
МОВА ДОРОСЛИХ — ВЗІРЕЦЬ ДЛЯ НАСЛІДУВАННЯ. 

Пам’ятайте, що ваша мова є взірцем для наслідування, тому вона має 

бути завжди правильною. Придбайте словники, вони стануть вашими 

порадниками у вихованні культури мови дитини. Стежте за мовою дітей, 

своєчасно виправляйте мовні недоліки. 

Правильна мова — запорука успішного навчання дитини в школі.   У 

розвитку мови дітей надзвичайно важливу роль відіграє добрий слух. 

Людина з нормальним слухом легко розрізняє звуки, вступає в мовне 

спілкування з іншими. Пошкодження слуху в ранньому дитинстві затримує 

розвиток мови. Мовний розвиток дітей з пошкодженим слухом має свої 

особливості, які будуть різними залежно від того, в якому віці дитина 

втратила слух. Батьки повинні берегти слух дитини, стежити за станом 

слухового органа.  

Не можна голосно говорити над самим вухом дитини, недоцільно й 

цілувати у вухо малюка — це може негативно позначитись на стані 

слухового органа. Знижує слухову увагу дитини постійний шум у кімнаті, 

голосне звучання радіо і телевізора, голосні розмови дорослих. 

Забороняється лікувати дитину «домашніми» засобами.         

  

ЧИТАННЯ КАЗКИ В СІМ′Ї 

Батькам рекомендується 

читати  дітям оповідання 3-4 рази на 

тиждень, по одному твору в день, 

переказувати - раз на тиждень. 

Улюбленим художнім твором 

дошкільника є казка. На відміну від 

оповідань, їх можна розповідати 

щодня. Найкраще це робити після 

денного сну, в другу половину дня. Молодші дошкільники з задоволенням 

слухають знайомі казки і звертаються до батьків з проханням розповісти їх 

ще раз. Це властиво всім малюкам цього віку. Батьки терпляче розповідають 

знайому казку, а згодом пропонують дитині розповісти її зміст. Якщо це їй 

буде важко зробити, дорослий підказує окремі речення. За рік молодшим 

дошкільникам (3-4 роки) слід розповісти 8-10 казок. 



Старших дошкільників не задовольняє часте повторення одних і тих же 

казок, тому їм рекомендують читати значно більше - до 25-30 на рік. Казка, 

як правило, розповідається або читається один раз, після чого дорослий 

звертається із п'ятьма - шістьма запитаннями про зміст. Наприклад, до казки 

«Івасик Телесик» можна поставити такі запитання: «Як з'явився Телесик у 

діда з бабою?», «Чим займався Телесик?», «Що зробила змія?», «Що 

трапилось із Телесиком?», «Як врятувався Телесик від печі?», «Хто врятував 

Телесика від змії?». Старші дошкільники самостійно розповідають знайомі 

казки не рідше як двічі на місяць на прохання дорослого: «Сьогодні 

розповідаєш ти мені казку, а завтра я почитаю тобі нову...». Така робота 

активізує мову дітей, вчить дитину логічно і послідовно передавати зміст 

прослуханих художніх творів. 


