
Артикуляцион гимнастиканың әһәмияте 

Артикуляция гимнастикасы – ул сҿйлҽмдҽ авазның катлаулы 

хҽрҽкҽт күнекмҽсе ҽйтелеше. 

Сабыйлык чорыннан ук бала тел, ирен, казналык ярдҽмендҽ 

күптҿрле артикуль-мимик хҽрҽкҽтлҽр башкара. Бу хҽрҽкҽтлҽрне ул 

диффуз авазлар, ягъни мыгырдау, бытылдау белҽн озата бара. Мондый 

хҽрҽкҽтлҽр инде баланың сҿйлҽм үсешендҽ беренче баскыч булып тора: алар гадҽти тормыш 

шартларында сҿйлҽм органнары ҿчен гимнастика ролен үтилҽр. Хҽрҽкҽтлҽрнең тҿгҽллеге, кҿче 

һҽм дифференциялелеге балада акрынлап үсеш ала. Ачык һҽм тҿгҽл артикуляция ҿчен кҿчле, 

сыгылмалы хҽрҽкҽтчҽн сҿйлҽм органнары – тел, ирен, аңкау кирҽк. 

Артикуляция күптҿрле мускулларның эшчҽнлегенҽ бҽйле, шул җҽһҽттҽн чҽйнҽү, йоту, 

мимика хҽрҽкҽтлҽренҽ. Тавыш ясалу процессы сулыш органнары (йоткылык, трахея, бронхлар, 

үпкҽ, диафрагма, кабырга ара мускуллар) катнашында башкарыла. Шулай итеп, махсус 

логопедия гимнастикасы турында сҿйлҽгҽндҽ, күптҿрле мускулларның йҿз, авыз куышлыгы, 

кулбашы, күкрҽк читлеге мускулларының катнашы турында истҽн чыгармаска кирҽк. Сҿйлҽм 

авазларының формалашуы нигезендҽ артикуляция гимнастикасы тора. Артикуляция аппараты 

органнарның хҽрҽкҽтчҽнлеген тҽэмин итҽ торган күнегүлҽр, сүзлҽрне дҿрес ҽйтү ҿчен 

иреннҽрнең, телнең, йомшак аңкауның торышын кҿйли, теге яки бу группа авазларны күплҽп 

тҽ, берҽмлҽп тҽ ҽйтергҽ мҿмкинлек бирҽ. 

  Артикуляция гимнастикасының максаты - авазларны дҿрес ҽйтү ҿчен артикуляция 

аппараты органнарының аерым бер торышының тулы кыйммҽткҽ ия булган хҽрҽкҽтен тҽэмин 

итү. 

 Артикуляция гимнастикасы күнегүлҽре үткҽрү ҿчен тҽкъдимнҽр. 

 Балаларда барлыкка килгҽн артикуляция гимнастикасы күнекмҽлҽре тагын да ныгысын 

ҿчен күнегүлҽрне кҿн саен үткҽрергҽ кирҽк. Иң яхшысы кҿнгҽ 3-4 тапкыр, 3-4 минуттан. 

Балаларга бер вакыт эчендҽ 2-3 күнегү эшлҽргҽ тҽкъдим итмҽскҽ. 

 Һҽр күнегү 5-7 тапкыр ясала. 

 Статик күнегүлҽр 10-15 секунд дҽвамында эшлҽнҽ (артикуляция позасын бер хҽлдҽ 

үзгҽртмичҽ тотып тору). 

 Артикуляция гимнастикасына күнегүлҽр сайлаганда, гади күнегүлҽрдҽн катлаулы 

күнегүлҽргҽ бару эзлеклелеген истҽн чыгармаска. Күнегүлҽр эмоциональ һҽм уен формасында 

алып барылса яхшырак. 

 2-3 эшлҽнгҽн күнегүнең бары берсе генҽ яңа булырга мҿмкин, икенчесе һҽм ҿченчесе 

кабатлау һҽм ныгыту ҿчен бирелҽ. Ҽгҽр бала нинди дҽ булса күнегүне бик үк яхшы башкара 

алмаса, яңа күнегүлҽр ҿстҽү кирҽкми, алдан ҿйрҽнелгҽн материалны кабатласаң яхшырак. Аны 

ныгыту ҿчен яңа уен алымнары уйлап табу отышлы була. 

 Артикуляция гимнастикасы утырган хҽлдҽ эшлҽнелҽ, чҿнки бу халҽттҽ баланың аркасы 

туры, гҽүдҽсе киеренке түгел, кул-аяклар тыныч хҽлдҽ. 

 Эшли торган күнегүлҽрен үзлегеннҽн игътибарда тоту ҿчен, бала зурларның да, үзенең дҽ 

йҿзен яхшы күрергҽ тиеш. Ҽ аның ҿчен стена кҿзгесе булуы отышлы, ул булмаганда якынча 

9*12 см кул кҿзгесе баланың каршында булу зарури. 

 Гимнастиканы иреннҽр ҿчен күнегүлҽрдҽн башлау хҽерлерҽк. 

http://sabyem.ru/?p=8823
http://sabyem.ru/wp-content/uploads/2014/02/2-%D0%95%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%8E.jpg


  

Артикуляция гимнастикасын үткәрүне оештыру. 

1. Ҿлкҽннҽр алда торган күнегү турында уен алымнары белҽн сҿйлилҽр. 

2. Ҿлкҽннҽр күнегүне эшлҽп күрсҽтҽлҽр. 

3. Бала күнегүне эшли, ҿлкҽннҽр аны күз уңында тота. 

Артикуляция гимнастикасын алып баручы кеше бала тарафыннан эшлҽнгҽн 

хҽрҽкҽтлҽрнең сыйфатын: тҿгҽллеген, салмаклыгын, башкаруның темпын, тотрыклылыгын, бер 

хҽрҽкҽттҽн икенчесенҽ күчүен күзҽтергҽ тиеш. Артикуляция күнегүлҽре симметрияле алып 

барылырга тиеш. Йҿзнең уң ягына үткҽрелгҽн күнегү эзлекле рҽвештҽ сул як йҿзгҽ дҽ эшлҽнелҽ. 

4. Ҽгҽр бала нинди дҽ булса күнегүне булдыра алмаса, аңа шпатель, бал кашыгының сабы 

яки чиста бармак белҽн ярдҽм итсҽң ярый. 

5. Бала телнең дҿрес торышын тапсын ҿчен, ҽйтик, ҿске иренне яласын ҿчен варенье яки 

шоколад, яки бала яраткан башка нҽрсҽ буяп юнҽлеш бирергҽ була. Күнегүлҽрне эшлҽтүгҽ 

иҗади якын килергҽ кирҽк. 

Күнегүлҽрнең башында балаларның артикуляция аппараты ҽгъзаларында киеренкелек 

сизелҽ. Алга таба киеренкелек югала, хҽрҽкҽтлҽр иркен һҽм координациялҽнгҽн була башлый. 

6. Балага “Телең хҽзер ни эшли? Ҽ иреннҽр? Телең хҽзер кайда, ҿстҽме ҽллҽ астамы?” – 

дигҽн сораулар белҽн юнҽлеш бирергҽ кирҽк. 

7. Истҽ тотарга кирҽк: һҽр баланың яңаны үзлҽштерүдҽ үз темпы, үз мускул ҽзерлеге. Ҽгҽр 

дҽ күнегүлҽр эшлҽүдҽ кыенлыклар туса, баланы ашыктырмагыз, битҽрлҽмҽгез. 

Артикуляция моторикасын үстерү системасы күнегүлҽре статик күнегүлҽр белҽн бер 

рҽттҽн сҿйлҽм хҽрҽкҽтлҽренең динамик координацияне үстерү юнҽлешен дҽ үз эченҽ ала. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


