
Вправи для розвитку мовлення у дітей 2-3 років 

  

 

 Невеликі проблеми з розвитком мовлення дитини батьки цілком можуть 

вирішити самостійно, без допомоги логопеда. Для цього існують 

спеціальні вправи для розвитку мовлення дитини. Вони нескладні у 

виконанні і можуть проводитися з будь-яким малюком.  

 Вправи для розвитку мовлення дитини: рекомендації батькам 

Тривалість занять для розвитку мовлення 

  Найбільш оптимальна тривалість занять для дитини 2-3 років - 15 хвилин в 

день. Якщо тривалість буде більшою, дитина втратить інтерес до вправ, буде 

розсіяною і дратівливою. 

  

Ігровий підхід до вправ з розвитку мовлення 

Дитина в такому віці краще сприймає інформацію в ігровій формі. 

  

Більше різноманітності 

  Малюкам швидко набридає одноманітність. Форма подачі інформації, 

виконання вправ повинна постійно змінюватися. 

  

Комфортні умови занять з розвитку мовлення 

  Зрозуміло, що заняття з розвитку мовлення повинні проходити в спокійній, 

приємній дитині обстановці. Маленьких дітей батьки можуть садити собі на 

коліна, старших діток - навпроти себе. Важливо, щоб дорослий знаходився на 

одному рівні з малюком, міг дивитися йому в очі. Ні в якому разі не можна 

форсувати розвиток мовлення дитини. Шкідливо навантажувати дітей 

складним мовним матеріалом, змушувати заучувати незрозумілі йому слова. 

 

Розвиток мовлення - комплекс заходів, який включає спілкування, масаж, 

вправи для мовлення дитини, вправи для розвитку дрібної моторики, ігри. 

 

 



 

 

Розвиток мовлення - розвиваючі вправи для дихання 

  Оскільки при грамотному диханні ми вимовляємо всі слова на видиху, існує 

безліч ігор на тренування саме цієї фази дихання. 

  

Вправа для дихання: мильні бульбашки 

     В дитинстві усі ми усі любили мильні бульбашки. Скільки задоволення і 

радості приносять ці кумедні кульки, що переливаються всіма кольорами 

веселки! Вашій дитині вони напевно теж дуже сподобаються. Адже їх можна 

не тільки видувати, але ще ловити, бігаючи за ними і плескаючи в долоні. 

  

Вправа для дихання: свічки 

     Вогонь має магічну властивість притягувати увагу. Зробіть свічки 

невід'ємною частиною дитячих свят. Це прекрасна можливість погратися з 

дитиною. Задути свічку - для дворічної дитини насправді не просте завдання. 

Для цього ж потрібно зосередитися, набрати побільше повітря, скласти губи 

трубочкою, та ще й дути не куди-небудь, а саме на полум'я свічки. 

 

     Хваліть дитину за кожну спробу, але навчитися задувати свічку це ще не 

найскладніше завдання. Набагато важче малюкові дути на полум'я так, щоб 

воно не згасло. Для цього видих повинен бути плавним і довгим. 

 

     Чому саме свічка? Просто її вогник підкаже дитині, що вона все 

правильно робить. А ще можна дути на свічку, потихеньку відходячи від неї, 

збільшуючи тим самим відстань. 

 

Обов'язково дотримуйтеся техніки безпеки. Не залишайте дитину наодинці з 

запаленою свічкою. 

  

Вправа для дихання: вата або пінопласт 

    Візьміть невеликий шматочок вати або пінопласту (він теж досить легкий), 

покладіть на стіл і просіть малюка здути його. У цю гру цікаво грати в 

компанії. Завдання - дути так, щоб твій шматочок перемістився якнайдалі. 

 

    А з пінопластом можна затіяти ще більш цікаву гру: візьміть шматочок 



пінопласту, встромивши в нього зубочистку, зробіть з паперу вітрило. Тепер 

залишилося набрати води в раковину, тазик або ванну і дати старт морській 

регаті. 

  

Вправа для дихання: «Хто довше» 

У цій грі дуже прості правила. Наприклад, хто довше протягне звук «а», «у» 

або будь-який інший голосний. Тягнути можна і деякі приголосні звуки. Всі 

діти люблять грати в цю гру разом з батьками. Залишилося тільки набрати 

повітря. 

 

 

 


