути на нього;
2) залишити губи у посмішці, напіввідкрити рот, сховати язик за нижні зуби та 

притиснути його до них;
3) стиснути зуби і продувати крізь них повітря, спрямовуючи його на передні зуби 

(при цьому буде чутно звук [с]). 
Під час виконання вправи нехай дитина піднесе до рота руку і відчує, що повітря, 

яке вона видихує, холодне.

Гра на постановку звука [с]
Після того як у малюка вийде звук [с], пограйте разом із ним у гру на звуконаслі

дування:
1. Свистить вітер на вулиці:  с-с-с-с, с-с-с-с…
2. Із шини виходить повітря, коли його випускають:  с-с-с-с-с…
3. Велосипедну шину накачують насосом:  ссс… ссс… ссс… ссс… 

Вправи треба виконувати послідовно. До виконання наступної вправи пере ходьте 
лише тоді, коли дитина навчиться вільно виконувати попередню.

Стежте, щоб дитина не перевтомлювалась, припиняйте заняття у разі поя  ви ознак 
стомлення.

До завдань для автоматизації звука [с] у складах, словах, реченнях, іграх і текстах  
переходьте тільки після того, як у малюка буде вільно виходити пра вильне вимов-
ляння окремого звука [с].
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сам	 	 сон	
сад		 	 сом
сап-ка	 	 со-ва
са-мо-та	 со-да

У	С те-па-на	сад.
У	са-ду	рос-те	сли-ва.
Ко-ло	са-ду	с та-вок.

пі-сок	 по-суд
лі-сок	 ла-сун

мис	 вус
лис		 по-яс	
пес		 ко-лос
о-вес	 го-лос

с лон
с ла-ва
с ли-ва

с то
с тук
с та-вок

смо-ла
сму-га
сме-та-на

вак	
	 					са

так
					

кла	
	 								с
ква
								

	 	 			к
су	 			п
	 	 			м

			
			

Постановка й автоматизація вимови свистячих звуків

Чітко та голосно читайте дитині спочатку склади, потім слова, потім словосполучення  
і ре чення по декілька разів. Дитина повинна уважно слухати і повторювати. Визначайте 
разом із дитиною місце звука [с] у словах (на початку, в середині чи в кін ці слова). Для 
цього, читаючи, виділяйте звук [с] голосом (сссуп, оссса, вуссс).

Якщо дитина вміє читати, вона може читати сама.

 са  се  си  со  су
	ас 	ес 	ис 	ос 	ус

с ка с ко с ку с на сно сну
сла сло слу сма смо сму
с ва с во с ву с та с то с ту
с па с по с пу с ха с хо с ху

о-са

но-со-ріг

вес-ло

АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИМОВИ ЗВУКА [С]
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Постановка й автоматизація вимови свистячих звуків

Показуйте на собі виконання кожної вправи, пояснюючи малюкові, у якому положенні 
знаходяться губи, зуби і язик. Дитина повинна виконувати кожну вправу слідом за вами, 
доки не навчиться вільно вимовляти звук [c′ ] без вашої допомоги.

НАВЧАЄМО ДИТИНУ ПРАВИЛЬНО ВИМОВЛЯТИ ЗВУК [С’]

ПОСТАНОВКА ЗВУКА [С’]

ЩОБ ПРАВИЛЬНО ВИМОВИТИ М’ЯКИЙ ЗВУК [С’], ДИТИНІ ТРЕБА:
1) розтягнути губи у посмішку трохи більше, ніж при вимовлянні твердого звука 

[с], і показати зуби;
2) широкий кінчик язика залишити за нижніми зубами (як при вимовлянні 

твердого звука [с]);
3) спинку язика напружити і трохи підняти вгору до піднебіння;
4) видихнути повітря, промовляючи звук [с], при цьому, завдяки вищому підняттю 

язика, буде чутно м’який звук [с’].

Різниця між артикуляцією звуків [с] і [с’] у напруженні й підніманні спинки язика. Спро-
буйте самі по черзі промовити звуки [с] і [с’]. Що змінюється? Поясніть це ди ти ні.

До завдань для автоматизації звука [с’] у складах, словах, реченнях, іграх і текстах 
переходьте тільки після того, як у малюка вільно виходитиме правильне вимовляння 
окремого звука [с’].

Гра на постановку звука [с’]
Після того як у малюка вийде звук [с’], пограйте разом із ним у гру на звукона слі

дування:
1. Тонесенька цівка води ллється із крана: сь-сь-сь-сь-сь. 
2. Коли закипає чайник, із його носика виходить пара: сь-сь-сь-сь-сь, сь-сь-сь-  

сь-сь…
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Постановка й автоматизація вимови свистячих звуків

АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИМОВИ ЗВУКА [С’]

Читайте дитині спочатку склади, потім слова, потім словосполучення і речення, чітко та 
го лосно промовляючи їх по 2—3 рази. Нехай малюк повторює їх за вами. Зверніть увагу 
дитини на те, де стоїть звук [с’] у словах (на початку, в середині чи в кінці слова). Для 
цьо го, читаючи, виділяйте звук [с’] голосом (сьсьсік, лосьсьсь).

Читайте речення, вставляючи разом із дитиною потрібні слова замість малюнків. Якщо 
дитина вміє читати, вона може читати сама.

ась ись	 ісь ось усься сі сю сьо

Ді-дусь	с пить.	
У	ді-ду-ся		си-ве		во-лос-ся.

У	морі	 .				С пить	 .

сір-ни-ки	

лось

сіль	 	 	 сьом-га	
сіт-ка	 	 	 сьо-мий	
сю-жет		 	 сьо-год-ні

сід-ло	 	 	 ось
по-сіб-ник	 	 рись

І-вась	 	 	 ді-дусь
ка-рась	 	 та-тусь

Гра «Знайди звук»
Називайте слова, виділяючи голосом звук [с′ ] (сь-сь-сь). Дитина повинна уважно 

слухати і, почувши слово зі звуком [с′ ], сплеснути в долоні. Визначте разом із дитиною 
місце звука [с′ ] у словах (на початку, в середині чи в кінці слова).

Сік, бік, сіль, біль, насіння, вміння, сюди, туди, Іван, Івась.
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Постановка й автоматизація вимови свистячих звуків

са	—	ся ся	—	са ас	—	ась аса	—	ася
си	—	сі сі	—	си ис	—	ись иси	—	ісі
со	—	сьо сьо	—	со ос	—	ось осо	—	осьо
су	—	сю сю	—	су ус	—	усь усу	—	усю

Якщо дитина вміє читати, вона може читати сама.

1.	У	садку	соловейко.	 	 	 Хто	у	садку?

	 Соловейко	співає.		 	 	 Де	соловейко?

2.	У	лісі	сосна.		 	 	 	 Що	…	?	Де	…	?	

	 На	сосні	сова.	 	 	 	 Хто	…	?	Де	…	?	
3.	На	сніданок	сік	і	салат.	 	 Що	…	?	Хто	…	?

	 Панас	снідає.	 	 	 	 Що	робить	…	?

син	—	сім	 	 суд	—	сюди	 	 рис	—	рись	
сип	—	сік	 	 сом	—	сьомий		 повис	—	повісь	

							слон										лось											веселка											рись	

Розгляньте разом із дитиною малюнки та назвіть зображені предмети. Допомо
жіть дитині знайти зайвий предмет і поясніть, чому він зайвий.

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ВИМОВИ ЗВУКІВ [С] — [С’]

Читайте дитині речення, ставлячи до кожного з них відповідні запитання за зраз
ком. Нехай малюк спробує не тільки відповідати, а й самостійно ставити запитання. 

Читайте дитині спочатку склади, потім слова, чітко та голосно промовляючи зву
ки [с] і [с′ ]. Дитина повинна уважно послухати і відтворити почуте.
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