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Артикуляційні вправи

Голочка

Відкрий рот і висунь уперед язик. Утри-
муй загострений кінчик язика, неначе 
голочку. 

Хованки

Відкрий рот, висунь прямий 
загострений язик і відразу ж 
заховай назад у порожнину 
рота. Швидко рухай язиком 
назад-уперед, не закриваючи 
при цьому рота. Рухи язиком 
виконуй ритмічно і з макси-
мальною амплітудою. 

 Молоточок

Уяви, що язичок — це молоток, а 
верхні зубки — гвіздочки. Кінчиком 
язика стукай по верхніх зубах. При 
цьому слідкуй, щоб нижня щелепа не 
рухалася.

Жуйка 

Висунь кінчик язика і «жуй» його зуба-
ми, неначе жуйку. «Включивши» при 
цьому голос, почуєш звук [л].
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 Розглянь малюнки і назви зображені предмети. 
Вимовляючи звук [л], злегка прикушуй або при
тискай кінчик язика до верхніх зубів. Промовляй 
слова протяжно, контролюючи положення язика 
на верхніх зубах. 

(Промовляйтå усі слова чітко і виразíо, щоá дитиíа 
почула правильíу вимову і повторила за вами.)

 Прослухай слова і здогадайся, що вони опи
сують. Підказки знайдеш серед поданих вище 
малюнків.

Велика, ведмежа, сильна… 

Дерев’яна, зручна, паркова…

Яскравий, манікюрний, блискучий…

Маленька, чорна, прудка…

(Трåíуºмо зорову пам’ять. Закрийтå долоíåю 
аáо клаптиком папåру котрийсь із малюíків. За-
пропоíуйтå дитиíі зãадати і íазвати прåдмåт, 
який заõовався.) 
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 Розглянь малюнки і назви зображені предмети, 
виділяючи голосом звукосполучення ЛА.

 Повтори чистомовки, виділяючи голосом звуко
сполучення ЛА.

ЛА–ЛА–ЛА — Алла молоко пила.

ЛА–ЛА–ЛА — ластівка в гнізді жила.

ЛА–ЛА–ЛА — Міла хату підмела.

ЛА–ЛА–ЛА — лампа, лавка і мітла.

 Підкажи слово і повтори ціле речення.

Мама хліб купи…    

Алла суп вари...     

Бабуся казку чита…

Міла квіти сади…            

Тітка пиріжки пек…

Учителька діток навча…
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 Розглянь малюнки і назви зображені предмети, 
виділяючи голосом звукосполучення ЛЕ.

 Повтори за дорослим чистомовки.

ЛЕ–ЛЕ–ЛЕ — Леся їла желе.

ЛЕ–ЛЕ–ЛЕ — в лелеки пташеня мале. 

ЛЕ–ЛЕ–ЛЕ — купили філе.

 Вивчи  скоромовки.

Левеня лежить мале, 

хоч мале, та дуже зле.                         

Лелека, лелека

летіла далеко.    

(Запитайтå малюка: Що роáить лåвåíя? Хто лå-
æить? Хто лåтить далåко? Що роáить лåлåка?)


