
    

      Ми правильно вимовляємо різні звуки завдяки гарній 

рухливості органів артикуляції, до яких відносяться язик, 

губи, нижня щелепа, м'яке піднебіння. Точність, сила і 

дифференційованность рухів цих органів розвиваються в 

дитини поступово, в процесі мовної діяльності.  

        Артикуляционной гімнастикою називаються 

спеціальні вправи для розвитку рухливості, спритності 

язика, губ, щік, вуздечки.  

      Для кожної групи звуків (шиплячі – Ш,Ж,Ч,Щ, свистячі – 

С,З,Ц, сонорні – Л,Р) існують окремі комплекси 

артикуляційних вправ, які готують дитину до вимови того чи 

іншого звука. Такі комплекси підбирає логопед, навчає 

виконувати вправи дитину і дає домашні завдання для батьків, 

щоб закріпити набуті навички вдома.   

Тому, коли Ви отримуєте 

зошит для домашніх завдань з 

артикуляційними вправами, 

не забудьте  завітати на 

консультацію до логопеда, 

щоб навчитись правильно 

виконувати ту чи іншу 

вправу. Адже зразком 

правильного виконання 

вправ вдома будете саме Ви. 

 

          

 

     Проводити артикуляційну гімнастику  потрібно щодня, щоб 

вироблені у дітей рухові навички закріплювалися, ставали 

міцнішими. Краще її робити 3-4 рази в день по 3-5 хвилин. 

     Дитина повинна добре бачити обличчя дорослого, а також 

своє обличчя, щоб самостійно контролювати правильність 

виконання вправ. Тому дитина і дорослий під час проведення 

артикуляційної гімнастики повинні перебувати перед 

настінним  дзеркалом. Також вона може скористатися 

невеликим ручним дзеркалом (приблизно 9-12 см), але тоді 



дорослий і дитина мають знаходитись обличчям один до 

одного. 

 

 

 

 Дорослий розповідає про вправу, використовуючи 

ігрові прийоми (картинка та віршик для позначення 

вправи) . 

 Показує зразок  її виконання.  

 Вправу робить дитина, а 

дорослий контролює  

правильність її виконання. 

        Дорослий, який проводить 

артикуляційну  гімнастику, повинен 

стежити за якістю виконуваних 

дитиною рухів: точність руху, 

плавність, темп виконання, стійкість, перехід від одного руху 

до іншого. Також важливо стежити, щоб рухи кожного органу 

артикуляції виконувалися симетрично по відношенню до 

правої і лівої сторін  обличчя. В іншому випадку 

артикуляційна гімнастика не досягає своєї мети.  

       Спочатку під час виконання дітьми вправ спостерігається 

напруженість рухів органів артикуляційного апарату. 

Поступово напруга зникає, рухи 

стають невимушеними і разом з 

тим координованими.  

         У процесі виконання 

гімнастики важливо пам'ятати 

про створення позитивного 

емоційного настрою в дитини. 

Не можна сказати їй, що вона 

робить вправу не так, - це може 

призвести до відмови виконувати рух. Краще покажіть дитині 

його досягнення («Бачиш, язичок  вже навчився бути 

широким»), підбадьорити («Нічого, твій язичок обов'язково 

навчитися підніматися догори»). 

Будьте терплячі, ласкаві, спокійні -  і у вас все вийде! 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


