
ПОКРАЩУЄМО МОВЛЕННЄВІ НАВИЧКИ ДИТИНИ 

 

1. Давайте дитині час на відповідь 

Більшість з нас зазвичай не можуть дочекатись того моменту, коли 

співрозмовник закінчить речення, і перериває його мовлення своїми власними 

висловлюваннями. 

Батькам, у свою чергу, важливо давати дитині час подумати, тобто треба 

чекати 5–10 секунд, доки вона не збереться з думками, щоби сформулювати 

свою відповідь. Цей час допоможе дитині обміркувати все те, що вона хоче 

сказати. До того ж такий підхід може попередити або полегшити заїкання в 

деяких дітей. 

2. Не виправляйте дитину надмірно 

Якщо ви вимагаєте, щоб ваша дитина вимовляла звук правильно, 

особливо якщо цей звук вона зможе вимовляти тільки коли стане старше, будь 

ласка, не робіть цього! Перестаратися з виправленнями – означає зашкодити 

навичкам комунікації вашої дитини. 

Чим більше ви будете вимагати від дитини правильної вимови, тим гірше 

буде виходити. Ви ж не хочете, щоб уміння вимовляти звуки й розмовляти 

набуло негативного забарвлення в очах дитини, адже в такому випадку вона 

може взагалі припинити це робити.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Мабуть, тут доречна така аналогія: спроба примусити дитину правильно 

вимовляти слово або звук схожа на спробу примусити людину, яка не вміє 

готувати, готувати краще. 

 

3. У розмові ставтесь до дитини як до рівноправного партнера 

Для виконання даної поради необхідно дотримуватись балансу. Ви 

повинні розмовляти з дитиною так, ніби вона доросла, але в той же час 

пам'ятати про те, що вона ще дитя. 

Розмова з дитиною як з дорослим не означає використання дорослої  

лексики, жартів, або інформації, яку вона не зрозуміє. Це означає, що ви 

повинні висловлюватися по черзі, використовуючи зоровий контакт, і ставитися 

з повагою до того, що вона каже. 

Що стосується дітей молодшого віку, то, ймовірно, буде багато ситуацій, 

коли ви просто не зможете зрозуміти, що вони «белькочуть», проте, коли 

настане ваша черга казати, зробіть краще припущення про те, що вони кажуть, і 

відповідайте... навіть якщо ви не впевнені в тому, що саме вони мали на увазі.  

Не розмовляйте з малюком зовсім вже по-дитячому протягом усього дня. 

Після того як йому виповнилось дев'ять місяців, намагайтесь обмежувати даний 

спосіб спілкування. 

 

4. Будьте позитивним 

прикладом 

Для дітей батьки 

повинні бути найкращим 

прикладом для 

наслідування в усьому, і в 

розмовній мові теж. Якщо 

ви хочете розвинути 

мовленнєві навички у вашої дитини, то повинні продемонструвати їй, що й самі 

ними володієте. Щоб сприяти розвитку мовленнєвих навичок сина чи доньки, 

ви повинні постійно розмовляти з нею на рівні, який трохи перевищує її 



власний рівень мовлення. Таким чином, діти будуть постійно тягнутись до 

вашого, більш високого рівня та вдосконалювати свої навички.  

 

5. Вимкніть телевізор 

По телевізору дійсно йдуть різні передачі для дітей, що дає вам такі 

необхідні паузи й перерви, але намагайтеся вмикати його якомога рідше. 

Просто пам'ятайте про те, що чим менше часу у вас ввімкнений телевізор, тим 

менше дитина чекатиме, що його ввімкнуть. Це стане корисним їй у 

довгостроковій перспективі. Дотримання цієї поради допоможе дитині 

розвинути свою уяву, навчитися самостійно займати себе і, як наслідок, 

зміцнити свої мовленнєві навички. 

 

6. Читайте книги й не тільки 

Читайте разом з малюком написи на коробках з усілякими пластівцями, 

на футболках людей і покажчиках на вулиці. Чим більше ви занурите дитину в 

середовище звуків мови та структури мови, тим швидше вона почне розуміти її.  

При читанні книги майте на увазі, що не обов'язково читати її слово у 

слово. Можна просто дивитись на картинки й розповідати про те, що ви бачите. 

Наприклад, при читанні «Попелюшки» можете сказати: «О, ні! Вона втратила 

свій черевичок» або «Мишки перетворились на прекрасних коней» тощо.  

Такий підхід допомагає дитині не тільки навчитись використовувати 

свою уяву, а й розвинути свої навички як у сфері сприйняття мови, так і в сфері 

використання її виразних засобів. Спробуйте прочитувати хоча б одну невелику 

книжку щодня, і незабаром ви помітите позитивний результат.  

  

7. Ставте відкриті запитання (які передбачають розгорнуту відповідь) 

Будьте уважними з виконанням цієї поради. Не треба бомбардувати 

дитину питаннями в надії на те, що цей процес сам по собі призведе до 

розвитку чудових мовленнєвих навичок. Позиціонуйте себе як приклад для 

наслідування й рівноправного співрозмовника, а не як екзаменатора.  



Відкриті запитання – це ті, які передбачають розгорнуту відповідь замість 

«так» або «ні». Ці запитання будуть навчати вашу дитину думати, аналізувати й 

шукати причинно-наслідкові зв'язки. 

Ось як перетворити прості запитання на відкриті: 

Запитання: ви ходили в магазин? (Передбачається відповідь тільки «так» або 

«ні»). 

Відкрите запитання: куди ви ходили? (Передбачається розгорнута відповідь).  

Продовження відкритого запитання: І що ви там бачили? 

Запитання: чи сподобалась тобі книга? 

Відкрите запитання: що тобі сподобалось у цій книзі? 

Продовження відкритого запитання: а що б ти змінив у сюжеті цієї книги? 

«Розкажи мені про...» – одна з найкорисніших фраз для розвитку мовленнєвих 

навичок. 

 

8. Часто повторюйте слова 

Особливо, коли діти ще маленькі. Вони повинні чути звуки та слова 

принаймні сто разів, перш ніж почнуть намагатись їх вимовити. При цьому не 

обмежуйте кількість разів, коли ви кажете одне й те ж слово. Повторення – 

ключ до навчання, до того ж воно покращує мовленнєві навички.  

 

9. Робіть висновки й пояснюйте наслідки 

Чим раніше ви поясните дітям концепцію причин і наслідків, тим краще. 

Це не означає, що вам треба читати розлогі лекції дворічному малюку, але коли 

щось відбувається або він зробить щось неправильно, допоможіть йому 

зрозуміти, чому це вийшло саме так. 

Приклад для дітей молодшого віку: дитина залізла на стільчик, встала, 

оступилася, впала й починає плакати (за умови, що вона не травмувалась). 

Один з батьків може сказати: «Ти впала» або «Ти вдарилася», «Тобі не варто 

стояти на стільчику». 

Приклад для старшої дитини: дитина не каже вам, куди вона збирається. 

Батьки можуть сказати: «Подумай, що буде, якщо ти поранишся або з тобою 



щось трапиться, а я не буду знати, де ти?». Пам'ятайте, що ви можете й повинні 

вимовляти це в позитивній, доброзичливій манері. 

Позитивний приклад: дитина вас послухалась і прибрала у своїй кімнаті. 

Батьки можуть сказати: «Дякую, що прибрала в себе, тепер можеш пограти з 

друзями, адже ти зробила те, про що я тебе просив(а)».  

І нарешті, остання, але не менш важлива порада. 

 

10. Хваліть дитину за розмову 

Це ще одна порада, виконання якої повинно бути збалансованим. Вам не 

треба казати дитині, наскільки добре вона розмовляє, щоразу після того, як 

вона щось скаже. Кажіть їй це принаймні кілька разів на день – чим діти 

молодше, тим частіше. 

Для дітей молодшого віку. Коли вони правильно називають будь-який 

предмет або явище, кажіть: «Ти добре розмовляєш» або «Ти маєш рацію, це 

дійсно...» або «Ти дуже цікавий співрозмовник, з тобою приємно розмовляти».  

Для дітей старшого віку. Ви можете похвалити їх, коли вони 

використовують нове слово, яке вперше почули від вас напередодні. Ви можете 

сказати: «О, так у тебе багатий словниковий запас. Це чудово!». Адже ви є 

позитивним прикладом для наслідування.   

Ви можете 

похвалити дитину за те, 

що вона самостійно, до 

того ж грамотно 

сконструювала складне 

речення, кажучи їй: 

«Добре кажеш» або 

«Мені подобається хід 

твоїх думок», «Це було 

дуже складне речення». 

 


