
Домашні завдання логопеда Михальчук Т.Д. 

для вихованців дошкільної групи «Б»  (10.03-20.03) 

1.Щоденно виконувати артикуляційні вправи (3-4 рази на день) 

 

2.Щоденно виконувати вправи для розвитку мовленнєвого дихання 

            

 



3.Щоденно виконувати голосові вправи 

 

Проспівування звуків рівним голосом 
 

 

ПРоспівування звуків на подовженому видосі (голосно – тихо) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проспівування голосних звуків з різною силою голосу (тихо – голосно , 

 голосно – тихо і т.д.) 
 

 

 



4.Щоденно виконувати мімічні вправи 

           

 

5.Щоденно виконувати вправи для розвитку слухового сприйняття ,уміння 
розрізняти і відтворювати темп і ритм. 

 



 

 

6.Щоденно виконувати вправи для розвитку дрібної моторики 

                               

                 

 



Індивідуальні завдання 

 

1.Гонтарюк Серафим 

2.Жулепа Артур 

3.Друк  Ростислав 

4.Мітрік Евеліна 

5.Чубей Костянтин 

 

 

1.Викликання голосних звуків 

2.Викликання звуконаслідувань 

 

1. Альбом «Формування мовленнєвої системи у 
немовленнєвих дітей.Викликаємо голосні звуки» 

2. О.Скорик «Альбом ігрових завдань.Формуємо 
звуконаслідування» 

6.Мельничук Анна Автоматизація звука Л у 
складах,словах 

1. Комплекс артикуляційної гімнастики для 
сонорних звуків. 
2. А.Журавльова,В.Федієнко «Домашня логопедія» 

3. Мнемотаблиці «Артикуляція звуків» 

4. Т.Л.Момот «Логопедичний зошит №1 для 
розвитку усного і писемного мовлення.Голосні 
звуки» 

5.Картотека картинок на звук Л. 
7.Стащук Богдан Автоматизація звука Л у 

складах,словах 

1. Комплекс артикуляційної гімнастики для 
сонорних звуків. 
2. А.Журавльова,В.Федієнко «Домашня логопедія» 

3. Мнемотаблиці «Артикуляція звуків» 

4. Т.Л.Момот «Логопедичний зошит №1 для 
розвитку усного і писемного мовлення.Голосні 
звуки» 

5.Картотека картинок на звук Л. 
8.Карп Павло Автоматизація звука Ш у 

складах,словах 

1.Комплекс артикуляційної гімнастики для 
шиплячих  звуків. 
2. А.Журавльова,В.Федієнко «Домашня логопедія» 

3. Мнемотаблиці «Артикуляція звуків» 

4. Т.Л.Момот «Логопедичний зошит №1 для 
розвитку усного і писемного мовлення.Голосні 
звуки» 

5. Ю. Турчина «Логопедичний зошит. Звуки Ш-Ж-

Дж» 

9.Юрчишин Денис Автоматизація звука Л у 
складах,словах 

1. Комплекс артикуляційної гімнастики для 
сонорних звуків. 
2. А.Журавльова,В.Федієнко «Домашня логопедія» 

3. Мнемотаблиці «Артикуляція звуків» 

4. Т.Л.Момот «Логопедичний зошит №1 для 
розвитку усного і писемного мовлення.Голосні 
звуки» 

5.Картотека картинок на звук Л. 
10.Ільчук Констанція Автоматизація звука Л у 

складах,словах 

1. Комплекс артикуляційної гімнастики для 
сонорних звуків. 
2. А.Журавльова,В.Федієнко «Домашня логопедія» 

3. Мнемотаблиці «Артикуляція звуків» 

4. Т.Л.Момот «Логопедичний зошит №1 для 
розвитку усного і писемного мовлення.Голосні 
звуки» 

5.Картотека картинок на звук Л. 
11.Мельник Дмитро Автоматизація звука Ж у 

складах,словах 

1.Комплекс артикуляційної гімнастики для 
шиплячих  звуків. 
2. А.Журавльова,В.Федієнко «Домашня логопедія» 

3. Мнемотаблиці «Артикуляція звуків» 

4. Т.Л.Момот «Логопедичний зошит №1 для 
розвитку усного і писемного мовлення.Голосні 
звуки» 

5.Ю. Турчина «Логопедичний зошит. Звуки Ш-Ж-

Дж» 

 

 

 


