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«ПАРКАНЧИК»
Мета:  виробляти вміння тримати губи в усмішці, ого-

люючи нижні та верхні передні зуби. 

Опис:  посміхнутися без напруги, так, щоб було видно 
передні верхні та нижні зуби. (Щоб показати ди-
тині, як це зробити, треба про себе вимовляти 
звук [і].) Утримувати в такому положенні губи, 
рахуючи про себе від одного до п’яти – десяти.

Методичні вказівки:

Стежити, щоб при посмішці верхня губа не підвер-
талася та не натягувалася на верхні зуби.

 «ЛОПАТКА»
Мета:  виробляти вміння утримувати язик у спокійно-

му, розслабленому положенні.

Опис:  посміхнутися, відкрити рот, покласти широкий 
передній край язика на нижню губу. Утримува-
ти його в такому положенні, рахуючи про себе 
від одного до п’яти – десяти.

Методичні вказівки:

1. Губи не розтягувати в сильну усмішку, щоб не було 
напруги.

2. Стежити, щоб не підверталася нижня губа.
3. Не висовувати язик далеко: він повинен тільки 

накривати нижню губу.
4. Бічні краї язика повинні торкатися куточків рота.

«МІСИМО ТІСТО»
Мета:  виробляти вміння, розслабивши м’язи язика, 

утримувати його широким, розпластаним.

Опис:  трохи відкрити рот, спокійно покласти язик 
на  нижню губу, поплескувати його губами, ви-
мовляти: «Пя-пя-пя». Утримувати широкий язик 
у спокійному положенні при відкритому роті, раху-
ючи про себе від одного до п’яти – десяти.

Методичні вказівки:

1. Нижню губу не слід підвертати й натягувати 
на нижні зуби.

2. Язик повинен бути широким, його краї торкають-
ся куточків рота.

3. Поплескувати язик губами треба кілька разів 
на одному видиху. Стежити, щоб дитина при  цьо-
му не затримувала повітря, що видихається. 
Проконтролювати виконання можна так: піднес
ти ватку до рота дитини. Якщо та робить впра-
ву правильно, вона буде відхилятися. Одночас-
но ця вправа сприяє виробленню спрямованого 
повітряного струменя.

«ГОЙДАЛКИ»
Мета:  виробляти вміння швидко змінювати положен-

ня язика.
Опис:  посміхнутися, показати зуби, відкрити рот, по-

класти широкий язик за нижні зуби (з внутріш-
ньої сторони) й утримувати в такому положенні, 
рахуючи про себе від одного до п’яти. По-
тім підняти широкий язик за верхні зуби (теж 
із внутрішньої сторони) й утримувати, рахуючи 
про себе від одного до п’яти. Так, по черзі змі-
нювати положення язика 4–6 разів.

Методичні вказівки: 
Стежити, щоб працював тільки язик, а не нижня 

щелепа, а губи залишалися нерухомими.

«КОТУШКА»
Мета:  вчити утримувати кінчик язика за нижніми зу-

бами, розвивати силу й точність рухів кінчика 
язика.

Опис:  посміхнутися, відкрити рот. Кінчиком широкого 
язика з силою впертися в нижні зуби. Утриму-
вати в заданому положенні, рахуючи про себе 
від одного до п’яти. Виконувати дрібні рухи 
вигнутим язиком вперед–назад, не відриваючи 
язика від зубів.

Методичні вказівки:
1. Стежити, щоб язик залишався широким, бічні 

краї торкалися корінних зубів.
2. Контролювати симетричне положення язика.
3. Контролювати наявність жолобка, що йде по се-

редній лінії язика.

«ПОЧИСТИМО ЗУБИ»
Мета:  виробити вміння утримувати кінчик язика 

за  нижніми та верхніми зубами, активізувати 
кінчик язика.

Опис:  посміхнутися, показати зуби, відкрити рот і кін-
чиком язика «почистити» нижні зуби, роблячи 
спочатку рухи язика з боку в бік, потім знизу 
вгору.

Методичні вказівки:
1. Губи нерухомі, знаходяться в положенні посміш-

ки.
2. Стежити, щоб язик рухався біля ясен, а не ковзав 

по верхньому 
краю зубів.

3. Стежити, щоб 
язик, рухаючись 
знизу вгору, був 
широким і  почи-
нав рух від коренів 
нижніх зубів (те 
саме стосується 
рухів за  верхніми 
зубами).

КОМПЛЕКС  ВПРАВ 
для правильної вимови свистячих звуків 

[с], [с’], [з], [з’], [ц]
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«ТРУБОЧКА» («СОПІЛКА») 

Мета: виробити рух губ уперед.

Опис:  витягнути стулені губи вперед трубочкою. Утри-
мувати в такому положенні, рахуючи про себе 
від одного до п’яти.

Методичні вказівки: 

Стежити, щоб при витягуванні губ вперед не від-
кривався рот, зуби повинні бути зімкнутими.

«ЛОПАТКА» 

Мета:  виробляти вміння утримувати язик у спокійно-
му, розслабленому положенні.

Опис:  посміхнутися, відкрити рот, покласти широкий 
передній край язика на нижню губу. Утримува-
ти його в такому положенні, рахуючи про себе 
від одного до п’яти – десяти.

Методичні вказівки:

1. Губи не розтягувати в широку посмішку, не напру-
жувати сильно.

2. Стежити, щоб не підверталася нижня губа.
3. Не висовувати язик далеко: він повинен тільки 

накривати нижню губу.
4. Бічні краї язика повинні торкатися куточків 

рота. 

«ЧАШЕЧКА»

Мета:  виробляти підйом язика вгору, розвивати рух-
ливість і зміцнювати м’язи бічних країв язика.

Опис:  рот широко розкрити, вправу виконувати поза 
ротовою порожниною. Бічні краї язика та його 
кінчик піднімаються догори, середня частина 
спинки язика опущена. Треба утримувати таку 
артикуляційну позу, рахуючи про себе від одно-
го до п’яти – десяти.

Методичні вказівки:
 
1. Стежити, щоб нижня щелепа й нижня губа були 

нерухомими.
2. Стежити, щоб середня частина язика не підні-

малася, чашечка повинна залишатися глибокою. 
(Використовується ігровий прийом «Утримання 
у «чашці» уявної рідини»).

«СМАЧНЕ ВАРЕННЯ»

Мета:  виробляти вміння піднімати передню части-
ну язика вгору й утримувати його у положенні, 
близькому до форми чашечки.

Опис:  злегка відкрити рот і широким переднім краєм 
язика облизати верхню губу, роблячи рух язика 
зверху вниз, але не з боку в бік.

Методичні вказівки:

1. Стежити, щоб працював тільки язик, а нижня ще-
лепа не допомагала, не «підсаджувала» язик на-
верх.

2. Язик повинен бути широким, а його бічні краї по-
винні торкатися куточків рота.

3. Якщо вправа не вдається, необхідно повернутися 
до вправи № 2. Як тільки язик стане розпласта-
ним, шпателем підняти його наверх і загорнути 
на  верхню губу.

«ГРИБОК»

Мета:  виробляти підйом язика вгору, розтягуючи 
під’язикову зв’язку (вуздечку).

Опис:  посміхнутися, показати зуби та широко відкри-
ти рот, повністю притиснувши широкий язик 
до  піднебіння. (Язик буде нагадувати тонкий 
капелюшок гриба, а розтягнута під’язикова 
зв’язка – його ніжку.)

Методичні вказівки:

1. Стежити, щоб губи були в положенні посмішки.
2. Бічні краї язика повинні бути притиснуті однаково 

щільно: жодна половина не повинна опускатися.
3. При повторенні вправи треба відкривати рот 

ширше.

1

2

3

4

5

КОМПЛЕКС  ВПРАВ 
для правильної вимови шиплячих звуків 

[ш], [ж], [ч], [щ]
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«ЖАБА» («УСМІШКА») 
Мета:  виробити вміння утримувати губи в усмішці, 

оголюючи нижні та верхні передні зуби.

Опис:  посміхнутися так, щоб було видно передні 
верхні та нижні зуби. (Щоб показати дитині, як 
це зробити, треба про себе вимовляти звук [і]). 
Утримувати в такому положенні губи, рахуючи 
про себе від одного до п’яти – десяти.

Методичні вказівки:
 

1. Стежити, щоб при посмішці верхня губа не під-
верталася та не натягувалася на верхні зуби.

2. Якщо дитина не показує нижні зуби, потрібно на-
вчити її при стулених губах опускати й піднімати 
тільки нижню губу. Спочатку цю вправу можна 
проводити так: поклавши палець під нижню губу, 
опускати та піднімати її. Зуби при цьому зімкнуті, 
а нижня щелепа нерухома.

«ЛОПАТКА» 

Мета:  виробляти вміння утримувати язик у спокійно-
му, розслабленому положенні.

Опис:  посміхнутися, відкрити рот, покласти широкий 
передній край язика на нижню губу. Утримува-
ти його в такому положенні, рахуючи про себе 
від одного до п’яти – десяти.

Методичні вказівки:

1. Губи не розтягувати в сильну посмішку, щоб 
не було напруги.

2. Стежити, щоб не підверталася нижня губа.
3. Не висовувати язик далеко: він повинен тільки 

накривати нижню губу.
4. Бічні краї язика повинні торкатися куточків рота.

«ЧАШЕЧКА» 
Мета:  виробляти підйом язика вгору, розвивати рух-

ливість і зміцнювати м’язи бічних країв язика.

Опис:   рот широко розкрити, вправу виконувати поза 
ротовою порожниною. Бічні краї язика та його 
кінчик піднімаються догори, середня частина 
спинки язика опущена. Утримувати артикуля-
ційну позу, рахуючи про себе від одного до п’я-
ти – десяти.

Методичні вказівки: 

1. Стежити, щоб нижня щелепа та нижня губа були 
нерухомими.

2. Стежити, щоб середня частина язика не підні-
малася, чашечка повинна залишатися глибокою. 
(Використовується ігровий прийом «Утримання 
у «чашці» уявної рідини»).

«ГОЙДАЛКИ» 

Мета:  виробляти вміння швидко міняти положення 
язика.

Опис:  посміхнутися, показати зуби, відкрити рот, 
покласти широкий язик за нижні зуби (з вну-
трішньої сторони) й утримувати в такому по-
ложенні, рахуючи про себе від одного до п’яти. 
Потім підняти широкий язик за верхні зуби (теж 
із внутрішньої сторони) й утримувати, рахуючи 
про себе від одного до п’яти. Так по черзі змі-
нювати положення язика 4–6 разів.

Методичні вказівки: 

Стежити, щоб працював тільки язик, а не нижня 
щелепа, а губи залишалися нерухомими.

«КОНЯЧКА»

Мета:  виробляти підйом язика вгору, розтягувати 
під’язикову зв’язку, зміцнювати м’язи язика.

Опис:  широко відкрити рот, посміхнутися. Язик пови-
нен прилягати до піднебіння. Повільно, з напру-
гою, опускаючи вниз нижню щелепу й розтягу-
ючи під’язикову зв’язку, треба відірвати його 
від піднебіння. Повинно пролунати гучне кла-
цання, щоб надалі можна було досягти нерухо-
мості нижньої щелепи.

Методичні вказівки: 

1. Стежити, щоб губи були в положенні посмішки.
2. Бічні краї язика повинні бути притиснуті однако-

во щільно.

КОМПЛЕКС  ВПРАВ 
для формування правильної вимови звуків 

[л], [л’], [р], [р’]
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4

5
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«ГРИБОК»
Мета:  виробляти підйом язика вгору, розтягувати 

під’язикову зв’язку (вуздечку), відпрацьовува-
ти вміння утримувати язик пласким.

Опис:  посміхнутися, показати зуби, широко відкри-
ти рот, повністю притиснувши широкий язик 
до  піднебіння. (Язик буде нагадувати тонкий 
капелюшок грибка, а розтягнута під’язикова 
зв’язка – його ніжку.)

Методичні вказівки: 

1. Стежити, щоб губи були в положенні посмішки.
2. Бічні краї язика повинні бути притиснуті однаково 

щільно: жодна половина не повинна опускатися.
3. При повторенні вправи треба відкривати рот 

ширше.
4. У випадках ускладнень повернутися до вправи 

«Конячка». Дитина уповільнює темп клацання 
язиком, намагається затримати язик нагорі, фік-
суючи присмоктування язика до піднебіння.

«МАЛЯР»
Мета:  відпрацьовувати рух язика вгору та його рух-

ливість.

Опис:  посміхнутися, відкрити рот і «погладити» кін-
чиком язика піднебіння, роблячи язиком рухи 
вперед–назад.

Методичні вказівки:

1. Губи та нижня щелепа повинні бути нерухомими.
2. Слідкуйте, щоб кінчик язика доходив до внутріш-

ньої поверхні верхніх зубів, коли він просувається 
вперед, і не висовувався з рота.

«ІНДИК»
Мета:  виробляти підйом язика вгору, тренувати рух-

ливість його передньої частини.

Опис:  відкрити рот, покласти язик на верхню губу 
і здійснювати рух широким переднім краєм язи-
ка по верхній губі вперед і назад, намагаючись 
не відривати язик від губи – ніби погладжувати 
її. Спочатку виробляти повільні рухи, потім при-
скорити темп і додати голос, поки не почується: 
«Бл-бл» (звуки, схожі на болботання індика).

Методичні рекомендації:

1. Стежити, щоб язик був широким і звужувався.
2. Стежити, щоб рухи язиком були вперед–назад, 

а не з боку в бік.
3. Язик повинен «облизувати» верхню губу, а не ви-

кидатися вперед.

«БАРАБАНЩИКИ»

Мета:  зміцнювати м’язи кінчика язика, виробляти 
підйом язика вгору й уміння робити кінчик язи-
ка напруженим.

Опис:  посміхнутися, відкрити рот і постукати кінчи-
ком язика по верхнім альвеолам, багаторазо-
во та  чітко вимовляючи звук, що нагадує ан-
глійський звук [d]. Спочатку звук [d] вимовляти 
повільно, поступово збільшувати темп.

Методичні рекомендації:

1. Рот повинен бути весь час відкритим, губи – 
розтягнутими в посмішці, нижня щелепа нерухо-
ма, працює тільки язик.

2. Стежити, щоб звук [d] вимовлявся чітко, не був 
«хлюпаючим».

3. Кінчик язика не повинен підвертатися.
4. Звук [d] потрібно вимовляти так, щоб відчувався 

видихуваний повітряний струмінь. Для цього тре-
ба піднести до рота шматочок вати. Якщо вправу 
виконувати правильно, вата буде відхилятися.

«ПОЧИСТИМО ЗУБИ»

Мета:   виробити вміння утримувати кінчик язика 
за  нижніми та верхніми зубами, активізувати 
кінчик язика.

Опис:  посміхнутися, показати зуби, відкрити рот і кін-
чиком язика «почистити» нижні зуби, роблячи 
спочатку рухи язика з боку в бік, потім знизу 
вгору.

Методичні вказівки:

1. Губи нерухомі, знаходяться в положенні по-
смішки.

2. Стежити, щоб язик рухався біля ясен, 
а не ковзав по верхньому краю зубів.

3. Стежити, щоб під час руху від низу до верху 
язик був широким і починав рух від коренів 
нижніх зубів (те саме стосується рухів за верх-
німи зубами).

7

8

9
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КОМПЛЕКС  ВПРАВ 
для формування правильної вимови звуків 

[л], [л’], [р], [р’]
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У назві цієї машини «Невідкллладна шшшвидка допомога» 
ховаються складні звуки [ш], [л]. 

МАШИНА  НЕВІДКЛАДНОЇ  ШВИДКОЇ  ДОПОМОГИ

ПОСТАНОВКА  ЗВУКІВ  [ш],  [л]

Це машина невідкладної швидкої допомоги – транспорт спеціально-
го призначення, тому в неї особливий вигляд: на ній намальований червоний 
хрест і червона смужка. Машина оснащена спеціальною звуковою та світло-
вою сиреною. Якщо сирена включена, то машину на дорозі завжди потрібно 
пропускати, адже від того, як швидко вона доїде до лікарні, залежить подаль-
ше лікування хворого.
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Щоб навчитися вимовляти 
звук  [ш], дитині необхідно пояснити, 
що зараз вона буде співати пісень-
ку змії: «Шшш», – шипить змія. 
Для  того, щоб її заспівати, потрібно 
уважно послухати й виконати інст-
рукцію дорослого (артикуляція де-
монструється перед дзеркалом):
• губи округлені, витягнуті вперед 

(бубликом, рупором);
• кінчик язика піднятий за верхні 

зуби, у формі чашечки;
• бічні краї язика притиснені 

до верхніх корінних зубів;
• по середині язика йде теплий, 

широкий і плавний повітряний 
струмінь;

• звук [ш] – глухий, голосові складки 
не працюють, горло не тремтить.

Щоб навчитися вимовляти звук [л] 
(або його м’яку пару [л’]), дитині не-
обхідно пояснити, що зараз вона 
буде вчити пісеньку літака: «Лл

ПОСТАНОВКА  ЗВУКІВ  [ш],  [л],  [л’]
лл», – летить літак далеко за хмара-
ми», або  пісеньку краплинок: «Льль
ль», – падають дзвінкі, співучі краплі 
з бурульок. Для того, щоб її заспівати, 
потрібно уважно послухати й викона-
ти інструкцію дорослого (артикуляція 
демонструється перед дзеркалом):
• губи посміхаються, старанно утри-

мують посмішку;
• кінчик язика піднімається до верхніх 

зубів і притискається до них при ви-
мові твердого звуку [л];

• середня частина спинки язика опу-
скається, бокові краї язика опуска-
ються, язик набуває форми «сід-
ла»;

• задня частина спинки язика підні-
мається і відтягується назад;

• при проголошенні м’якого [л’] – кін-
чик язика піднімається трохи вище, 
впираючись у бугорки за верхніми 
зубами;

• голосок включений, звуки [л], [л’] – 
дзвінкі й вимовляються з голосом.

Наведіть планшет на qrкод, але перед цим повідомте дитині 
наступне: якщо вона буде старатися та правильно повторювати 
звуки, то у неї у грі відкриється ця машинка.
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ПОСТАНОВКА  ЗВУКА  [ц]

Це поліцейська машина. Свою службову машину поліцейські викори-
стовують для перевірки порядку на вулицях, під час погоні за злочинцями 
або у випадках, коли потрібно швидко приїхати на місце події або аварії. Ма-
шина оснащена звуковою та світловою сиреною. Якщо вона включена, це 
сигнал для інших автомобілів про те, що вони зобов’язані її пропустити, адже 
від того, як швидко вона доїде до місця, де скоєно порушення, залежить за-
тримання злочинця.

У назві цієї машини «Поліцццццейська машина»
ховається складний звук [ц]. 

ПОЛІЦЕЙСЬКА МАШИНА
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Щоб навчитися вимовляти звук [ц], 
дитині необхідно пояснити, що зараз 
вона буде вчитися «цокати», як білоч-
ка: «Ццц», – цокає білочка, сидячи 
на гілочці. Для того, щоб навчитися 
так «цокати», потрібно уважно послу-
хати й виконати інструкцію дорослого 
(артикуляція демонструється перед 
дзеркалом):
• бічні краї язика щільно притиска-

ються до верхніх корінних зубів;
• передня частина спинки язика під-

німається до верхніх бугорків і ут-

ворює спочатку змичку, а потім щі-
лину, через яку посередині язика 
йде сильний холодний струмінь;

• губи посміхаються;
• кінчик язика знаходиться за ниж-

німи зубами (тобто в нижньому по-
ложенні).

Запам’ятай, що звук [ц] завжди 
вимовляється коротко й уривчасто, 
а  решту свистячих можна вимовляти 
довго.

ПОСТАНОВКА  ЗВУКА  [ц]

Наведіть планшет на qrкод, але перед цим повідомте дитині 
наступне: якщо вона буде старатися та правильно повторювати 
звуки, то у неї у грі відкриється ця машинка.
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Це пожежна машина. Вона червоного кольору, як вогонь. У пожежної ма-
шини є довга драбина, якою пожежна команда може підніматися на верхні по-
верхи будинків, і шланг, за допомогою якого гасять пожежі. Машина оснаще-
на звуковим сигналом – сиреною. Якщо звуковий сигнал включений, знайте: 
всі інші автомобілі повинні поступитися дорогою, адже від цього залежить, як 
швидко вона встигне загасити пожежу.

У назві цієї машини «Пожжжжежна машина» 
ховається складний звук [ж]. 

ПОЖЕЖНА МАШИНА

ПОСТАНОВКА  ЗВУКІВ  [ж],  [ч],  [щ]
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Щоб навчитися вимовляти зву-
ки [ж], [ч], [щ], дитині необхідно по-
яснити, що зараз вона буде співати 
пісеньку жучка: «Жжж», – дзиж-
чить жучок, пісеньку щітки: «Щщ
щщ»,  – чистить речі щітка, пісень-
ку коника: «Чччч», – стрекоче 
коник. Для того, щоб навчитися так 
«дзижча ти», потрібно уважно послу-
хати й виконати інструкцію доросло-
го (артикуляція демонструється пе-
ред дзеркалом):
• губи округлені, витягнуті вперед 

(бубликом, рупором);
• кінчик язика піднятий за верхні 

зуби, у формі чашечки;
• бічні краї язика притиснуті 

до верхніх корінних зубів;
• по середині язика йде тепла, ши-

рока і плавна повітряна струя;

ПОСТАНОВКА  ЗВУКІВ  [ж],  [ч],  [щ]

Наведіть планшет на qrкод, але перед цим повідомте дитині 
наступне: якщо вона буде старатися та правильно повторювати 
звуки, то у неї у грі відкриється ця машинка.

• дзвінкий звук – [ж], під час його 
вимови працюють голосові склад-
ки. Звуки [ч] і [щ] – глухі, вимовля-
ються без голосу;

• при артикуляції звука [ч] кінчик язи-
ка і його спинка утворюють змичку 
з горбками, а потім ця змичка пе-
реходить у щілину між ними, тому 
повітряний струмінь при проголо-
шенні звуку  [ч] – короткий і сильний 
(поштовхуватий), теплий. Звук  [ч] 
завжди потрібно вимовляти корот-
ко, на відміну від інших шиплячих, 
інакше він перетвориться на звук 
[ш] або [щ];

• звук [щ] вимовляється, як звук [ш], 
тільки м’яко, при цьому кінчик язи-
ка піднятий трохи вище, до бугор-
ків і утворює з ними щілину. Язик 
набуває форми «чашечки».
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ПОСТАНОВКА  ЗВУКІВ  [з], [з’]

Це бульдозер – спеціальна землерийна машина. Вона потрібна для ко-
пання і переміщення вантажів. Бульдозер дуже великий і потужний. У ньо-
го є спеціальний ківш, за допомогою якого бульдозерист розрівнює землю 
для того, щоб потім можна було побудувати на цьому місці новий будинок.

У назві цієї машини «Бульдоззззер» 
ховається складний звук [з]. 

БУЛЬДОЗЕР
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Щоб навчитися вимовляти звук [з] 
або його м’яку пару [з’], дитині необ-
хідно пояснити, що зараз вона буде 
співати пісеньку комарика: «Ззз
зз», – дзвенить великий комар або: 
«Зьзьзь», – дзвенить маленький 
комарик. Для того, щоб навчитися так 
«дзвеніти», потрібно уважно послуха-
ти й виконати інструкцію дорослого 
(артикуляція демонструється перед 
дзеркалом):
• губи посміхаються;
• кінчик язика знаходиться за ниж-

німи зубами (тобто в нижньому по-
ложенні);

• бічні краї язика щільно притиска-
ються до верхніх корінних зубів;

• передня частина спинки язика під-
німається до верхніх бугорків і ут-
ворює з ними щілину, через яку 
посередині язика йде сильний хо-
лодний струмінь;

• при вимові м’якого звуку [з’] спин-
ка язика напружена більше, тому 
вигорблена трохи вище;

• голосок включений (голосові зв’яз-
ки працюють).

Наведіть планшет на qrкод, але перед цим повідомте дитині 
наступне: якщо вона буде старатися та правильно повторювати 
звуки, то у неї у грі відкриється ця машинка.

ПОСТАНОВКА  ЗВУКІВ  [з], [з’]
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ПОСТАНОВКА  ЗВУКА  [ж]

Це джип-позашляховик. Джип – це універсальна машина, на якій мож-
на їздити і містом, і селом, де немає асфальтованих доріг. У нього дуже великі 
колеса й потужний двигун, тому джип може їздити, де завгодно, навіть там, де 
зовсім немає доріг.

ДЖИППОЗАШЛЯХОВИК

У назві цієї машини «Джжжжиппозашляховик» 
ховається складний звук [ж]. 
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Наведіть планшет на qrкод, але перед цим повідомте дитині 
наступне: якщо вона буде старатися та правильно повторювати 
звуки, то у неї у грі відкриється ця машинка.

Щоб навчитися вимовляти зву-
ки [ж], дитині необхідно пояснити, 
що зараз вона буде співати пісень-
ку жучка: «Жжж», – дзижчить жу-
чок. Для того, щоб навчитися так 
«дзижча ти», потрібно уважно послу-
хати й виконати інструкцію доросло-
го (артикуляція демонструється пе-
ред дзеркалом):

ПОСТАНОВКА  ЗВУКА  [ж]

• губи округлені, витягнуті вперед 
(бубликом, рупором);

• кінчик язика піднятий за верхні 
зуби, у формі чашечки;

• бічні краї язика притиснуті до верх-
ніх корінних зубів;

• по середині язика йде тепла, широ-
ка і плавна повітряна струя;

• дзвінкий звук – [ж], під час його ви-
мови працюють голосові складки.
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ПОСТАНОВКА  ЗВУКІВ  [р], [л]

Це гвинтокрил – повітряний транспорт. У нього немає крил, замість 
них є два гвинти. Гвинтокрил може просто летіти, а якщо потрібно – завмерти 
у повітрі. Для посадки гвинтокрила не потрібен аеродром, він може злітати 
та приземлятися, де завгодно, навіть на даху!

У назві цієї машини «Гвинтокрррррилллл» 
ховаються складні звуки [р] і [л]. 

ГВИНТОКРИЛ
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ПОСТАНОВКА  ЗВУКІВ  [р], [л’] 

Щоб навчитися вимовляти звук [р], 
дитині необхідно пояснити, що зараз 
вона буде вчити пісеньку тигра: «Рр
рррр», – гарчить тигр.  Для того, 
щоб її заспівати, потрібно уважно по-
слухати і виконати інструкцію дорос-
лого (артикуляція демонструється 
перед дзеркалом):
• губи посміхаються, старанно утри-

мують посмішку;
• при проголошенні м’якого [л’] кін-

чик язика піднімається трохи вище, 

впираючись у бугорки за верхніми 
зубами;

• середня частина спинки язи-
ка опуска ється, бічні краї язика 
опуска ються, язик набуває форми 
«сідла»;

• задня частина спинки язика підні-
мається та відтягується назад;

• повітряний струмінь проходить 
з боків язика;

• голосок включений [л’] – дзвінкий 
і вимовляється з голосом.

Наведіть планшет на qrкод, але перед цим повідомте дитині 
наступне: якщо вона буде старатися та правильно повторювати 
звуки, то у неї у грі відкриється ця машинка.
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ПОСТАНОВКА  ЗВУКА  [c’]

Це снігоприбиральна машина. Вона потрібна для прибирання снігу. Сні-
гоприбиральна машина допомагає людям впоратися з будь-якими сніговими 
заметами: вона звільнює дороги для машин і тротуари для людей. Ці машини 
бувають різні: великі та трохи менші, але всі вони вірно служать людям.

У назві цієї машини «Ссссснігоприбиральна машина» 
у сполученні звуків [с’н’і] звук [с] наближається до м’якого звуку [с’]. 

СНІГОПРИБИРАЛЬНА МАШИНА
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ПОСТАНОВКА  ЗВУКА  [с’]

Наведіть планшет на qrкод, але перед цим повідомте дитині 
наступне: якщо вона буде старатися та правильно повторювати 
звуки, то у неї у грі відкриється ця машинка.

Снігоприбиральна машина. (У назві машини у сполученні звуків [c’н’і] звук [с] 
наближається до м’якого звуку [с’], тому постановка твердого звуку [c] у назві 
цієї машини вважається некоректною.
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ПОСТАНОВКА  ЗВУКА  [ж]

Вантажівка – машина для перевезення важких предметів. У вантажівки 
є кузов, туди кладуть важкий вантаж. Вона може перевозити пісок, колоди, 
землю та багато іншого. Якщо ти побачиш на дорозі вантажівку, яка везе цег-
лини, знай, що на шофера чекають будівельники. Вони будують дім, тому їм 
дуже потрібна цегла!

У назві цієї машини «Вантажжжжівка» 
ховається складний звук [ж]. 

ВАНТАЖІВКА
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Наведіть планшет на qrкод, але перед цим повідомте дитині 
наступне: якщо вона буде старатися та правильно повторювати 
звуки, то у неї у грі відкриється ця машинка.

Щоб навчитися вимовляти зву-
ки [ж], дитині необхідно пояснити, 
що зараз вона буде співати пісень-
ку жучка: «Жжж», – дзижчить жу-
чок. Для того, щоб навчитися так 
«дзижча ти», потрібно уважно послу-
хати й виконати інструкцію доросло-
го (артикуляція демонструється пе-
ред дзеркалом):

ПОСТАНОВКА  ЗВУКА  [ж]

• губи округлені, витягнуті вперед 
(бубликом, рупором);

• кінчик язика піднятий за верхні 
зуби, у формі чашечки;

• бічні краї язика притиснуті до верх-
ніх корінних зубів;

• по середині язика йде тепла, широ-
ка і плавна повітряна струя;

• дзвінкий звук – [ж], під час його ви-
мови працюють голосові складки.
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Це танк – військова машина. У нього є гусениці, за допомогою яких він 
пересувається будь-якою місцевістю. Танк оснащений гарматами та кулеме-
тами. Усередині нього знаходяться люди – екіпаж: командир, стрілок, механік 
і радист.

У назві цієї машини складні звуки відсутні. 

ТАНК
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ПОСТАНОВКА  ЗВУКІВ  [c], [c’]

Це таксі – машина, яку використовують для приватного перевезення 
пасажирів. На таксі люди їдуть на роботу, додому, в гості. Якщо раптом ко-
мусь потрібно швидко і без зупинок дістатися додому чи на роботу або якщо 
хтось затримався у гостях, а автобуси вже не ходять, можна викликати таксі 
у будь-який час, воно довезе пасажира до місця призначення.

У назві цієї машини «Таксссссі» 
ховається складний звук [с’]. 

ТАКСІ
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Щоб навчитися вимовляти звук [с’] 
або його тверду пару [с], дитині необ-
хідно пояснити, що зараз вона буде 
вчитися «свистіти», як водичка: «Сь
сьсь», – ллється водичка з крана 
тонким струменем, або: «Сссс»,  – 
свистить чайник на кухні, оскільки 
у  ньому закипіла вода. Для того, щоб 
навчитися так «свистіти», потрібно 
уважно послухати й виконати інструк-
цію дорослого (артикуляція демонст-
рується перед дзеркалом):
• губи посміхаються;
• кінчик язика знаходиться за ниж-

ПОСТАНОВКА  ЗВУКА  [c’]

німи зубами (тобто в нижньому по-
ложенні);

• бічні краї язика щільно притиска-
ються до верхніх корінних зубів;

• передня частина спинки язика під-
німається до верхніх бугорків і ут-
ворює з ними щілину, через яку 
посередині мови йде сильний хо-
лодний струмінь;

• при проголошенні м’якого звуку [с’] 
спинка язика напружена більше, 
тому вигорблена трохи вище;

• голосок вимкнений (голосові зв’яз-
ки не працюють).

Наведіть планшет на qrкод, але перед цим повідомте дитині 
наступне: якщо вона буде старатися та правильно повторювати 
звуки, то у неї у грі відкриється ця машинка.
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