
Характеристика 
дитячого лепету 



 

Дитячий лепет- це не просто безглуздий набір звуків і складів. У 
природи немає холостих і непотрібних ходів. Малюк смокче 

палець, гулить, агукает, воркує, прицмокує і белькоче - і весь цей 
час він тренує свій мовленнєвий апарат. 

 

 



Період гуління (2-3 міс. - 5-6 міс.) 
 

Спостереження показали, що немовля вже першого тижня життя 
реагує на промову людини, а з кінця другого тижня - припиняє крик, 
як тільки з ним/нею починають розмовляти. Замовкаючи, немовля 

уважно стежить за матір'ю і відображає в пам'яті особливості її 
емоційно позитивного поведінки: неквапливі і плавні рухи рук, 

голови і очей, повільний темп і гучність її мови. Наслідуючи матір, у 
ситуації такого ж емоційно позитивного спілкування з нею дитина 

поступово знижує інтенсивність своїх рухових реакцій і криків. Отже, 
мати абсолютно несвідомо для себе досягає в процесі догляду за 
своїм немовлям того, що елементи його/її оборонної поведінки 

стають складовими поведінки комунікативно-пізнавальної. 

 



Розквіт гуління припадає на 4-6 місяці 
життя. До цього часу дитина 

здебільшого повністю освоює 
національну специфіку емоційно-
виразного вокалізму рідної мови.  

Голосні звуки реалізуються в мовленні 
у вигляді різних алофонів, що залежать 

як від позиції голосних у слові 
(позиційні алофони), так і від сусідніх з 

ними приголосних (комбінаторні 
алофони) 



Тембр голосного найбільш виразно виявляється 
протягом його відносно постійної ділянки, а оскільки 

такі ділянки характеризують тембри основних 
позиційних алофонів голосних, то й освоєння рідної 

вокалізму починається саме з них. Навчаючи 
розпізнавати форматні області окремих алофонів 

голосних рідної мови, дитина переходить до 
диференціації відповідних рухових, у даному 

випадку артікуляторних, сноровок. 



Для розуміння подальшого розвитку 
комунікативно-пізнавальних засобів важливо 

підкреслити, що у звукових комплексах 
гуління володіють емоційними значеннями 
лише вокалізованих ділянки. Сполучні ж їх 
більш-менш зашумлені ділянки емоційно 

незначущі. При сприйнятті материнської мови 
дитина точно так само бере до уваги лише її 
вокалізовані ділянки, а все, що знаходиться 
між ними, - ігнорує. Проте таке ставлення до 

зашумлених ділянок потоку материнської 
мови поступово змінюється. 



Дорослим приносить велике задоволення слухати 
малюка, вести з ним короткі діалоги, спонукати його 

до бурмотання. Бурмотіння - важлива вправа для 
подальшого говоріння. Повторюються прості, 

зазвичай безглузді склади, які по-різному 
комбінуються один з одним. Малюки із 

задоволенням повторюють такі звукосполучення як 
«ма», «ха» та ін 


