
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. 

 

Ігри для розвитку мовлення в дитини 2-3 років 

Гра для розвитку мовлення «Повторюй за мною» 

Формує навички правильної вимови, розбиває артикуляційний апарат. 

Читайте дитині короткі римування і просіть повторювати за вами останній 

склад: 

Прибігла дітвора - ра-ра-ра, ра-ра-ра. 

Ногу вище, крок сміливіше – ше-ше-ше, ше-ше-ше. 

Ми побачимо листопад - пад-пад-пад, пад-пад-пад. 

Маленька бджілко не сумуй – уй-уй-уй, уй-уй-уй. 

  

Гра для розвитку мовлення «Проведи ведмедика» 

Гра сприяє розвитку мовлення, вміння орієнтуватися в просторі. Необхідний 

інвентар: м'яка іграшка (наприклад, ведмедик). 

 

Візьміть в руки ведмедика і голосом іграшки скажіть дитині, що дуже хочете 

познайомитися з будинком, в якому живе ваша сім'я. Попросіть дитину 

провести ведмедика по будинку (квартирі) і показати йому все найцікавіше. 

 

Підіть на кухню, нехай дитина проведе ведмедика туди. На кухні голосом 

іграшки питайте, як називаються ті чи інші предмети, вказуючи на них 

(наприклад, холодильник, плита, стіл і т. д.) Цікавтеся, для чого вони 

потрібні. 

 

Потім сходіть з ведмедиком в інші кімнати. 

  

  

Гра для розвитку мовлення «Голоси тварин» 

Гра сприяє розвитку мовлення, апарату артикуляції, знайомить з тваринним 

світом. Необхідний інвентар: картки із зображеннями тварин або іграшки-



тварини. 

 

Покажіть дитині картки з тваринами, розгляньте їх уважно. 

 

Розкажіть малюкові, де мешкає та чи інша тваринка, чим вона харчується. 

Одночасно знайомте дитину з голосами і звуками тварин. Дуже корисно 

ходити в зоопарк або слухати голоси тварин в записі. Після цього можна 

проводити узагальнююче заняття. 

 

Показуйте дитині картки і попросіть назвати зображених тварин і згадати, 

хто які звуки видає. 

 

горобець - цвірінькає (цінь-цвірінь),  

ворона - каркає (кар-кар) 

гусак - ґелґоче (га-га-га) 

кабани, свині - рохкають (рох-рох) 

коза - мекає (ме-е-е) 

корова - мукає (му-у-у) 

кішка - нявкає (няу-няу) 

кінь - ірже (і-го-го) 

жаба – квакає (ква-ква) 

мишка - пищить (пі-пі-пі) 

ослик - реве (іа-іа) 

півень - співає, кукурікає (кукуріку) 

бджола - дзижчить (ж-ж-ж) 

слон - сурмить (ту-у-у) 

собака - гавкає (гав-гав) 

тигр, лев - гарчить (р-р-р) 

качка - крякає (кря-кря) 

 

Не питайте дитину відразу про всіх тварин. 

  

Гра для розвитку мовлення «Вгадай тварину» 

Гра сприяє розвитку мовлення, апарату артикуляції, знайомить з тваринним 

світом 

Необхідний інвентар: картки із зображеннями тварин. 

 

Це гра для дружньої компанії. Картки переверніть і, перемішавши, складіть в 

купку. Кожен учасник по черзі дістає картку і озвучує тварину, яка там 

зображена, а інші повинні вгадати, що це за тварина. 

  



 

 

Гра для розвитку мовлення «Лялька спить» 

Гра сприяє розвитку мовлення, слуху. Необхідний інвентар: лялька або м'яка 

іграшка. 

 

Покладіть ляльку спати. Нехай ваш малюк заколише її на руках, заспіває 

колискову, вкладе в ліжечко і вкриє ковдрою. Поясніть дитині, що поки 

лялька спить, ви будете говорити пошепки, щоб не розбудити її. Поговоріть 

про що-небудь, задавайте питання, попросіть що-небудь розповісти (все це 

потрібно робити пошепки).  

 

Дитині може швидко набриднути, тому не розтягуйте гру. Оголосіть, що 

ляльці пора вставати і тепер ви можете розмовляти голосно. 

  

Гра для розвитку мовлення «Яблуко або тарілка?» 

Гра сприяє розвитку мовлення, уваги. Ставте малюкові запитання, 

попередьте його, що ви можете помилятися.  

Яблуко і груші - це овочі? (Ні, це фрукти.) 

Ложка і тарілка - це посуд? 

Шорти і майка - це меблі? 

Ромашка і кульбаба - це дерева? 

  

Гра для розвитку мовлення «У мене задзвонив телефон» 

Гра сприяє розвитку мовлення, поповнення словникового запасу. Пограйте з 

малюком у «Розмову по телефону». В якості телефону можна 

використовувати будь-які предмети: кубики, палички, деталі від 

конструктора. 

 

По черзі зображайте дзвінок телефону. Поговоріть з дитиною від свого імені, 

задаючи прості питання. Міняйтеся ролями. Розмовляйте від імені іграшок, 

тварин. 

  

Гра для розвитку мовлення «Загадалки» 



Гра сприяє розвитку мовлення, уяви. Виберіть ведучого. Він загадує предмет 

і, не називаючи самого об'єкта, описує його властивості, розповідає, як він 

використовується. Решта гравців повинні відгадати задуманий предмет. 

Наприклад: висока, скляна, з неї можна пити сік або воду (склянка). 

  

Гра для розвитку мовлення «Довгослови» 

Гра сприяє розвитку мовлення, вчить утворювати довгі слова.Спробуйте з 

дитиною одним словом назвати яку-небудь ознаку або властивість предмету. 

Наприклад, у зайчика довгі вуха, значить, він - довговухий, у тата очі сірі, 

значить, він - сіроокий. 

  

Гра для розвитку мовлення «Хто є хто?» 

Гра сприяє розвитку мовлення, знайомить з основами формоутворення 

іменників. Міркуйте з дитиною про те, як називаються тварини-тати, 

тварини-мами і їхні дітки. Наприклад, якщо тато - лев, то мама - левиця, а їх 

дитина - левеня і т. д. 

 


