
Як навчити дитину не плутати  

«праворуч» і «ліворуч»? 

    Знайома всім проблема: малюк уже вивчив усі літери і цифри, 

непогано пише, але на запитання «Де в тебе ліва рука?» розгублено 

мовчить або, навпаки, упевнено піднімає праву. У чому тут справа? 

Можливо, з дитиною., щось не так? Заспокойтеся, з нею все гаразд. 

Рано чи пізно ви позбудетеся цієї проблеми. Так невже з цим нічого не 

можна вдіяти? Звісно, можна пришвидшити процес. Пропонуємо 

кілька простих «домашніх» способів, що допоможуть дитині швидше 

запам'ятати, де «ліворуч», а де «праворуч». 

     Спосіб №1.  

    Зверніть увагу на те, що ви робите щодня. Найчастіше батьки 

чинять так: якщо малюк не орієнтується, де який бік, вони просять: 

«іди в той бік», «дай ось цей черевик», «ось там, біля тебе» і водночас 

показують рукою або кивком голови. Тепер ми зробимо інакше. 

«Поверни ліворуч», «іди прямо, а потім праворуч», «дай лівий 

черевик» — такі інструкції, супроводжувані діями, тренуватимуть 

малюка. 

     Спосіб №2. 

    Для малюка права і ліва рука дуже схожі. Насправді, пальчики на 

них однакові, рукавчики теж. А якщо позначити одну руку, наприклад 

ліву (виберіть за бажанням)? «Позначити» означає одягти на зап'ястя 

щось помітне — браслет, годинник, мотузочку або кольорову ниточку. 

І домовитися з дитиною про те, що «позначена» рука тепер називається 

лише лівою. Тепер ви іноді можете пропонувати малюкові сказати, де 

що розташоване, звіряючи з відомою рукою. Гарантуємо, що справа 

піде успішніше. 

     Спосіб № 3. 

    Так звані навчальні ігри можна придумувати й проводити вдома. 

Наприклад, беремо трохи ляльок і м'яких іграшок, саджаємо їх на 

диван. Просимо дитину посадити ведмедика праворуч він зайчика, 

ляльку — ліворуч від жирафа тощо. Або ось така гра: установлюємо 

дві різнокольорові коробки (тазики теж стануть у пригоді). 

Запасаємося кубиками або тенісними м'ячиками. Ведучий говорить: 

«Я говоритиму, куди потрібно закинути кубик, а ти слухай уважно і 

намагайся влучити в праву або ліву коробку». Потім можете 

помінятися з гравцем, нехай дитина теж виконує роль ведучого.  

 
 


