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корекційна робота

Додаток

Вокальні ігри на комашину тему

Цвіркун
Цвіркун видає короткий, повторюваний 

звук [ц]. Він ховається і цвіркотить зі схованки. 
Нам потрібно знайти його. Але, почувши кроки, 
цвіркун завмирає. 

Дитині, яка грає роль цвіркуна, не набридає 
повторювати той самий звук кілька хвилин по-
спіль. У такій веселій грі ми тренуємо діафрагму, 
різну силу звука, спостережливість.

Бабка
Бабка видає звук [а]. Вона рухається хвиле-

подібно вгору-вниз. Вона стрімка та хижа, може 
злітати аж до сонечка, а може спускатися до са-
мої води і навіть занурюватись у воду. Беремо до 
рук пластмасову бабку й починаємо керувати її 
польотом.

Діти відтворюють звук [а] відповідно до 
польоту бабки. Потім уже без реквізиту можуть 
спробувати себе в ролі бабки: «літати» й озвучу-
вати цю комаху.

Комар
Комар видає звук [з]. Якщо комар хитрий, 

то звук короткий, на гострій атаці. Якщо комар 
обережний, то підлітає до дитини, що спить, аби 
вкусити її з тихим, високим і дууууже довгим зву-
ком. А нам цього й треба! Це корисна гра для роз-
витку протяжності дихання.

Із комаром можна пограти й так: діти три-
мають у руках будь-який предмет і стоять на різ-
ній відстані одне від одного. Можна й не тримати 
предметів, але дітям подобається, коли комар сідає 
на їхній предмет. Отже, комар починає літати від 
одного предмета до іншого. Видає свій характер-
ний звук протяжно, не добирає дихання! Це важ-
ливо. Так діти тренуються і розраховують, скільки 
потрібно буде дихання і якої сили буде звук. 

Інший варіант — комар підлітає до дитини 
й починає кружляти біля неї. Щоб він не «вку-

сив» дитину, вона дмухає на нього, проганяє його. 
Що активніше буде потік повітря, то далі відлітає 
комар. Якщо потік повітря слабенький, то й ко-
мар відлітає недалеко й одразу повертається.

Муха
Муха видає звук [дз] або [ж]. Цей звук має 

безліч варіантів гри! Наприклад, змальовуємо 
дітям ситуацію: «Якось весною, коли комахи про-
кинулись від зимової сплячки, мухи вирішили 
влаштувати перегони — хто з них найспритні-
ший. От вишикувались вони, і… На старт! Увага! 
Руш! Перші комахи були швидкими. (Діти, що зо-
бражують цих комах, видають звук [дз] або [ж], 
пересуваючи іграшкову комаху відповідно до своєї 
озвучки, максимально довго, не добираючи дихан-
ня, скільки вистачить. Таким чином тренується 
витривалість діафрагми та правильна атака 
звуку.) Одна з мух була найспритніша. (Макси-
мально швидко видаємо звук, різко пересуваючи 
муху праворуч і ліворуч.) Та одна з мух всю зиму 
не спала, а їла, їла та їла. І стала такою гладкою! 
Вона летіла дуже повільно та низько. Ось так. 
(Показуємо і рухом, і звуком.) 

Усі спритні мухи так швидко летіли, що не 
помітили вікно перед собою! І на повній швидко-
сті врізались у нього! (Діти різко переривають 
звук, одночасно врізаючись комахою в долоньку.) 
Мухи почали битися у вікно, щоб знайти вихід. 
(Показують і рухами, і звуками.) Та муха, що леті-
ла останньою, побачила це й почала сміятись. 

А ви знаєте, як сміються мухи? (Сміємось як 
завжди, тільки на звуці [дз] або [ж].) А мухам ста-
ло сумно, вони образились і заплакали. (Плаче-
мо, ниємо на звук [дз], можна з істерикою. Також 
можна поцікавитися, чи є в групі діти, що вла-
штовують такі істерики вдома.) Але тут всі 
зрозуміли, що сміятися над тим, кому складно, 
не варто й негарно. Тому мухи вирішили помири-
тись! А потім усі разом полетіли додому. 


