
 

Логопедичні ігри 



 
Гра відшукай звук 

 Ця гра представлена 
тим, що дитині 
демонструють 
різноманіті кімнати в 
яких відповідно звучать 
різні звуки,це можуть 
бути як і тварини, так і 
різноманітні предмети -
дитина прослуховуючи 
їх змушена їх відшукати. 

 



Діти граючи цю гру тренують і розвивають 
слух, увагу, сприяє розвитку пам’яті, 

знайомить із невідомими предметами і 
звуками.Ознайомлювати дітей з цією грою 

можна вже з двох років. 



Ця гра є надзвичайно цікавою, 
потрапляючи у дивовижний світ слів 

дитина може познайомитись із новими 
словами, із всіма розділами та формами 
рідної мови.  Дитина повинна відшукати 

слово яке загубилось серед багатьох 
букв, назвати до якого розділу мови воно 

належить а також назвати усі тверді та 
м’які звуки, а ще розгадати зашифроване 

слово і прослухати його. 

Гра «У світі слів» 



Ця гра сприяє 
розвитку пам’яті, 
мисленню, логіки, 
а також  
дозволить дитині 
розширити свій 
словниковий запас 
та розвинути 
мовлення та 
фонематичний 
слух. 

 



 У ході цієї гри діти роздивляються 
картинки на екрані, визначають місце 
звука в слові і «кладуть» на відповідну 

полицю. Початок слова-верхня, середина-
середня, кінець-нижня полиця.В процесі 
гри діти вчаться визначати позицію звука 
в слові, закріплювати поняття «початок» 

та «кінець» слова, розвивати 
фонематичний слух, мислення, уважність, 

зосередженість. 

Гра «ДОПОМОЖИ ДРУЗЯМ 
НАВЕСТИ ЛАД У ШАФІ» 



Під час гри діти складають речення, 
рухаючись від зеленого кружечка за 

стрілками, поєднують їх одне з одним так, 
щоб вийшла невеличка розповідь. 

Наприклад «Їжачок знайшов грибочки. На 
дереві він побачив білочку і віддав їй один 
грибок. Потім від підійшов до ялинки. Під 
ялинкою сидів зайчик. Зайчик зрадів коли 

побачив їжачка.  Їжачок пригостив його 
грибочком і вони подружилися.»  

Гра «СКЛАДИ  РОЗПОВІДЬ» 



В результаті цієї гри у 
дітей розвивається 
вміння закріплювати 
вміння складати речення 
за картинками, 
послідовно поєднуючи їх 
у невеличку розповідь; 
вдосконалення навичок 
узгодження слів у 
реченні; розвивати 
мислення. 

 



В процесі гри на екрані з’являється слово, 
а  дитина розбирає його на склади. При 

цьому хлопчик-мандрівник крокуватиме 
якщо дитина правильно поділила слово на 

склади. Завдяки цій грі  дитина вчиться 
ділити слова на склади, а таким чиним 

готується до читання. 

Гра «Цікава мандрівка». 


