
В зоопарку бегемот 
відкриває широко рот. 

Бегемотик 

Ось веселе маленя,  
жабенятко-жабеня. 

Жабеня 



Бегемотик Жабеня 

Посміхнутися без напруги так, щоб 
було видно передні верхні та 

нижні зуби. Утримувати в такому 
положенні під рахунок 1 до 5 -10. 

Слідкуйте, щоб при посмішці 
дитина не підвертала всередину 

верхню чи нижню губу. 

Широко розкрити рот. 
Утримувати в такому 

положенні під рахунок до 5. 
Зображуючи бегемотика в 
артикуляційній гімнастиці, 

ми тренуємо щелепні м'язи. 
 



Слоненя 

Слоник довгий хобот має 
І їжу в рот ним запихає.  

Місимо тісто 

Підростало швидко тісто, 
аж у мисці стало тісно. 



Слоненя Місимо тісто 

Висунути широкий язик 
між губами та постукати по 

ньому : «пя-пя-пя». 
Повторити кілька разів. 

Витягнути зімкнуті губи вперед 
трубочкою. Утримувати їх у такому 
положенні під рахунок від 1 до 5.  

1. Стежте, щоб при виконанні 
вправи не відкривався рот. Зуби 

майже зімкнуті. 2. Можна разом з 
дитиною проспівати звук «У» 



Млинці 

Млинці такі смачненькі, 
жовтенькі та пухкенькі. 

Чашечка 

Маленька чашечка моя, 
з неї завжди чай п’ю я. 



Посміхнутися, відкрити рот, 
покласти широкий передній край 
язика на нижню губу. Утримувати 

його в такому положенні під 
рахунок від 1 до 10.  

1. Не підвертати нижню губу 
всередину. 2. Не висовувати язик 

далеко — він тільки накриває 
нижню губу. 3. Бічні краї язика 

повинні торкатися куточків рота 

Млинці Чашечка 

Відкрити рота. Язик широкий. 
Тягнемося бічними краями та 

кінчиком язика до верхніх зубів, 
але не торкаємося їх. 

Язик у формі «чашечки». 
Утримувати в такому положенні 

під рахунок від 1 до 10. 



Змійка 

А у змійки язичок,  
Тонкий, вузький , як сучок.  

Взад –вперед він ходить 
жваво, повторяти так цікаво. 

Смачне варення 

Варення з полуниці —  
солодке, запашне. 

Дорослим й діткам любе,  
бо дуже вже смачне 



Змійка Смачне варення 

Відкрити рот, широким язиком 
облизати верхню губу, 

рухаючись зверху вниз. 
Щелепи залишаються без руху. 

Облизувати з боку в бік 
неефективно для ослаблених 

м'язів 

Рот широко відкрити. 
Вузький, напружений язик 

висунути якомога далі і 
заховати глибоко в рот. 
Повторити кілька разів. 



Годинник Сердита кицька 

Годинника блискучі стрілки 
Не спиняться ніяк, 

І завжди чути тільки: 
Тік-так, тік-так, тік-так. 

Була сердитою киця,  
не киця, а тигриця. 

Спинка — дугою, хвостик — трубою. 
Так і зробимо ми с тобою. 



Годинник Сердита кицька 

1. Посміхнутися, відкрити рот, кінчик язика 
уперти за нижні зуби, «спинку» вигнути, а 

бічні краї язика притиснути до верхніх 
корінних зубів. Утримувати язик в такому 

положенні під рахунок 1 - 10.  
2. Язик в положенні «сердита кицька»; 

притиснути його верхніми зубами і 
«почухати» в напрямку від кореня язика до 

кінчика. Повторити 5-6 разів. 

Посміхнутися, відкрити рот. 
Тягнутися язиком 

поперемінно то до лівого 
кута рота, то до правого. 

Повторити 5-10 разів. 



Гойдалка Почистимо зубки 

Злітає гойдалка на гілці, 
То до землі, то в небеса, 

І я на ній гойдаюся,  
«Дивись, яка краса!» 

Щоби зубки чисті були, 
Ми їх чистить не забули. 

Щіткою туди – сюди, 
Чисті зубки в нас завжди. 



Гойдалка Почистимо зубки 

Посміхнутися, відкрити рот, 
підняти язик за верхні зубки і 

плавно опустити вниз за нижні 
зубки. Виконати вправу 10 -15 

раз. Рухається тільки язик -
нижня щелепа нерухома. 

Посміхнутися, відкрити рот, 
кінчиком язика сильно 

«почистити» за нижніми зубами 
(вліво - вправо) під рахунок 

дорослого 5 разів. Потім 
підняти язичок вгору і 

почистити за верхніми зубами. 



Грибок Конячка 

На тонкій ніжці виріс гриб,  
він не малий і не великий.  

Присмоктався язичок,  
декілька секунд — мовчок. 

Гарненька конячка на світі жила, 
Любила співати, весела була. 

Ритм копитцем відбиває, 
Наш язик допомагає: 

«Цок-цок-цок!» 



Посміхнутися, відкрити рот і 
поклацати кінчиком язика  

(«конячка цокає копитами»).   
Вправа спочатку виконується в 
повільному темпі, а потім темп 

збільшується ( «конячка поскакала 
швидше»). Нижня щелепа не 

рухається, працює тільки язик. 

Посміхнутися, відкрити рот, 
«приклеїти» (присмоктати) язик до 

піднебіння. Стежити, щоб при 
цьому рот був широко відкритий. 

Якщо не виходить відразу 
«приклеїти» язичок до піднебіння, 

запропонуйте дитині повільно 
поклацати язиком  

(зробити «Конячку») 

Грибок Конячка 



Парус Дятел 

Вище парус підіймай, 
в дорогу човник відправляй. 

Чути в лісі тук-тук-тук, 
Повторимо й ми цей звук: 

«Тук-тук-тук!» 



Посміхнутися, широко відкрити 
рот, поставити язик за верхні зуби 

так, щоб кінчик язика міцно 
впирався в зуби. Утримувати 5 -10 

секунд.  Якщо запропонувати 
дитині проспівати звук «И», злегка 

натискаючи кінчиком язика на 
верхні зуби, то може вийти звук 

«л» 

Посміхнутися, відкрити рот, 
підняти язик вгору. Кінчиком 
язика з силою постукати по 

альвеолам і вимовляти звук «д-д-
д». Потім дятел став стукати по-

іншому «Д-дд, Д-дд ...». Постукай 
і ти так язиком. А потім ось так: 

«дд-Д, дд-Д ...». 

Парус Дятел 



Фокус Футбол 

Зараз фокус покажу, 
На ніс ватку положу, 

Сильно дуну на свій ніс, 
Щоб ту ватку вітерець поніс. 

Ось футбол, 
футбольний матч- 

 забий в ворота м'яч. 



Посміхнуться, злегка витягнути губи 
вперед. Відкрити рот, витягнути шию. 

Покласти на нижню губу передній 
краю язика. Язик створює жолобок, 

бічні краї притиснуті до центру. На ніс 
покласти ватку. Дитина дме, 

направляючи повітря наверх по 
жолобку. Якщо завдання виконано 

вірно, ватка полетить вверх. На 
видиху можна намагатися шипіти як 

змія. 

Рот закрити, кінчик язика 
з напругою впирається то 

в одну, то в іншу щоку 
так, щоб під щокою 

напиналися «м'ячики». 

Фокус Футбол 



Індик Маляр 

Я -індик, «балди-балди», 
 розбігайтеся хто куди. 

Фарбу й пензлик ми знайшли - 
стелю фарбувать пішли. 



Відкрити рот, покласти язик на 
верхню губу і здійснювати рух 
кінчиком язика по верхній губі 

вперед і назад, намагаючись не 
відривати язик від губи, як би 

погладжуючи її. Темп рухів поступово 
прискорювати, потім включити голос, 

поки не почується «бл-бл». Кінчик 
язика загинається догори. 

Індик Маляр 

Посміхнутися, відкрити рот, 
язик підняти вгору і 

кінчиком язика проводити 
по піднебінню від верхніх 

зубів до горла і назад. 
Виконувати повільно, під 

рахунок до 5. 



Гармошка Пароплав гуде 

В руки ти гармонь візьмеш, 
То розтягнеш, то стиснеш! 

Пароплав, пароплав, 
Де ти плавав, де бував? 

Й чому ти так гудеш: «И-и-и…" , 
немов когось звеш:«И-и-и!" 



Посміхнутися, відкрити рот, 
«приклеїти» язик до 

піднебіння. Стежити, щоб 
при цьому рот був широко 

відкритий. Якщо не виходить 
відразу, запропонувати 

дитині повільно поклацати 
язиком. 

Гармошка Пароплав гуде 

Закусити кінчик язика (зуби 
повинні бути видні) і довго 
вимовляти звук [и] до 10 

секунд. 
Кінчик язика прикушено 

верхніми та нижніми 
різцями. 



Гребінець Спіймаймо мишку 

В нього зубчики рівненькі: 
Є густі, а є ріденькі. 

Гладить, наче промінець 
Нам волосся гребінець. 

Як мишка зашкребоче, 
Котик же й пильнує. 

Не заплющить доти очі, 
Поки не вполює. 



Гребінець Спіймаймо мишку 

Посміхнутися, закусити 
язик зубами. 

«Протягувати» язик між 
зубами вперед-назад, як 

би «розчісуючи» його. 
Повторити 5-10 раз. 

Посміхнутися, відкрити 
рот, вимовити "а-а-а…" і 

прикусити широкий 
кінчик язика (зловили 

мишку за хвостик) 










