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Діти із затримкою психічного розвитку:  

навчання, виховання, соціалізація 

 

Кузнецова Тетяна Григорівна 

кандидат педагогічних наук,  

доцент кафедри спеціальної педагогіки та інклюзії  

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

Проблема затримки психічного розвитку в сучасній спеціальній 

педагогіці набула актуальності в середині ХХ ст. у зв’язку з активними 

пошуками психологами та педагогами причини стійкої неуспішності певних 

учнів, група яких значно зросла з переходом на навчання з шестирічного віку 

(П. Блонський, Л. Занков, М. Зверева та ін.). На сучасному етапі феномен 

затримки психічного розвитку розглядали Л. Блінова, Н. Бастун, І. Бех, 

В. Бондар, Т. Власова, О. Вісковатова, А. Григорьєв, Д. Енікеєв, Т. Ілляшенко, 

В. Ковальов, К. Лебединський, В. Лубовський, І. Марковська, С. Омел’яненко, 

М. Певзнер, М. Рождественська, Т. Редибойм, Т. Сак, Г. Сухарєва, С. Тарасюк 

та ін. За результатами дослідження в групі учнів молодших класів, які не 

встигають у навчанні, 50% – це діти із затримкою психічного розвитку 

(Т. Власова). А понад 20% дітей шести років зазнають певних труднощів у 

засвоєнні програми дошкільного закладу (У. Ульєнкова).  

У наш час поняття «затримка психічного розвитку» уживають щодо дітей 

із мінімальними ушкодженнями або функціональною недостатністю нервової 

системи, а також, якщо вони довгий час перебувають в умовах соціальної 

депривації. 

Затримка психічного розвитку (ЗПР) – варіант психічного дихонтогенезу, 

до якого відносять як затримку темпу психічного розвитку, так і відносно стійкі 

стани недорозвиненості емоційно-вольової сфери й інтелектуальної 

недостатності, що не досягає проте ступеня слабоумства. Процес розвитку 

пізнавальних здібностей часто ускладнюється різними негрубими, стійкими 

нервово-психічними розладами (астенічними, церебрастенічними, 

невротичними, неврозоподібними та ін.), що порушують інтелектуальну 

працездатність дитини. 

Причинами виникнення ЗПР можуть бути органічна недостатність 

нервової системи, передусім, резідуального (залишкового) характеру, у зв’язку 

з патологією вагітності та пологів; хронічні соматичні захворювання; 

конституціональні (спадкові) чинники; несприятливі умови виховання (рання 

депривація, поганий догляд, бездоглядність та ін.).  

У випадку затримки психічного розвитку уповільнюється нормальний 

темп психічного розвитку дитини, що виявляється у відставанні окремих 

психічних функцій (пам’яті, уваги, мислення, емоційно-вольової сфери) 

специфіки розвитку від загальноприйнятих норм для цього віку. 
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Психічна недорозвиненість у дітей не обов’язково набуває характеру 

одночасного відставання в дозріванні всіх психічних процесів. Часто вона має 

характер асинхронної, такої, коли один бік особистості розвивається 

нормально, а з боку інших спостерігається відставання й викривлення у 

структурі. Затримка психічного розвитку є збірною за клінічними ознаками 

групою різних варіантів відставання в психічному розвитку, тому група дітей із 

ЗПР дуже різноманітна за походженням, механізмами розвитку, виявами та 

ступенем вираженості. Вона займає проміжний стан між нормальним 

інтелектуальним розвитком і легким ступенем розумової відсталості. Однією з 

особливостей цієї межової форми інтелектуальної недостатності є відсутність 

чіткості. Так, є випадки, коли ЗПР приєднується до легкої розумової 

відсталості, а в інших випадках порушення інтелектуального розвитку носить 

вторинний характер і є наслідком високої психічної виснаженості, 

стомлюваності, нестійкості уваги, емоційно-вольової нестійкості, 

недорозвиненості мовленнєвої функції тощо. У будь-якому випадку, в дітей 

значно знижується здатність до навчання, можливість соціалізації. За умови 

відсутності адекватної медичної та педагогічної допомоги, вони значно 

відстають у розвитку від однолітків. 

Серед варіантів ЗПР за класифікацією К. Лебединської (гармонійний 

інфантилізм, соматогенний інфантилізм, психогенний інфантилізм, 

церебрально-органічний інфантилізм), найбільш стійкими є церебрально-

органічні форми затримки, за яких недостатність пізнавальної сфери має 

первинний характер. Інші вияви психоорганічного синдрому (церебрастенія,  

неврозоподібні, психопатоподібні, психомоторна збудженість тощо) є 

додатковими, і порушення інтелектуальної сфери носить вторинний характер. 

Діти із ЗПР, незважаючи на значну варіативність, характеризуються 

низкою ознак, що дозволяють відмежувати цей стан як від педагогічної 

занедбаності, так і від олігофренії: вони не мають порушень окремих 

аналізаторів, не є розумово відсталими, проте стійко не встигають у масовій 

школі внаслідок поліморфної клінічної симптоматики – незрілості складних 

форм поведінки, цілеспрямованої діяльності на тлі швидкого виснаження, 

стомлюваності, порушенням працездатності. Патогенетичною основою цих 

симптомів, як показують дослідження клініцистів і психологів, є органічне 

захворювання центральної нервової системи (Т. Власова, К. Лебединська, 

В. Лубовський, М. Певзнер та ін.). 

Перенесене дитиною органічне захворювання центральної нервової 

системи та його наслідки (резідуальна органічна недостатність ЦНС) слугують 

патогенетичною основою порушення дозрівання тих чи тих систем мозку, і, 

насамперед, лобних відділів (М. Певзнер). 

Затримка психічного розвитку в усіх формах може піддаватися 

педагогічній корекції в таких педагогічних умовах, які відповідають стану 

дитини. Важливо якомога раніше починати корекційну роботу, щоб уникнути 
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вторинних нашарувань та підготувати дитину до шкільного навчання.  

Корекційна робота з дітьми дошкільного віку має сприяти формуванню не 

лише тих чи тих навичок та умінь, а й необхідних дитині нових для неї засобів 

пізнання, нівелювання порушених функцій, корекції загального порушення 

розвитку, подоланню й попередженню вторинних відхилень. Уся корекційна 

робота має бути спрямована на формування всебічно розвиненої особистості, 

на підготовку до трудової діяльності в суспільстві. 

Метою корекційно-розвивальної роботи є сприяння розвитку дитини, 

створення умов для реалізації її внутрішнього потенціалу, допомога в 

подоланні й компенсації відхилень, що заважають розвитку. Корекційно-

розвивальна робота має відповідати таким умовам: 

– спрямування корекції на виправлення, розвиток і компенсацію тих 

психічних процесів і новоутворень, що почали формуватися в попередньому 

віковому періоді, та, які є основою для розвитку в наступному періоді; 

– корекційно-розвивальна робота має створювати умови для ефективного 

формування тих психічних функцій, що особливо інтенсивно розвиваються в 

поточний період дитинства; 

– корекційно-розвивальна робота має сприяти формуванню передумов 

для повноцінного розвитку на наступному віковому етапі; 

– корекційно-розвивальна робота має бути спрямована на гармонізацію 

особистісного розвитку дитини на конкретному віковому етапі. 

У процесі проведення занять із дітьми варто дотримуватися таких вимог:  

– використовувати ігрові способи організації виконання навчальних 

завдань, а також оцінювання навчальної діяльності дітей; 

– формувати розумові дії дітей на всіх етапах навчального процесу, як-от: 

орієнтувально-дослідницькі дії, оцінювання, аналіз, узагальнення, порівняння, 

планування; 

– спонукати до мовленнєвої активності, здійснювати контроль за 

мовленням дітей; 

– установлювати більш повільний темп навчання; 

– використовувати неодноразові модифікаційні повторення матеріалу; 

– максимально використовувати збережені психічні функції дитини; 

– розчленовувати цілісну діяльність на окремі складові, елементи, 

операції, допомагати дітям осмислювати їх у внутрішньому співвідношенні 

один до одного; 

– використовувати вправи, націлені на розвиток уваги, пам’яті, уяви, 

будуючи їх на програмовому  матеріалі. 

Під час проведення корекційно-виховної роботи увагу звертають на 

розвиток усіх психічних процесів дитини, на корекцію всієї пізнавальної 

діяльності. 

Увага дітей характеризується нестійкістю в ускладненому розпізнаванні. 

Діти діють імпульсивно, часто відволікаються. Можуть спостерігатися й вияви 



№6/2018 Альманах психолого-педагогічного досвіду  
 

 

 
10 

інертності, у цьому випадку дитина важко переключається з одного завдання на 

інше. 

Для багатьох дошкільників цієї категорії характерні труднощі й у процесі 

сприйняття. Це виявляється в необхідності використання більш тривалого часу 

для прийому й переробки сенсорної інформації, у недостатності, 

фрагментарності знань цих дітей про навколишній світ; у труднощах 

розпізнавання предметів, що перебувають у незвичному положенні, контурних і 

схематичних зображень. 

Пам’ять дітей із затримкою психічного розвитку також відрізняється 

якісною своєрідністю. Насамперед, у них обмежений обсяг пам’яті й знижена 

стійкість запам’ятовування. Характерним є більше збереження мимовільної 

пам’яті порівняно з довільною; помітне переважання наочної пам’яті над 

словесною. Характерна неточність відтворення й швидка втрата інформації. 

Найбільше страждає вербальна пам’ять. 

Розумова діяльність дошкільників із ЗПР також має свої особливості. У 

дітей виникають труднощі у формуванні образів і уявлень. Дослідники 

наголошують на складності створення цілого з частин і виділення частин із 

цілого, труднощі в просторовому оперуванні образами. 

У цієї категорії дітей уповільнений процес формування розумових 

операцій. До старшого дошкільного віку в дітей із затримкою психічного 

розвитку не формується відповідний віковим можливостям рівень словесно-

логічного мислення: вони не виділяють істотних ознак під час узагальнення, 

узагальнюють або за ситуативними, або за функціональними ознаками.  

Діти із ЗПР зазнають труднощів у порівнянні предметів, використовуючи 

порівняння за випадковими ознаками, не виділяючи відмінних від них.  

Для дошкільників із затримкою психічного розвитку характерне 

зниження пізнавальної активності. Одні діти практично не ставлять запитань 

про предмети та явища навколишньої дійсності. Це повільні, пасивні, зі 

сповільненим мовленням діти. Інші ставлять запитання, які стосуються 

переважно зовнішніх властивостей навколишніх предметів. Зазвичай вони дещо 

розгальмовані, багатослівні. Особливо низька пізнавальна активність 

виявляється щодо об’єктів і явищ, що перебувають поза колом, що 

визначається дорослими. 

Специфічним є і мовленнєвий розвиток. Порушення мовлення під час 

затримки психічного розвитку поширюється на різні її компоненти: вимову 

звуків, побудову речень, словниковий запас. Діти цієї групи мають обмежений 

словниковий запас. Відзначаються труднощі формування зв’язного мовлення. 

Діти не можуть переказати невеликий текст, скласти розповідь за серією 

сюжетних малюнків, описати ситуацію за унаочненням. 

У дошкільників із затримкою психічного розвитку відзначаються також 

труднощі в розумінні складних, багатоступеневих інструкцій, логіко-
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граматичних конструкцій, діти погано розуміють оповідання з прихованим 

змістом. 

Завжди страждає емоційно-вольова сфера. У дітей дошкільного віку із 

ЗПР виділяється слабка емоційна стійкість, порушення самоконтролю в усіх 

видах діяльності, агресивність поведінки і її провокаційний характер, труднощі 

пристосування до дитячого колективу під час гри й занять, метушливість, часта 

зміна настрою, невпевненість, почуття страху, манірність, фамільярність щодо 

дорослого. Відзначається велика кількість реакцій, спрямованих проти волі 

батьків. 

Незрілість емоційно-вольової сфери дітей із ЗПР зумовлює своєрідність 

формування їхньої поведінки й особистісних якостей. Страждає сфера 

комунікації. У більшості з них виявляється підвищена тривожність щодо 

дорослих, від яких вони залежать. Діти майже не прагнуть отримати від 

дорослих оцінку своїх якостей у розгорнутій формі, зазвичай їх задовольняє 

оцінка у вигляді загальних фраз («хороший хлопчик», «молодець») або 

безпосереднє емоційне схвалення (усмішка, погладжування й т.ін.). Проте, хоча 

діти за власною ініціативою вкрай рідко звертаються за схваленням, у 

більшості своїй вони дуже чутливі до ласки, співчуття, доброзичливого 

ставлення. 

Одним із діагностичних ознак затримки психічного розвитку в дітей цієї 

групи виступає несформованість ігрової діяльності. Сюжет гри переважно не 

виходить за межі побутової тематики; зміст ігор, способи спілкування, дії та 

власне ігрові ролі бідні.  

У дошкільників із ЗПР не спостерігається важких рухових розладів, проте 

у них виявляється недостатність таких рухових якостей як точність, 

витривалість, гнучкість, спритність, сила, координація. 

Особливо помітна недосконалість дрібної моторики рук, зорово-моторної 

координації, що гальмує формування в дітей графомоторних навичок. Багато з 

них не вміють правильно тримати олівець, пензлик, не регулюють силу натиску 

під час користування ножицями. 

Для дітей із ЗПР характерним є те, що в більшості з них може 

спостерігатися розгальмованість процесів нервової системи і, як наслідок, 

виникає надмірна рухливість, часте переключення уваги з одного виду 

діяльності на інший. Такі діти перебувають у постійному русі. Вони поверхово 

сприймають навколишній світ, не слухають пояснень, а одразу переходять до 

дій. Може спостерігатися й інша картина, коли дії діти сповільнені, вони не 

сприймають пояснень. Крім того, діти із ЗПР потребують розрядки й зміни 

видів діяльності значно частіше за інших. В умовах фронтальної роботи це 

зробити буває складно, тому для таких дітей корекційні заняття є важливим 

чинником розрядки й вираження емоцій. 

Корекційно-освітня робота з дошкільниками із ЗПР серед інших має 

специфічну особливість – чим менший вік дітей, тим більшої вагомості 
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набувають завдання розвивального характеру. Робота будується з урахуванням 

індивідуально-типологічних та психологічних особливостей дитини. 

На початку заняття рекомендується давати ігри на розвиток пам’яті, потім 

ігри з перебуванням у грі та вибуванням із неї, естафети з найпростішими 

навичками володіння м’ячем та палицями тощо, а наприкінці – обов’язково ігри 

на увагу чи такі, які можуть емоційно врівноважувати дітей. 

Для дітей із ЗПР важливо створювати позитивну та радісну атмосферу на 

занятті, не бавитися в ігри довше 5 хвилин, не використовувати довгих 

пояснень, краще показати це швидше й зрозуміліше. Не треба дозволяти брати 

інвентар без потреби, важливо привчити їх дотримуватися порядку, що 

водночас привчатиме їх до організованості.  

Загальновідомо, що рух сприяє загальному посиленню активності, а отже 

й емоцій, та готовності до контактів. У багатьох випадках після рухового 

«розігрівання» дитина готова до зосередження на «розумових завданнях». 

Велике значення для розвитку дитини мають вправи на корекцію загальної 

моторики та розвиток дрібних рухів кисті руки. 

Дійовим методом допомоги дітям із ЗПР є використання розвивальних 

ігор. 

Ігротерапія застосовується не лише з корекційною метою, а й із 

профілактичною та психогігієнічною. Розрізняють дві форми ігротерапїі: 

індивідуальну й групову. Якщо дитина має проблеми зі спілкуванням, тоді 

групова терапія більш корисна, ніж індивідуальна. 

Особливу увагу варто звернути на поліпшення уваги та сприймання в цієї 

категорії дітей. Довільна увага в них, здебільшого, розвинена слабко, знижена 

здатність до її розподілу, звужений обсяг уваги. 

Завжди треба підтримувати й заохочувати будь-який вияв дитячої 

допитливості та ініціативи. Навчити дітей дивуватися, бачити незвичайне в 

найближчому оточенні, викликати бажання зрозуміти, прагнення знайти 

пояснення незрозумілому, навчити запитувати дорослих і однолітків – це теж 

найважливіший принцип у роботі з дітьми, спрямованій на компенсацію 

дефектів їхнього психічного розвитку.  

Роботу в напрямку розумового розвитку треба постійно диференціювати 

й ускладнювати. Так, якщо основна мета роботи з дітьми на початковому етапі 

полягає в тому, щоб збудити в них елементарну цікавість щодо навколишнього 

світу, то мета наступного етапу – щоденна й винахідлива робота з ними з 

формування допитливості, спостережливості, активного ставлення до 

проблемної ситуації, що створюється для них. 

Треба пам’ятати, що своєчасна організація корекційного впливу є 

основним чинником, що зумовлює соціальну адаптацію та реабілітацію дитини 

із затримкою психічного розвитку. 
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Проблему соціалізації дітей із ЗПР та розумовою відсталістю в науці 

розкрито досить широко й повно, її розглядали такі науковці, як-от: Т. Власова, 

Л. Виготський, Д. Ельконін, К. Лебединська, В. Лебединський, І. Левченко, 

М. Певзнер, В. Петрова, Ж. Піаже, С. Рубінштейн. В Україні над нею працюють 

А. Богуш, Н. Гавриш, Л. Калуська, О. Каплуновська, О. Кононко, А. Мудрик, 

Л. Тарабасова. Також аспекти особистісної соціалізації, адаптації дітей із 

порушеннями розвитку розглядаються в працях С. Белічевої, С. Ганжі, 

Н. Коновалової. 

Сучасні тенденції розвитку освіти та її основні досягнення й здобутки 

спрямовані на забезпечення реалізації прав дітей, які потребують спеціальної 

психолого-педагогічної допомоги корекційних педагогів. Для надання 

спеціальної допомоги дітям із ЗПР у нашій країні створено систему корекційно-
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розвивального й компенсувального навчання. Це значний рівень організації 

освітнього процесу, який дозволяє задовольнити інтереси й освітні потреби 

конкретної дитини, врахувати її індивідуальні здібності, забезпечити 

повноцінну освіту й зберегти здоров’я.  

Система комплексної допомоги дітям із ЗПР містить:  

– створення різних моделей спеціальних освітніх установ для дітей цієї 

категорії: дошкільних освітніх установ компенсуючого типу, спеціальних шкіл 

та шкіл-інтернатів для дітей із ЗПР; 

– ранній вияв дітей, які відстають у розвитку, задоволення їхніх освітніх 

потреб, забезпечення наступності форм і методів корекційної роботи в системі 

дошкільної освіти; 

– удосконалення системи медичного, педагогічного та психологічного 

діагностування для визначення особливостей організації корекційно-освітнього 

процесу, збереження й зміцнення здоров’я дітей; 

– нормативне та навчально-методичне забезпечення практики освіти дітей 

із ЗПР; 

– створення й застосування критеріїв і методик оцінки ефективності 

корекційно-розвивального освітнього процесу; 

– розробку моделей служб консультативної допомоги сім’ї; 

– підготовку педагогічних кадрів із корекційної освіти для системи 

дошкільної освіти. 

Згідно із Законом України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VІІІ, 

Законом України «Про дошкільну освіту» від 28.12.2007 р. № 107-VI, 

Положенням про дошкільний навчальний заклад від 12.03.2003 р. № 305, 

Наказом МОН «Про затвердження комплектування груп дошкільного 

навчального закладу компенсуючого (комбінованого) типу від 27.03.2006 р. № 

2040/165, до груп компенсуючого типу приймають дітей, яким потрібні: 

корекція фізичного та (або) розумового розвитку. Обов’язковими додатковими 

підставами для прийому дітей до таких груп є: направлення від місцевого 

органу управління освітою, висновок психолого-медико-педагогічної комісії, 

згода батьків дитини. Спеціальні групи комплектуються дітьми залежно від 

складності психічних та розумових дефектів, нормативна кількість дітей у 

спеціальних групах 10–12 осіб. 

Затримка психічного розвитку в дітей є складним порушенням, при якому 

в різних дітей страждають різні компоненти їхньої психічної, психологічної й 

фізичної діяльності. 

У дошкільному віці в дітей із ЗПР виявляється відставання в розвитку 

загальної і, особливо, дрібної моторики. Страждає техніка рухів і рухові якості 

(швидкість, спритність, сила, точність, координація), виявляються недоліки 

психомоторики. Слабко сформовані навички самообслуговування, технічні 

навички зображувальної діяльності (ліплення, аплікація, конструювання). 

Багато дітей не вміють правильно тримати олівець, пензлик, не регулюють силу 

натиску, не можуть користуватися ножицями. Грубих рухових розладів у дітей із 
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ЗПР немає, проте рівень фізичного й моторного розвитку нижче, ніж у 

нормально розвинених однолітків. 

Без спеціальної допомоги мовлення таких дітей розвивається з затримкою 

та порушеннями, діти можуть довго не розмовляти, є випадки, коли 

дошкільники користуються або декількома словами, або окремими 

звукокомплексами. У деяких із таких дітей може бути сформована проста фраза, 

але здатність дитини активно використовувати фразове мовлення значно 

знижена. 

У цих дітей маніпулятивні дії з предметами поєднуються з предметними 

діями. За допомогою дорослого вони активно освоюють дидактичні іграшки, 

проте способи виконання дій недосконалі. Дітям потрібна набагато більша 

кількість проб і налагодження на вирішення наочного завдання. Їхня загальна 

моторна незручність і недостатність тонкої моторики зумовлюють 

несформованість навичок самообслуговування – багато дітей не можуть  

користуватися ложками в процесі прийому їжі, зазнають великих труднощів під 

час роздягання та, особливо, у предметно-ігрових діях. 

Для таких дітей характерна неуважність, вони не здатні утримувати увагу 

тривалий час, швидко переключати її при зміні діяльності. Для них характерне 

підвищене відволікання, особливо на словесний подразник. Діяльність носить 

недостатньо цілеспрямований характер, діти часто діють імпульсивно, легко 

відволікаються, швидко втомлюються, виснажуються. Можуть спостерігатися 

виви інертності – у цьому випадку дитина переключається з одного завдання на 

інше. 

Має ускладнення також орієнтовно-дослідницька діяльність, яка 

спрямована на дослідження властивостей і якостей предметів. Необхідна більша 

кількість практичних проб і налагоджень на вирішення наочно-практичних 

завдань, у дітей виникають труднощі в обстеженні предмета. У той же час діти 

із ЗПР, на відміну від розумово відсталих, можуть практично співвідносити 

предмети за кольором, формою, величиною. Основна проблема в тому, що їхній 

сенсорний досвід довго не узагальнюється й не закріплюється в слові, 

відзначаються помилки в назвах ознак кольору, форми, величини. Отже, 

еталонні уявлення не формуються своєчасно. Дитина, називаючи основні 

кольори, плутається в назвах проміжних відтінків кольорів, не використовує 

слова, що позначають величини. 

Пам’ять дітей із ЗПР відрізняється якісною своєрідністю. Насамперед, у 

них обмежений обсяг пам’яті й знижена міцність запам’ятовування. Для дітей 

спеціальних груп характерна неточність відтворення й швидка втрата 

інформації. 

Під час організації корекційної роботи з дітьми важливо враховувати 

своєрідність формування функцій мовлення. Методичний підхід передбачає 

розвиток усіх форм опосередкування – використання реальних предметів і 

предметів-замінників, наочних моделей, а також розвиток словесної регуляції. 
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Тут важливо вчити дітей супроводжувати свої дії вимовою або промовлянням, 

підводити підсумок – давати словесний звіт, а на більш пізніх етапах роботи – 

складати інструкції для себе й для інших. 

На рівні ігрової діяльності в дітей із ЗПР знижений інтерес до гри й до 

іграшки, важко виникає задум гри, сюжети ігор тяжіють до стереотипів, 

переважно використовують побутову тематику. Рольова поведінка відрізняється 

імпульсивністю, наприклад, дитина збирається грати в «Лікарню», із 

захопленням одягає білий халат, бере валізку з «інструментами» і йде ... до 

магазину, тому що її увагу привернули барвисті атрибути в ігровому куточку й 

дії інших дітей. Несформованість гри і як спільної діяльності: діти мало 

спілкуються між собою в грі, ігрові об’єднання нестійкі, часто виникають 

конфлікти, колективна гра не складається. 

Велике значення має робота всіх педагогів із дітьми із затримкою 

психічного розвитку. 

Робота з дітьми в спеціальних групах проводиться, передусім, в умовах 

повсякденного життя в групі, а саме: 

– на заняттях: із розвитку мовлення, ознайомлення з навколишнім 

світом, ліплення, аплікації, малювання; 

– поза заняттями: ігри з конструктором, розвивальні та творчі ігри, 

пізнавальні бесіди; 

– у трудовій діяльності: робота в куточку природи, на городі та квітнику; 

– на індивідуальних заняттях із різної тематики, які проводять усі 

педагоги: дефектологи, логопеди, вихователі, психологи, вузькі спеціалісти. 

У своїй роботі педагоги нашого дошкільного закладу приділяють 

постійну увагу кожній дитині. Спілкуючись із дітьми, намагаються побудувати з 

ними довірливі стосунки. Тому, розмовляючи з дитиною, частіше треба 

нахилятися до неї, щоб спілкування відбувалося «очі-в-очі». Спілкуючись із 

вихованцем, необхідно завжди називати його на ім’я, бо це свідчить про турботу 

дорослого про дитину: «Мене назвали на ім’я, значить, на мене звернули увагу, 

мене виділили». Необхідно розрізняти особистість дитини та її поведінку. 

Завжди пам’ятати, що немає поганих дітей, а є неправильна поведінка. У 

спілкуванні з дитиною необхідно уникати порівнянь з однолітками, тому що 

наші діти відчувають невпевненість у собі та болісно реагують на це, вважають, 

що їх не люблять. Краще порівняти поведінку дитини вчора з її поведінкою 

сьогодні. 

Наявні дефекти в дітей призводять до порушення зв’язків із соціумом, 

культурою як джерелом розвитку. Тому така дитина не в змозі сприйняти 

соціальні норми та вимоги. Психологічна підтримка й педагогічна робота, 

здебільшого, у певному віці – основне, чого потребують діти, які відстають у 

розвитку. І ця проблема була й буде актуальною, бо Базовий компонент 

дошкільної освіти, Державний стандарт дошкільної освіти України, 

зорієнтовано на: пріоритет повноцінного проживання дитиною сьогодення 

порівняно з підготовкою до майбутнього етапу життя, компетентнісний підхід 
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до розвитку особистості, збалансованість, набуття знань, умінь, навичок, 

сформованості бажань, інтересів, намірів та особистісних якостей і вольової 

поведінки дитини; надання пріоритету соціально-моральному розвитку 

особистості, формування в дітей уміння узгоджувати особисті захоплення з 

колективними, формування в дітей цілісної, реалістичної картини світу, основ 

світогляду. 

Особистісні та ділові взаємини між дітьми й педагогами складаються 

дуже важко й повільно. Ці діти, переважно, недостатньо комунікабельні, їм 

притаманні неадекватність реакцій, нездатність глибоко усвідомити характер 

своїх взаємин з оточенням, співвіднести свої конкретні особистісні інтереси із 

загальними інтересами колективу.  

У нашому закладі дошкільної освіти працює чотири спеціальні групи, які 

відвідують діти з розумовою відсталістю та ЗПР. Для вирішення завдань 

підготовки дітей спеціальних груп до інтеграції в суспільство найважливіша 

роль відводиться соціальній адаптації. Проводячи роботу в цьому напрямку, 

наші педагоги формують у дітей уявлення про себе, про близьких людей, про 

навколишній світ, закріплюють у дітей навички безпечної поведінки на дорогах, 

у дворі, формують уявлення про правильну поведінку в екстремальних 

ситуаціях: під час зустрічі із чужою людиною, з незнайомими тваринами, під 

час пожежі, великого скупчення людей, формують у дітей культурно-гігієнічні 

навички, навички самообслуговування, самостійність, потребу бути охайним й 

акуратним. Ми вчимо дітей умиватися, користуватися туалетним приладдям, 

столовими приборами, знати свою шафку, акуратно складати одяг, просити 

допомоги дорослого й дякувати за неї.  

Ми звертаємо особливу увагу в процесі соціального розвитку особистості 

на такі види діяльності: 

– гру, яка в дітей виникає лише в тому випадку, коли їм знайома не лише 

предметна сфера діяльності людини, а й специфіка стосунків із іншими людьми 

в процесі цієї діяльності. Отже, у грі відтворюються соціальні відносини між 

людьми за умов безпосередньо утилітарної діяльності; 

– трудову діяльність, тому що саме в процесі праці в дітей формуються 

такі особистісні якості як-от: ініціативність, відповідальність, наполегливість і 

основне – самостійність; 

– комунікативну діяльність, у якій ми намагаємося підвищити 

ефективність спілкування й сумісність з оточенням – однолітками й дорослими; 

– пізнавальну діяльність, у процесі організації якої педагоги формують у 

дітей знання про навколишній світ, розвивають елементарні математичні 

уявлення, забезпечують усебічний розвиток психічних процесів. 

Для вирішення завдань соціалізації дошкільників спеціальних груп нами 

було складено тематичне перспективне планування роботи з дітьми спеціальних 

груп, у якому ми розробили різні форми роботи за лексичними темами на рік, а 

також цикл занять для формування «соціального Я» дитини як однієї зі 
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складових особистісного розвитку. План та цикл занять розроблено на основі 

комплексного підходу до побудови навчання, моделювання ситуацій 

спілкування, партнерської співпраці дітей і педагогів, із урахуванням 

індивідуальних особливостей дітей. 

У будь-якому вигляді відхилення від вікової норми розвитку й будь-якій 

тяжкості цього відхилення, для дитини можна створити умови, які забезпечать 

позитивну поступальну динаміку його розвитку. Мета корекційної роботи – не 

лише розвиток розумових здібностей дітей, а й їхнє емоційне благополуччя та 

соціальна адаптація. Потрібно активізувати сили самої дитини, налаштувати її 

на подолання життєвих труднощів. У дітей із ЗПР є значні внутрішні резерви, 

часто бувають дуже хороші природні здібності. Проте виявляти їх цим дітям 

важко через обмеження в розвитку мовлення, гіперзбудливість або 

загальмованість. Тому мета проведення корекційної роботи – допомогти їм 

реалізувати свої здібності за допомогою підбору найбільш адекватної тактики 

корекційної роботи, вибору спеціальних прийомів і методів впливу на всі сфери 

особистості дитини. 

Соціально-педагогічна діяльність із підтримки дітей спеціальних груп – 

це безперервний поетапний процес соціального виховання з урахуванням 

специфіки розвитку особистості дітей з особливими потребами на різних 

вікових етапах, у різних прошарках суспільства й за участі всіх соціальних 

інститутів і всіх суб’єктів виховання та соціальної допомоги.  

Процес соціалізації особистості дітей із особливими потребами буде 

ефективним за умови інтеграції таких дітей у суспільство, щоб вони могли 

придбати й засвоїти певні цінності й загальноприйняті норми поведінки, 

необхідні для життя в суспільстві. 
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педагогічний університет» 

Кузнецова Тетяна Григорівна 
 

І. Виявлення у дітей спеціалізованих груп особливих освітніх потреб, 

зумовлених недоліками психічного, інтелектуального, мовленнєвого й 

фізичного розвитку 
 Спеціалізовані групи в закладі дошкільної освіти створено для 

забезпечення умов дітям з особливими освітніми потребами для розвитку та 

навчання спільно зі своїми однолітками. Основна мета – задоволення 

соціальних та освітніх потреб, організація корекційно-розвивальної роботи для 

дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами. 

Прийом дітей до спеціальних груп здійснюється керівником дошкільного 

навчального закладу після проходження обласної психолого-медико-

педагогічної комісії, яка визначає форму навчання й виховання дитини, тип 

дошкільного навчального закладу, програму, за якою буде навчатися дитина, 

доцільне навантаження та рекомендації щодо організації навчально-виховного 

процесу. 

Після зарахування дитини в спеціальну групу впродовж місяця за 

дитиною спостерігає група фахівців (учитель-дефектолог, вихователь, логопед, 

практичний психолог, музичний керівник, інструктор із фізичного виховання,  

вихователь-методист), які дають можливість дитині адаптуватися до нових 

умов, розпорядку дня, вимог, познайомитися з оточенням. Виявляють наявні у 

дитини знання, уміння, навички, уподобання, здібності, актуальні потреби, стан 

розвитку психічних процесів, мовлення, особливості поведінки, психіки тощо. 

Усі дорослі дотримуються єдиних вимог щодо навчання дітей та спілкування з 



№6/2018 Альманах психолого-педагогічного досвіду  
 

 

 
22 

ними.  

Паралельно проводиться вивчення сім’ї дитини, сімейних стосунків, 

моделі сімейного виховання. Аналізується рівень обізнаності та прийняття 

батьками проблем дитини. Виявляється бажання батьків співпрацювати з 

педагогічним колективом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Модель корекційної роботи з дітьми спеціальних груп 

 

ІІ. Вибір освітнього маршруту відповідно до особливих освітніх 

потреб дитини 
Спираючись на результати обстеження, визначаються конкретні 

навчально-виховні та корекційно-розвивальні стратегії, які узгоджено 

здійснюють учасники команди супроводу. 

А саме: програма, за якою буде навчатися й виховуватися дитина, 

корекційне навантаження за програмою, корекційне навантаження за 

індивідуальним планом, складеним на основі програми, кількість годин для 
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корекційно-розвивальних занять, із урахуванням індивідуальних особливостей 

дитини, а саме: заняття з психологом, учителем-логопедом; чи потребує дитина  

асистента вихователя, план соціально-побутового орієнтування. У разі 

необхідності визначається навчання за програмою умовно, на термін від 6 до 12 

місяців із подальшим медичним дообстеженням та динамічним 

спостереженням фахівців нашого закладу дошкільної освіти. 

Усі фахівці укладають перспективні плани занять із підгрупою, 

календарні плани індивідуальних занять у підгрупах, планується робота з 

батьками, установлюється тісний взаємозв’язок у роботі фахівців. 

Корегується режим дня. Визначається режим перебування дитини в 

закладі дошкільної освіти. 

 

ІІІ. Здійснення індивідуально-орієнтованої психолого-медико-

педагогічної допомоги дітям із урахуванням особливостей психофізичного 

розвитку та індивідуальних можливостей 
Провідну роль у налагодженні узгодженої взаємодії фахівців навколо 

дітей спеціальних груп нашого закладу дошкільної освіти відіграє координатор 

групи – вихователь-методист.  

Змістом роботи психолога є поступове набуття дітьми позитивного 

досвіду взаємодії з іншими дітьми, становлення почуття довіри до інших 

людей, цікавість до них, соціальні вміння, необхідні для взаємодії з іншими 

людьми. Важливою є системна робота з розвитку пам’яті, уваги, сприйняття й 

мислення. Досвідчений психолог контролює та координує зусилля інших 

фахівців, спільно з батьками оцінює досягнуті результати й визначає подальшу 

тактику виховання. Психотерапевтична корекція спрямована на корекцію 

поведінки дитини, на корекцію й зміцнення сім’ї, залучення батьків до виховної 

роботи з дитиною, навчання прийомам роботи з нею. 

Учитель-дефектолог працює з дитиною над виправленням відхилень у 

розвитку, відновлення порушених функцій. Може послідовно працювати над 

різноплановим поданням інформації з опорою на зоровий, слуховий, 

тактильний, руховий аналізатор, уводячи певні предмети в контекст, будує 

взаємозв’язки з іншими предметами навколишнього середовища, а також 

проводить заняття з ознайомлення з довкіллям, ігрової діяльністі, 

конструювання, формування елементарних математичних уявлень, розвитку 

мовлення. 

Основні завдання логопеда – сприяти розвитку комунікативно-

мовленнєвих функцій дитини, використовуючи ефективні засоби активізації її 

мовлення, формувати продуктивні моделі комунікативних ситуацій, 

підказувати іншим фахівцям та батькам як активізувати комунікативно-

мовленнєві вияви дитини (з використанням жестів, звуків, слів, карток). 

Логопедична корекція починається з визначення особливостей 

мовленнєвого розвитку й спрямована на розвиток слухової уваги, 

фонематичного, мовного слуху. Здійснюється постановка звуків, уводяться 
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дихальні, голосові вправи. Важливим є завдання розширення словникового 

запасу, розвитку здатності до складання речень за картками, робота над 

зв’язним текстом, що відбувається на заняттях. 

Вихователь вирішує основні завдання з розвитку мовлення – це 

соціалізація дитини й набуття нею самостійності. Він здійснює організаційні 

моменти, долучається до створення найпродуктивніших умов навчально-

виховного процесу для дитини з вадами розвитку й сприяє набуттю нею 

позитивного досвіду взаємодії з дітьми й педагогами в різних обставинах 

освітнього процесу. Його напрямами діяльності є: комфортне середовище; 

організація розвивального середовища; забезпечення додатковим обладнанням. 

Він проводить заняття з ігрової діяльності, праці, зображувальної діяльності 

(малювання, ліплення, аплікація).  

Інструктор із фізкультури створює умови для розвитку загальної 

моторики дитини та нормалізації її регуляції; важливим є також становлення 

здатності разом з іншими дітьми виконувати вправи та брати участь у рухливих 

іграх за правилами. 

Музичний керівник зорієнтований на створення умов для появи в дитини 

розкутості, здатності брати участь у спільних художньо-естетичних діях разом 

із іншими дітьми; сприяє становленню пластичності в рухах тіла, грі на 

музичних інструментах, танцювальній діяльності. 

 

ІV. Інтеграція в соціумі 
Перший етап інтеграції дитини в соціум – це встановлення емоційного 

контакту, подолання негативізму в спілкуванні з дорослими, нейтралізація 

страхів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Завдання й засоби інтеграції в соціумі 

 

1. Узагальнення життєвого досвіду й знань 

Розвивати пізнавальний інтерес дітей до соціальних і природних явищ; 

історичних подій, збагачувати уявлення про довкілля; знайомити з різними 
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галузями соціальної дійсності: учити визначати, усвідомлювати й відтворювати 

типи соціальних відносин. 

2. Формування міжособистісних відносин 
Забезпечити дітей доступними для дошкільного віку психологічними 

засобами для сприйняття й розуміння вражень  і перетворення їх в образи-

уявлення про соціальну дійсність: розвивати способи довільності як значущої 

властивості психіки; формувати дії заміщення й моделювання; розвивати 

емпатичні почуття, вербальні й невербальні форми спілкування, партнерські 

взаємини й кооперативні дії між дітьми. 

3. Отримання практичних умінь і навичок 

Формувати в дитини уявлення про себе як про суб’єкта соціального, 

культурно-історичного та природного процесів, виховувати самостійність, 

незалежність, самодостатність. 

4. Розвивати інтерес до дорослих як носіїв соціальних ролей і 

культурно-історичного досвіду; до однолітків як партнерів сумісної діяльності 

та міжособистісного спілкування; до самого себе як до суб’єкта різноманітних 

соціальних взаємодій. 

У процесі інтеграції необхідний комплексний підхід корекційно-

педагогічного впливу. 

Життєве благополуччя дитини залежить не від дефекту самого по собі, а 

від його соціальних наслідків: від соціально-психологічної реалізації людини. 

Тому завданням особистісного розвитку й соціальної реабілітації вихованців 

спеціалізованих груп є підготовка їх до майбутнього самостійного життя. 

На нашу думку, корекційний ефект соціального виховання досягається 

завдяки комплексній побудові занять, коли зміст соціального характеру 

виражається в декількох модельних планах (запропоновано нами в системі 

освітньої роботи в спеціальних групах закладу дошкільної освіти №84 

«Дельфінчик» м. Краматорська). 
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вчителя-логопеда. Київ, 2011. 

 

 

Система освітньої роботи в спеціальних групах  

закладу дошкільної освіти №84 «Дельфінчик» 

м. Краматорська 
 

№ 
Напрямок 

роботи 

Форма 

роботи 

Особливості 

організації 
Термін виконання Відповідальні 

І 

Б
Л

О
К

 П
ІЗ

Н
А

В
А

Л
Ь

Н
О

Ї 
Д

ІЯ
Л

Ь
Н

О
С

Т
І 

Заняття з розвитку мовлення та художньо-мовленевої діяльності 

Підгрупові Щоденно 

І половина дня. 

Молодший вік – 10 хв., 

середній вік – 15 хв., 

старший вік – 20 хв. 

Логопеди 

Індивіду-

альні 
Щоденно 

І половина дня. 

Молодший вік – 10 хв., 

середній вік – 15 хв., 

старший вік – 20 хв. 

Логопеди 

Заняття із соціального розвитку 

Підгрупові 

1 раз на 

тиждень у 

груповому 

приміщенні 

І половина дня. 

Молодший вік – 10 хв., 

середній вік – 15 хв., 

старший вік – 20 хв. 

Дефектологи, 

вихователі 

Заняття введення у світ кількості, логіки, простору, часу 

Підгрупові 

1 раз на 

тиждень у 

груповому 

приміщенні 

І половина дня. 

Молодший вік – 10 хв., 

середній вік – 15 хв., 

старший вік – 20 хв. 

Дефектологи 
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  Заняття із сенсорного розвитку 

Підгрупові 

1 раз на 

тиждень у 

груповому 

приміщенні 

І половина дня. 

Молодший вік – 10 хв., 

середній вік – 15 хв., 

старший вік – 20 хв. 

Дефектологи 

Заняття з ознайомлення з предметним довкіллям 

Підгрупові 

1 раз на 

тиждень у 

груповому 

приміщенні 

І половина дня. 

Молодший вік – 10 хв., 

середній вік – 15 хв., 

старший вік – 20 хв. 

Дефектологи, 

вихователі 

Заняття з ознайомлення з природою 

Підгрупові 

1 раз на 

тиждень у 

груповому 

приміщенні 

І половина дня. 

Молодший вік – 10 хв., 

середній вік – 15 хв., 

старший вік – 20 хв. 

Дефектологи, 

вихователі 

Інші форми роботи з пізнавального розвитку 

Пізнавальні 

бесіди 

Щоденно в 

груповому 

приміщенні, 

на 

прогулянці 

Упродовж дня Вихователі 

Дидактичні 

ігри 

Щоденно в 

груповому 

приміщенні, 

на 

прогулянці, 

у музичній 

залі 

У ранкові часи –

індивідуальні, 

підгрупові; 

під час занять із різних 

видів розвитку; 

під час самостійної 

діяльності; 

під час самостійної 

діяльності за бажанням 

дітей (ІІ половина дня) 

Вихователі 

Сюжетно-

рольові 

ігри 

Щоденно в 

груповому 

приміщенні, 

на 

прогулянці 

Упродовж дня 
Вихователі, 

дефектологи 

Праця в 

природі 

Щоденно в 

груповому 

приміщенні, 

на 

майданчику 

Сумісна діяльність у 

куточку природи або 

на ігровому 

майданчику (ранок,  

ІІ половина дня) 

Вихователі 
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Спостере-

ження 
Щоденно 

Під час ранкової 

прогулянки. 

Як частина заняття. 

Під час денної 

прогулянки  

(ІІ половина дня) 

Вихователі 

Хвилинки 

милування 

природою 

Щоденно 

Як частина заняття; 

під час денної 

прогулянки. 

Вихователі 

ІІ 

Б
Л

О
К

 М
О

В
Л

Е
Н

Н
Є

В
О

Ї 
Д

ІЯ
Л

Ь
Н

О
С

Т
І 

Артику-

ляційна 

гімнастика 

Щоденно 
І половина дня перед 

заняттям 
Логопеди 

Мовленнєві 

ігри 
Щоденно 

Ранок; на 

організованих 

заняттях; під час 

індивідуальної роботи 

Вихователі, 

логопеди 

Мовлен-

нєві 

перлинки 

1 р. на 

тиждень, 

ІІ половина 

дня 

ІІ половина дня Вихователі 

Пальчико-

ві ігри 
Щоденно 

На організованих 

заняттях 

Вихователі, 

дефектологи 

Індивіду-

альна 

мовлен-

нєва робота 

Щоденно 
На прогулянці 

 (І та ІІ половини дня) 

Вихователі, 

дефектологи, 

логопеди 

ІІІ 

Б
Л

О
К

 І
Г

Р
О

В
О

Ї 
Д

ІЯ
Л

Ь
Н

О
С

Т
І Сюжетно-

рольові ігри 
Щоденно 

Ранок: 

знайомі сюжетно-

рольові ігри за 

бажанням дітей перед 

денною прогулянкою  

(1 з етапів гри); 

ІІ половина дня 

(сюжетно-рольова гра 

за бажанням дітей) 

Вихователі, 

дефектологи 

Дидактич-

ні ігри 
Щоденно 

Ранок (індивідуальні 

та підгрупові заняття 

на закріплення знань 

дітей); 

під час занять (за 

планами роботи 

дефектолога, логопеда, 

вихователя згідно з 

тематичним 

плануванням); 

Вихователі, 

дефектологи, 

логопеди 
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під час самостійної 

діяльності (дидактична 

гра за вибором дітей); 

ІІ половина дня 

(індивідуальні та 

підгрупові заняття на 

закріплення знань 

дітей) 

Ігри-

драмати-

зації 

1 р. на 

тиждень 
ІІ половина дня 

Вихователі, 

дефектологи, 

логопеди 

Конструк-

торсько-

будівельні 

ігри 

Щоденно 

1 раз на тиждень як 

частина сюжетно-

рольової гри; 

1 раз на день як 

самостійна будівельна 

гра 

Вихователі, 

дефектологи 

Настільно-

друковані 

ігри 

Щоденно в 

груповому 

приміщенні, 

на 

прогулянці 

Самостійна або 

сумісна діяльність 

(ранок або ІІ половина 

дня) 

Вихователі, 

дефектологи, 

логопеди 

ІV 

Б
Л

О
К

 Х
У

Д
О

Ж
Н

Ь
О

-Е
С

Т
Е

Т
И

Ч
Н

О
Ї 

Д
ІЯ

Л
Ь

Н
О

С
Т

І 

Музичні 

заняття 

2 раз на 

тиждень 

Молодший вік – 10 хв., 

середній вік – 15 хв., 

старший вік – 20 хв.  

За розкладом 

Музичний 

керівник 

Розваги 
2 рази на 

місяць 

20-40 хв.  

Відповідно до віку  

(І або ІІ половина дня) 

Вихователі, 

дефектологи, 

логопеди, 

музичний 

керівник 

Свята 2 рази на рік 

20-40 хв.  

Відповідно до віку  

(І або ІІ половина дня) 

Вихователі, 

дефектологи, 

логопеди, 

музичний 

керівник 

Індивіду-

альні заняття 

з музичного 

виховання 

Щоденно 

10-15 хв.  

Відповідно до віку  

(І половина дня) 

Музичний 

керівник 

Індивіду-

ально-

підгрупові 

заняття з 

музичного 

виховання 

2 рази на 

тиждень 

10-15 хв.  

Відповідно до віку  

(ІІ половина дня) 

Музичний 

керівник 



№6/2018 Альманах психолого-педагогічного досвіду  
 

 

 
30 

 

 

 
Хвилинки 

творчості 

1 р. на 

тиждень 

Упродовж дня  

(у груповому 

приміщенні) 

Вихователі 

Музично-

дидактичні 

ігри 

2 рази на 

тиждень 

10-15 хв.  

Відповідно до віку  

(ІІ половина дня, 

згідно з 

рекомендаціями 

музичного керівника) 

Вихователі 

Театралі-

зовані ігри 

1 раз на 

тиждень 
ІІ половина дня Вихователі 

Заняття з конструювання 

Класичні 
1 раз на 

тиждень 
І половина дня Дефектологи 

Заняття з малювання 

Класичні 
1 раз на 

тиждень 
І половина дня Вихователі 

Заняття з ліплення 

Класичні 
2 рази  на 

місяць 
І половина дня Вихователі 

Заняття з аплікації 

Класичні 
2 рази на 

місяць 
І половина дня Вихователі 

Художньо-

продуктив-

на діяльність 

1 раз на 

тиждень 
І половина дня Вихователі 

Індивіду-

альні або 

індивіду-

ально-

підгрупові 

заняття із 

зображу-

вальної 

діяльності 

Щоденно 

10-15 хв.  

Відповідно до віку  

(ІІ половина дня) 

Вихователі 

Ручна 

праця 

1 раз на 

тиждень 
ІІ половина дня Вихователі 

Спосте-

реження за 

красою 

навко-

лишнього 

світу 

Щодня Прогулянка Вихователі 
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Житниченко Ольга Валеріївна, 

учитель-дефектолог закладу дошкільної освіти  

№84 «Дельфінчик» м. Краматорська  

Донецької області 

 

Орієнтовне тематичне планування роботи із соціального 

розвитку для дітей спеціальних груп 
 

Консультант:  

кандидат педагогічних наук,  

доцент кафедри спеціальної 

педагогіки та інклюзії 

ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

Кузнецова Тетяна Григорівна 

 

4–5 рік життя
 

Лексична 

тема 

Сюжетно-

рольова гра 

Спостереження 

й екскурсії 

Бесіди й 

розмовне 

мовлення 

Дидактичні ігри 

Заклад 

дошкільної 

освіти 

«Одягнемо 

ляльку», 

«Поклади 

ляльку 

спати». 

Екскурсія 

територією 

закладу 

дошкільної 

освіти, групи. 

«Знайомство», 

«Назви ім’я». 

«Хто що робить?», 

«Давайте 

познайомимося», 

«Чиє ім’я?», 

«Кому іграшки не 

вистачає?». 

Іграшки 

«До 

магазину за 

покупками», 

«Вибери 

подарунок 

для друга». 

Екскурсія до 

магазину 

іграшок. 

Спостереження: 

«Іграшки в 

закладі 

дошкільної 

освіти і вдома». 

«Разом грати 

веселіше», 

«Що це і як із 

ним грати?» 

«Котиться – не 

котиться», 

«Їде, котиться, 

лежить», 

«М’який, твердий, 

заводний», 

«З якої коробки?». 
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Родина 

«Обід для 

мотрійок», 

«Побудуємо 

будинок для 

ляльок». 

Спостереження 

«Хто діточок до 

закладу освіти 

приводить?», 

«Що робить 

мама (тато)?». 

«Чим можна 

грати?», 

«Мама, тато, я 

– дружна 

сім’я», 

«Моя сім’я», 

«Моя матуся». 

«Упізнай свою 

сім’ю», 

«Як я мамі 

допомагаю», 

«Донька (син), 

онучка та 

сестричка». 

Предмети 

побуту 

«Наведемо 

порядок у 

квартирі», 

«Новосілля». 

Екскурсія до 

господарчого 

магазину. 

Спостереження 

«Побутові 

предмети вдома 

і в закладі 

дошкільної 

освіти». 

«Що це й для 

чого 

потрібно?», 

«Де роблять 

меблі?» 

«Дізнайся й назви», 

«Що цим можна 

робити?», 

«На чому сидять, із 

чого їдять?». 

Продукти 

харчуван-

ня 

«Обід для 

ляльок», 

«На ринок за 

покупками». 

Екускурсія до 

продуктового 

ринку, 

супермаркету. 

Спостереження 

«Із чого готує 

мама?», «Що ми 

їмо». 

«Чому людині 

потрібно 

їсти?», 

«Яка їжа 

приносить 

користь?». 

«Відгадай за 

смаком», 

«Знайди те, що 

назву», 

«Їстівне – 

неїстівне». 

Транспорт 

«Водії», 

«Покатаємо 

ведмедиків 

на машині». 

Екускурсія до 

перехрестя. 

Спостереження 

«Види 

транспорту на 

наших вулицях», 

«Рух 

транспорту». 

«Вдою, 

землею, 

повітрям», 

«Яким тран-

спортом ви 

користува-

лися?» 

«Знайди такий же», 

«Важкі віражі», 

«Завантаж машину». 

Пори року 

«Одягнемо 

ляльку на 

прогулянку», 

«Ательє мод 

для ляльок». 

Екскурсія до 

скверу. 

Спостереження 

за сезонними 

змінами в 

природі. 

«Зимонька-

зима», 

«Зимові 

забави», 

«Як узимку не 

змерзнути?» 

(назви ознаки 

всіх пір року). 

«Коли це буває?», 

«Що одягнемо на 

прогулянку?», 

«Прикрась шапку 

(рукавиці)». 
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Природні 

явища 

«Лялька 

захворіла», 

«На 

прогулянку». 

Спостереження 

за 

різноманітністю 

змін в природі, 

властивостями 

води. 

«Вода з 

небес», 

«Гримить, 

блищить, але 

не лякає», 

«Не промочи 

ніжки». 

«Кому що потрібно? 

(парасолька, 

панамка ...)», 

«Обведи й 

зафарбуй», 

«Яка сьогодні 

погода?», 

«Вибери доріжку, 

щоб не промочити 

ніжки». 

Свята 

«Накриємо 

на стіл», 

«Поїздка в 

гості», 

«У ляльок – 

ялинка». 

Екскурсія до 

музичної зали. 

Спостереження 

«Що змінилося в 

нашій групі й 

удома?». 

«Що таке 

свято?», 

«Що мама до 

свята готує?», 

«Як 

поводитися в 

гостях?». 

«Кольорові 

ковпачки», 

«Прикрась ялинку», 

«Загорни 

подарунок», 

«Зроби намисто». 

 

 

5– 6 рік життя 

Лексична  

тема 

Сюжетно-

рольова гра 

Спостереження 

і екскурсії 
Бесіди Дидактичні ігри 

Заклад 

дошкільної 

освіти 

«Заклад 

дошкільної 

освіти», 

«Подаруй 

іграшку 

другу». 

Екскурсія до 

сусідньої групи 

закладу 

дошкільної 

освіти. 

Екскурсія до 

кухні. 

Екскурсія до 

медичного 

кабінету. 

Спостереження 

«Споруди й 

зелені 

насадження в 

закладі 

дошкільної 

освіти». 

«Робота 

кухаря 

(медичної 

сестри, інших 

співробітників 

закладу 

дошкільної 

освіти)». 

«Знайдіть пару», 

«Де чия шафа?», 

«Кого більше?», 

«Я знаю 5 імен». 
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Іграшки 

«Заклад 

дошкільної 

освіти для 

звірят», 

«Магазин 

іграшок». 

Екскурсія до 

магазину 

іграшок. 

Спостереження 

«Іграшки: чим 

схожі й чим 

відрізняються?» 

(з батьками). 

«Моя улюблена 

іграшка», 

«Де роблять 

іграшки?», 

«Хто робить 

іграшки?», 

«З чого 

виготовляють 

іграшки?». 

«Що з чого?», 

«Відремонтуй 

іграшки», 

«Чого бракує?», 

«Хто чим грав?». 

Родина 

«Моя 

родина», 

«Донька 

захворіла». 

Спостереження 

«Члени сім’ї, 

їхні обов’язки, 

стосунки, ролі у 

сім’ї» 

(із батьками). 

«Людина, яку я 

люблю», 

«Що я можу, 

хочу й 

роблю?», 

«Хто на світі 

усіх 

важливіший?». 

«Хто де живе?», 

«Чий відбиток?», 

«Кому що 

потрібно?», 

«Скажи ласкаво». 

Предмети 

побуту 

«Магазин», 

«Майстерня 

з ремонту 

предметів 

побуту». 

Екскурсія до 

магазину 

електропобу-

тових приладів 

(із батьками). 

«Речі корисні», 

«Потрібні – не 

потрібні», 

«Чим можна 

користуватися 

без дорослих?». 

«Буває – не буває», 

«Назвіть одним 

словом». 

Продукти 

харчуван-

ня 

«Доньки-

матері», 

«У гості до 

ляльки Олі». 

Спостереження 

«Стосунки між  

продавцями й 

покупцями». 

«Що їдять 

сирим, а що 

треба 

готувати?», 

«Із чого 

готують їжу?». 

«Хто що їсть?», 

«Знайди таку ж 

їжу», 

«Звари борщ 

(компот…)», 

«Їстівне – 

неїстівне». 

Природа 

нашого 

регіона 

«Пікнік», 

«Вирушаємо 

у подорож». 

Екскурсія до 

парку, на 

галявину, 

територією 

закладу 

дошкільної 

освіти. 

Спостереження 

за свійськими 

тваринами. 

(птахами, 

«Водойми 

нашої 

Батьківщини», 

«Ліс та його 

мешканці», 

«Дари 

природи», 

«Бережи 

природу». 

«З якої гілки 

дітки?», 

«У саду або на 

городі», 

«Посади пташку 

на гілку». 
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комахами, 

рослинами, 

сезонними й 

кліматичними 

змінами). 

Професії 

«Перукарня», 

«Лікарня», 

«Будівництво», 

«Кафе», 

«Ательє». 

Екскурсія до 

кафе (лікарні, 

перукарні). 

Спостереження 

за роботою 

кухаря, швачки, 

офіціанта, 

прибиральниці 

(із батьками). 

«Ким 

працюють 

батьки?», 

«Якщо хочеш 

бути 

красивим», 

«Хто допоможе 

бути 

здоровим?», 

«Усі роботи 

гарні, вибирай 

на смак». 

«Кому що 

потрібно», 

«Хто що робить?», 

«До кого підеш 

лікуватися?», 

«Для чого ці 

предмети?». 

Транспорт 

«Автопарк», 

«Бензо-

заправка». 

Екскурсія до 

перехрестя. 

Спостереження 

за рухом 

транспорту, за 

дорожніми 

знаками (з 

батьками). 

«Дорожні 

знаки», 

«Машини-

помічники», 

«Навіщо 

потрібні 

правила?». 

«Склади 

маршрут», 

«Чого бракує?», 

«Дізнайся й 

назви». 

Одяг, 

узуття 

«Речовий 

ринок», 

«Магазин 

узуття», 

«Магазин 

одягу». 

Екскурсія до 

ринку, магазину. 

Спостереження 

«Сезонний одяг 

дітей і 

дорослих» (із 

батьками). 

«Чого не носять 

хлопчики?», 

«Чи можна 

одягати чужі 

речі?», 

«Чистота й 

охайність – це 

краса й 

здоров’я». 

«Добери пару», 

«Прикрась одяг», 

«Шнуровка», 

«Застібни 

гудзики». 

Друзі наші 

менші 

«Ветеринар-

на лікарня», 

«Магазин 

для тварин», 

«Притулок 

для тварин». 

Екскурсія 

«Виставка котів 

(собак)». 

Спостереження 

за свійськими. 

тваринами. 

Спостереження 

за зовнішнім 

«Чим схожі й 

чим 

відрізняють-

ся?», 

«Як допомогти 

безпритульним 

тваринам?», 

«Чи потрібно 

«Хто як кричить?», 

«Чиї дітки?», 

«Хто чим 

захищається?», 

«Хто де живе?», 

«Хто сховався?». 
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виглядом кішки 

(собаки), 

способом 

пересування. 

боятися 

тварин?». 

Свята 

«Друкарня», 

«Пошта», 

«Концерт для 

ляльок». 

Екскурсія на 

пошту. 

Спостереження 

за прийомом 

гостей. 

«Яке свято 

наближаєть-

ся?», 

«Чи любите ви 

подарунки?», 

«Що кому 

подарувати?», 

«Як зробити 

свято 

безпечним?». 

«Вгадай, що в 

подарунку», 

«Добери одяг», 

«Відновити 

послідовність 

подій», 

«Кому що 

подарували?». 

Продукти 

харчуван-

ня 

«Магазин 

самообслуго-

вування», 

«На ринок за 

покупками», 

«Приготуємо 

обід». 

Екскурсія до 

універсаму. 

Спостереження 

«Які продукти 

купують 

батьки?», 

«Що готують 

вдома й у 

закладі 

дошкільної 

освіти?» 

(із батьками). 

«Їжа для дітей і 

дорослих», 

«Овочі, 

фрукти», 

«Продукти з 

борошна», 

«М’ясо-молочні 

продукти», 

«Смачно й 

корисно». 

«Їстівне – 

неїстівне», 

«Постав харчі на 

полиці», 

«Яка каша (суп)?», 

«Із чого сік?». 

Увічливі 

слова 

«Бюро 

добрих 

справ», 

«Невиховані 

ведмежата». 

Спостереження 

за поведінкою 

дітей і 

дорослих, за 

поведінкою 

членів сім’ї. 

«Чарівне 

слово», 

«Правила 

поведінки 

удома, на 

вулиці й у 

гостях». 

«Магічне слово», 

«Переклади 

українською», 

«Скажи ввічливо». 

Україна 

«Вирушаємо 

у політ», 

«Українська 

родина». 

Розглядання 

ілюстрацій із 

краєвидами 

рідного краю, 

різновидами 

ляльок в 

українських 

костюмах. 

«Де ви 

відпочивали?», 

«Улюблений 

куточок 

природи», 

«Моя адреса», 

«Українські 

казки». 

«У селі або в 

місті», 

«Звідки гість?», 

«Хто де живе?», 

«Як ми будемо 

подорожувати?», 

«Складу віночок». 
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6–7
 
 рік життя 

Лексична  

тема 

Сюжетно-

рольова гра 

Спостереження 

й екскурсії 
Бесіди Дидактичні ігри 

Стосунки  

між 

людьми 

«Школа», 

«Відкрива-

ємо заклад 

дошкільної 

освіти», 

«На прийом 

до лікаря», 

«На 

прогулянку з 

друзями». 

Спостереження 

за стосунками 

між людьми в 

повсякденному 

житті. 

«Як упоратися 

з гнівом і 

страхом?», 

«Я вмію 

знаходити 

спільну мову з 

людьми». 

«Доторкнися  

до …», 

«Конкурс 

страшилок», 

«Вигадай веселий 

кінець», 

«Хто най …?». 

Гостин-

ність 

«У гостях у 

ведмежат». 

Спостереження 

за прийомом 

гостей удома, 

у закладі 

дошкільної 

освіти. 

«Як піднести 

себе 

оточенню?», 

«Правила 

поведінки в 

гостях», 

«Як бути 

гостинним 

господарем?». 

«Клубочок», 

«Подарунки», 

«Дружба 

починається з 

посмішки», 

«Збираємо добрі 

слова», «Що з 

тобою?». 

Доброзич-

ливі 

сусіди 

«Запросимо 

сусідів у 

гості». 

Спостереження 

«Де я живу? Хто 

живе поруч?». 

«Мої сусіди й 

друзі», 

«Кому можна 

довіряти, кого 

потрібно 

побоюватися?». 

«Назвіть сусідів», 

«Подаруй сусідові 

посмішку», 

«Побажай 

добробуту й 

щастя», 

«Дізнайся за 

описом», 

«Дізнайся за 

голосом», 

«Дізнайся на 

дотик», 

«Що з тобою?». 

Дорожній 

рух 

«Перехрес-

тя», 

«Патрульна 

служба». 

Екскурсія 

вулицями міста. 

Спостереження 

«Світлофор, 

дорожні знаки». 

«Правила 

дорожнього 

руху для 

пішоходів», 

«Автомобілі – 

це 

небезпечно?». 

«Світлофор», 

«Який знак 

загубився?», 

«Хто на чому 

поїде?». 



№6/2018 Альманах психолого-педагогічного досвіду  
 

 

 
38 

Машини-

помічники 

«Автопере-

гони», 

«СТО», 

«Купуємо 

автомобіль». 

Спостереження 

«Побутова 

техніка», 

«Автомобілі на 

вулицях міста», 

«Машини на 

будівництві». 

«Що я бачив, 

чим 

користувався?», 

«Машини-

помічники в 

побуті», 

«Техніка 

безпеки під 

час роботи з 

побутовими 

приладами.» 

«Яка машина що 

привезла?», 

«Добери за 

розміром», 

«Розстав на місця». 

Спортивні 

розваги 

«На 

прогулянці», 

«Усією 

сім’єю – на 

стадіон», 

«Веселі 

старти для 

звірят». 

Спостереження 

«У що грають у 

дворі, на 

стадіоні, на 

майданчику?». 

Екскурсія на 

спортивний 

майданчик 

закладу 

дошкільної 

освіти, школи. 

«Спорт – це 

важко, чи 

весело?», 

«У чому 

користь 

спорту?», 

«Що ми 

знаємо про 

спортивні 

ігри?». 

«Кому що 

потрібно?», 

«Чиї лижі?», 

«На ковзанах, 

лижах, санчатах». 

Народні 

промисли 

«Фабрика 

народних 

ремесел», 

«Майстрові». 

Екскурсія до 

краєзнавчого. 

музею, ізостудії. 

Розглядання 

елементів 

національних 

художніх 

промислів в 

інтер’єрі, 

іграшках, одязі. 

«Українська 

іграшка», 

«Особливості 

української 

вишивки». 

«Добери за 

кольором», 

«Подовжи 

ланцюжок», 

«Закінчи 

орнамент», 

«Із якої серветки 

візерунок?». 

Моя 

Батьків-

щина 

«Подорож 

країною», 

«Екскурсо-

вод». 

Спостереження 

«Наше місто», 

«Мешканці 

нашого міста». 

Екскурсія до 

водойми, лісу (із 

батьками). 

«Де ви були й 

що бачили?», 

«Із чого 

починається 

Батьківщина?». 

«Розфарбуй і назви 

(символи)», 

«Хто сховався в 

лісі?», 

«Ландшафти нашої 

країни», 

«Хто тут живе й 

що росте?». 
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Терезінова Юлія Володимирівна, 

учитель-логопед закладу дошкільної освіти  

№84 «Дельфінчик» м. Краматорська  

Донецької області 

 

Логопедичне заняття з елементами біоенергопластики  

для дітей п’ятого року життя спеціальної групи  

«Бабусі допомагаємо, тварин вивчаємо» 
 

Консультант:  

кандидат педагогічних наук,  

доцент кафедри спеціальної 

педагогіки та інклюзії 

ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

Кузнецова Тетяна Григорівна 

 

Застосовано освітні лінії Базового компонента дошкільної освіти в 

Україні: «Особистість дитини», «Мовлення дитини», «Дитина в соціумі», 

«Дитина у світі культури», «Гра дитини». 

Мета:  
– уточнювати та розширювати словник за темою «Свійські тварини» 

(кішка, корова, кінь, коза, свиня, заєць, собака); 

– формувати узагальнювальне поняття «Свійські тварини»;  

– формувати граматичний лад мовлення (утворювати іменники із 

суфіксами -онок, -енок, -ат, -ят); 

– розвивати зорову, слухову увагу, фонематичне сприйняття, пам’ять, 

зв’язне мовлення, загальні мовленнєві навички, дрібну моторику, наочно-

образне мислення;  

– формувати навички співпраці, доброзичливості, відповідальності, 

повагу до праці старших і допомогу дорослим. 

– виховувати дбайливе ставлення до домашніх тварин, любові до них. 

Матеріали та обладнання: малюнки із зображенням домашніх тварин та 

їх дитинчат; су-джок м’ячі; рукавички для біоенергопластики; іграшки-тварини, 

ширма; магнітні дошки; плакат «Сільський дворик» зі змінними тваринами та 

їжею для них, трафарет собаки, картинки із зображенням лісу, будинку. 
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ІКТ: запис розмови в скайпі з бабусею; музика «Пропала собака», музика 

Шопена, релаксаційна музика, зображення домашніх тварин зі звуками, які вони 

видають, уривок дитячої пісеньки «Колеса тук-тук...».  

Технологія проведення заняття. 
Бабуся з екрану комп’ютера (через скайп) вітається з дітьми, повідомляє 

про те, що їй необхідно поїхати до міста, просить дітей доглянути за домашніми 

тваринами. 

Логопед: Допоможемо бабусі?  

Діти: Допоможемо! 

Логопед: Щоб добре бачити, чути й запам’ятовувати треба руки 

потренувати (кінезіологічні вправи). 

Логопед: Щоб поїхати до бабусі, нам треба відгадати загадки й дізнатися, 

хто живе в бабусі. 

Загадки-«обманки». 

Промичали вранці-рано  

На подвір’ї в нас... барани? (Корови) 

 

«І-го-го» кричати звик  

І стукати копитом... бик? (Кінь) 

 

Голосно гавкає біля воріт  

На людей кудлатий... кіт? (Пес) 

 

Мишу додому приніс, 

Наш пухнастий рудий пес...? (Кіт) 

 

Риє землю біля ґанку  

П’ятачком своїм... вівця? (Свиня) 

 

Він схожий на зайчика,  

Маленький, кудлатий...їжак? (Кролик) 

 

Їсть капусту більше всіх  

Біла і рогата...лев? (Коза) 

 

Логопед: Молодці, правильно відгадали! Готові поїхати до бабусі? Тоді 

сідаємо у вагон (стаємо за мною). Поїхали до бабусі!  

Музика «Колеса тук-тук...»  
Логопед: Ось ми й у бабусі в селі. У бабусі живе багато домашніх тварин. 

Артикуляційна гімнастика з рукавичкою – біоенергопластика. 
Логопед: Діти, давайте згадаємо, що вміють робити тварини: 

неймовірною легкістю пройшли як конячки, похлистали молочко як кішечки...  

Звучать голоси дитинчат тварин. (Запис) 
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Логопед: Ой, хто це? Подивіться-но, це дитинчата домашніх тварин, вони 

загубилися, допоможемо їм знайти своїх мам? 

Діти: Допоможемо! 

Дидактична гра «Лабіринт». 

Діти проводять дитинчат тварин та промовляють: теля піде до корови, 

цуценя піде до собаки й т.ін. 

Логопед: Діти, усі дитинчата знайшли своїх мам, а щеня залишилося – де 

ж мама цуценяти? 

Звучить музика «Пропала собака». 

Логопед: Давайте допоможемо цуценяті знайти його маму! 

Діти: Так, допоможемо!  

Логопед: Ось вона − мама цуценяти – собака. Давайте розповімо їй вірш 

про її дитинча.  

Мовлення з рухами:  

Ось наш Бобик, славний пес. 

(Простягають долоні вперед, повертають їх вгору-вниз). 

Гав-гав-гав! 

(Хапальні рухи пальців із вимовлянням слів). 

Білий лобик, чорний ніс. 

(Показують на собі). 

Гав-гав-гав! 

(Хапальні рухи пальців із вимовлянням слів). 

Бобик, Бобик, дай лапку. 

(Простягнути руку вперед, долоню вгору). 

Гав-гав-гав! 

(Хапальні рухи пальців із вимовлянням слів). 

Сідай на килимок і не гавкай.  

(Пригрозити пальцем). 

Тс-с-с.  

Умикається музика.  

Логопед: Діти, ми забули закрити двері сараю. Поки ми розповідали вірш 

цуценяті, усі тварини пішли до лісу. Що ж робити? Що скажемо бабусі? А 

давайте спробуємо їх повернути.  

Дидактична гра «Проведи домашніх тварин на ферму, диких − у ліс». 
Мета: закріплювати знання дітей про свійських та диких тварин, їх 

поведінку. 

Логопед: Хто живе на фермі?  

Хто живе в лісі? Лисиця, вовк...їжак (останній). 

Їжак колючий, м’ячик теж...  

Су-джок-терапія. 
М’ячик праворуч покрутили,  

М’ячик ліворуч покрутили, 
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По руках провели,  

І на стіл віднесли. 

Логопед: Діти, ми провели тварин на бабусин двір. Тварини дуже 

люблять ховатися в сарай від сонечка. Давайте ми з вами спробуємо відгадати, 

хто сховався? 

Дидактична гра «Кого не стало?». 

Мета: розвивати пам’ять, увагу.  

Логопед: Діти, щось кішки немає в сараї, де ж вона? 

Діти: А ось вона  

Гімнастика для очей: на екрані – кошеня, яке рухається. 

Логопед: Уважно стежте очима за кошеням, щоб воно знову не втекло від 

нас. От молодці, усі стежили за кошеням і наші очі відпочили.  

Логопед: Усіх тварин зібрали, треба їх тепер погодувати.  

Дидактична гра «Хто чим живиться?». 

Мета: Закріпити правильне вживання іменників в орудному відмінку.  

Обладнання: Малюнки або іграшки, на яких зображено свійських 

тварин; малюнки із зображеннями моркви, капусти, кістки, молока, сіна, зерна.  

Логопед показує іграшкову тварину й питає, чим вона харчується. 

Залежно від рівня мовленнєвого розвитку, дитина показує відповідну картинку, 

відповідає одним словом (наприклад, «Капустою») або реченням («Кролик 

харчується капустою»). 

Логопед: Молодці, попрацювали, а бабусі ще немає. Відпочинемо, 

почекаємо на бабусю. Лягаємо на килим, закриваємо очі. 

Релаксація на килимі під музику. 
Виходить бабуся (вихователь у костюмі бабусі), дякує дітям за допомогу.  

Логопед: Діти, розповімо бабусі, що ми робили, доки її не було (бесіда з 

бабусею). 
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Запоріжжя: ТОВ «Ліпс» ЛТД, 1999. 200 с.  

7. Сократова Н.В. Сучасні технології збереження й зміцнення здоров’я 

дітей: навчальний посібник. Київ: Просвіта, 2009. 

8. Особливості психолого-педагогічний супроводу дітей з помірною 

розумовою відсталістю в системі корекційно-розвивального навчання 

спеціального загальноосвітнього закладу: навчально-методичний посібник / 

авт.: О.В. Чеботарьова, Г.О. Блеч, І.В. Гладченко, С.В. Трикоз, А.В. Міненко та 

ін.; за наук. ред. О.В. Чеботарьової, І.В. Гладченко. Київ: ІСП НАПН України, 

2016. 148 с. 

9. Шашенок Н. Здоров’язбережувальні технології в умовах організованого 

дитинства. Вихователь-методист дошкільного закладу. 2009. №5. 

 

 

Дидактичні ігри для соціального розвитку 

дітей п’ятого року життя спеціальних груп 

 

Дидактична гра «Можу, повинен, хочу». 

Мета:  

– учити розмежовувати поняття «можу», «повинен», «хочу»; 

– учити елементарних соціальних та морально-етичних норм 

міжособистісних стосунків; 

– розвивати вміння орієнтуватися у світі людей (рідні, близькі, знайомі, 

незнайомі люди; люди різної статі, віку, роду занять тощо); 

– удосконалювати знання дітей про соціальні норми; 

– виховувати здатність взаємодіяти з людьми, які їх оточують. 

Матеріал: серії сюжетних малюнків, пов’язаних із зображенням 

прийнятних і неприйнятних стосунків у системах: «дорослий–дитина», 

«дитина–дитина», «дитина–навколишній світ», шаблон «Я не повинен» 

(наприклад, зображення знака «–»). 

Технологія проведення гри 

Діти розкладають відповідно до шаблону ті малюнки, на яких зображено 

ситуації, неприйнятні у стосунках між людьми, між людиною та природою, 

людиною та предметним світом. Потім пояснюють свій вибір. 

 

Дидактична гра «Швидка допомога» 

Мета:  

– учити дітей у разі необхідності телефонувати в екстрену службу 

медичної допомоги за телефоном «103»; 

– учити виокремлювати основні ознаки захворювання (висока 

температура тіла, біль, відсутність апетиту); 
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– розвивати мотивацію до збереження свого здоров’я та здоров’я 

оточення; 

– збагачувати й поглиблювати уявлення дітей про те, як підтримати, 

зміцнити й зберегти здоров’я; 

– виховувати інтерес до здорового способу життя. 

Матеріал: іграшкова машина «Швидкої допомоги», сюжетні малюнки із 

зображенням різних ситуацій: людина лежить у ліжку з градусником, малюк із 

синцем, старий дідусь, який упав на вулиці (рука біля серця) і т.ін.; білі 

лікарські ковпаки й халати (на кожного учасника гри).  

 

Технологія проведення гри 
На столі розкладено сюжетні малюнки. Бригада «Швидкої допомоги» (5–6 

дітей) повторює номер телефону своєї екстреної служби, їде на «виклик» (діти 

рухають машинку від картинки до картинки) і забирає в лікарню (збирають 

малюнки) лише «тяжкохворих людей». Решта обговорює дії бригади «Швидкої 

допомоги». 

 

Дидактична гра «Моя адреса» 

Мета: 
– закріпити знання про адресу місця проживання дітей; 

– учити дітей орієнтуватися в найближчому оточенні (магазин, школа, 

аптека, зупинка, парк, заклад дошкільної освіти, стадіон тощо); 

– учити дітей повно й точно продовжувати речення, будуючи фразу з 4–5 

слів; 

– розвивати діалогічне мовлення. 

Обладнання: м’яч. 

 

Технологія проведення гри 
У цю гру можна грати як з однією дитиною, так і з кількома. Логопед по 

черзі кидає м’яч дітям і говорить:  

Я живу в місті ... 

Я живу на вулиці ... 

Я живу в будинку № ... 

Я живу у квартирі № ... 

Я живу в країні під назвою ... 

Поруч із моїм будинком розташовано ... 

Дитина, яка зловила м’яч, повинна продовжити фразу й повернути м’яч 

логопеду. Той кидає м’яч іншій дитині й гра продовжується. Речення можна 

повторювати. 

 

Дидактична гра «Чарівні окуляри» 

Мета:  
– учити бачити в кожній людині позитивні риси характеру; 
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– розвивати фонематичне сприйняття через уміння слухати логопеда; 

– виховувати повагу до однолітків, витримку, уміння працювати в 

колективі. 

 

 

Технологія проведення гри 

Логопед просить згадати казку Уінтропа Еймса «Білосніжка і сім гномів». 

Діти розповідають, що в цій казці було дзеркало, яке показувало все добре й 

прекрасне. Але зла королева його розбила. 

Логопед каже, що є продовження цієї казки: коли Білосніжку врятував 

принц, сім гномів зробили для Білосніжки «чарівні окуляри», у які можна 

розглядати щось хороше, що є в кожній людині. Логопед пропонує «приміряти 

ці окуляри»: уявити, що вони одягнені, подивитися уважно на товаришів, 

намагатися побачити в кожному якомога більше гарного й розповісти про це. 

Логопед першим «надягає окуляри» і дає зразок опису 2–3 дітей. 

Гру можна проводити кілька разів, зазначаючи в подальшому обговоренні, 

що з кожним разом вдавалося побачити більше гарного. Варіант. Можна 

запропонувати всій групі «одягнути окуляри» й по черзі розглядати кожного 

учасника гри. 
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Авторські артикуляційні казки з елементами біоенергопластики 

для дітей п’ятого року життя спеціальної групи 

 
Недостатня сформованість рівня мовленнєвого та психологічного 

розвитку є актуальною проблемою на сучасному етапі розвитку дошкільної 

освіти. Діти мають різні рівні недорозвинення мовлення, але поєднують їх ті ж 

проблеми: дефекти звуковимови, недорозвинення фонематичного слуху, 
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лексико-граматичного ладу мовлення, недоліки зв’язного мовлення. Із 

психологічного боку в цих дітей так само існує низка проблем: порушено 

розвиток вищих психічних функцій, страждає емоційно-вольова сфера. Усе це 

спричинило пошук нетрадиційних форм роботи. Казка є найбільш 

універсальним комплексним методом впливу в корекційній роботі. Казка – це 

образність мовлення, яке вона розвиває. Вона – психологічний захист, бо 

формує віру в позитивне вирішення проблеми. У казку можна додати елементи 

артикуляційної гімнастики та відпрацювання певного розташування губ, язика, 

м’якого неба, необхідних для правильної вимови звуків. Такі казки можна 

використовувати вихователю-логопеду для вирішення завдань формування 

звуковимови, поліпшення якості мовлення. 

Так само, у роботі логопеда доцільне використання біоенергопластики 

для розвитку артикуляційного апарата, мовленнєвого дихання та комплексу 

«мовлення й рух», а також для емоційно-психічної рівноваги. Синхронізація 

роботи над мовленнєвою та дрібною моторикою вдвічі скорочує час занять, не 

лише не зменшуючи, а й посилюючи їх результативність: 

– первинно активізує природний розподіл біоенергії в організмі дитини; 

– стимулює інтелектуальну діяльність; 

– розвиває координацію рухів, дрібну й загальну моторику; 

– розвиває артикуляційний апарат; 

– формує емоційно-психічну рівновагу, енергійний фізичний стан, 

активізує психічні процеси. 

 

«Рибка» 

Мета: 

соціалізація: 

– учити дітей різних способів реагування на загрозливу ситуацію; 

– формувати вміння орієнтуватися у світі людей (рідні, близькі, знайомі, 

незнайомі люди; люди різної статі, віку, роду занять тощо); 

– виховувати вміння поважати інших людей, допомагати їм, турбуватися 

про них;  

розвиток мовлення: 

– учити об’єднанню простих рухів у складний артикуляційний лад;  

– формувати вміння діяти за словесними інструкціями; 

– розвивати м’язи артикуляційного апарата;  

– розвивати силу, рухливість і точність рухів органів, які беруть участь у 

мовленнєвому процесі;  

– розвивати координацію рухів, дрібну моторику пальців рук, 

активізувати актуальну діяльність дитини; 

– розвивати пам’ять, довільну увагу, міжпівкульовий зв’язок. 

Обладнання: дзеркало, рукавички для біоенергопластики. 
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Зміст казки Артикуляційна вправа 
Рухи кисті й пальців 

руки 

В одному морі-океані, у 

чудовому будиночку жила 

рибка, яка дуже любила 

слухати казки. Вона й 

уранці їх слухала, і вдень, 

і ввечері. Слухала мамині 

казки, татусеві казки, 

слухала казки старої 

бабусі-рибки. Але одного 

разу сталося таке, що 

тато, мама й стара бабуся-

рибка всі свої казки 

розповіли й замовкли. А 

рибка все просить та 

просить розповісти їй 

казку. Мама каже рибці, 

що більше казок не знає, 

тато теж більше не знає. 

А стара бабуся-рибка на 

примхливу онуку не 

дивиться, водорість 

смакує. 

  

Образилася рибка й 

попливла геть. Пливла 

повз коралові рифи, повз 

чорні скелі в пошуках 

нової казки. Пливе рибка, 

пливе й зустріла на 

своєму шляху морську 

зірку. Посміхнулася їй 

рибка й попливла далі. 

Вправа «Усмішка» 

Губи розтягнуті 

(усмішка), видно 

зімкнуті зуби. 

Долоню розташовано у 

вертикальному 

положенні, пальці 

широко розтавлені. 

Далі попливла рибка й 

побачила водорості. 

Вправа «Парканчик» 

Зуби щільно стиснуті, 

губи – у положенні 

посмішки. 

Долоню розташовано у 

вертикальному 

положенні, пальці 

зімкнуті. 
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Рибка розумна була, вона 

обігнула ці водорості 

ліворуч й попливла далі. 

Вправа «Годинник» 

Рот відкритий. 

«Вузький» язик 

рухається від одного 

куточка рота до іншого, 

намагаючись не 

торкатися губ. 

Долоню із зімнутими 

пальцями спущено вниз. 

Рахуючи, кисть руки 

повертається праворуч-

ліворуч. 

Вона обігнула тенета й 

попливла далі. Бачить 

попереду вирва. 

Вправа «Трубочка» 

Губи зімкнуті й 

витягнуті у вигляді 

трубочки вперед. 

Долоню стиснуто в 

кулак, утворюючи овал. 

Заметушилася рибка 

праворуч, ліворуч. 

Вправа «Футбол» 

Рот закритий. Кінчиком 

язика натискати то в 

одну, то в іншу щоку 

так, щоб під щічку 

надувати «м’ячик». 

Долоню стиснуто в 

кулак. Вказівний палець 

попереду. Вказівний 

палець разом із кистю 

повертається праворуч-

ліворуч. 

І виплила рибка у 

відкрите море. Бачить − 

далеко водорості, 

підпливла ближче, а це 

виявився вугор. 

Вправа «Змійка» 

Рот відкритий. Язик 

висунути вперед якомога 

далі, напружити й 

зробити вузьким. 

Вузький язик 

максимально висувати й 

прибирати в глиб рота. 

Долоню стиснуто в 

кулак. Рахуючи, долоню 

із зімкнутими пальцями 

випрямляти, потім 

стискати, роблячи рухи 

уперед-назад. 

Злякалася рибка й 

заплакала. А повз неї 

пропливав морський 

коник. Розповіла йому 

рибка свою історію, і він 

погодився провести до її 

оселі. 

Вправа «Конячка» 

Посміхнутися, відкрити 

рота, присмоктати язик 

до неба. Ритмічно й 

сильно клацати язиком. 

Рука в горизонтальному 

положенні лежить на 

столі. Долоню із 

зімкнутими пальцями 

зігнуто.Рахуючи, по черзі 

торкатися столу 

кінчиками пальців і 

зап’ястя. 

Повернулася рибка 

додому, побачила своїх 

рідних і посміхнулася. 

Вправа « Усмішка» 

Губи розтягнуті 

(усмішка), видно 

зімкнуті зуби. 

Долоню розташовано у 

вертикальному 

положенні, пальці 

широко розтавлені. 
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«Малюк і Карлсон» 

Мета: 

соціалізація: 

– учити елементарні соціальні та морально-етичні норми 

міжособистісних взаємин; 

– формувати здатність до самостійних вчинків і дій; 

– виховувати вміння підтримувати доброзичливі, дружні, довірливі 

взаємини; 

розвиток мовлення: 

– учити об’єднанню простих рухів у складний артикуляційний лад;  

– формувати вміння діяти за словесними інструкціями; 

– розвивати  м’язи артикуляційного апарату;  

– розвивати силу, рухливість і точність руху органів, які беруть участь у 

мовленнєвому процесі;  

– розвивати координацію рухів, дрібної моторики пальців рук, 

активізувати актуальну діяльності дитини; 

– розвивати пам’ять, довільну увагу, міжпівкульовий взаємозв’язок. 

Обладнання: дзеркало, рукавички для біоенергопластики. 

 

Зміст казки Артикуляційна вправа Рухи кисті й пальців руки 

Подарував Карлсон 

Малюкові чарівні 

фарби. 

Вправа «Усмішка» 

Губи розтягнуті 

(усмішка), видно 

зімкнуті зуби. 

Долоню розташовано у 

вертикальному положенні, 

пальці широко розтавлені. 

Малюк не знав, що 

якщо щось 

намалювати, то вмить 

все оживе. Одного 

разу Малюк 

засумував. 

Вправа «Хоботок» 

Губи щільно зімкнуті й з 

напругою витягнуті 

якомога далі вперед. 

Долоня із зігнутими в 

нижніх фалангах 4 

пальцями з великим 

пальцем руки, утворюють 

трубочку. 

Узяв пензлик, чорну 

фарбу й хотів 

намалювати 

хмаринку. 

Вправа «Маляр» 

Широко відкрити рот. 

Широким кінчиком 

язика проводити по небу 

від верхніх зубів до 

увалі (маленького 

язичка) і назад. 

Долоню спрямовано вгору, 

пальці напівзігнуті. Рухати 

напівзігнутими пальцями в 

напрямку до зап’ястя й 

повертати у вихідне 

положення. 
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Але раптом із 

пензлика на аркуш 

паперу впала чорна 

пляма. Малюк 

вигукнув: «Який жах! 

Яка страшна, велика 

Пляма!». 

Вправа «Язичок на балкончику» 

Рот широко відкритий, 

зуби розімкнуті, кінчик 

язика впирається в нижні 

зуби. Спинка язика 

піднімається та 

«визирає» з-за нижніх 

зубів, потім вона 

опускається. 

Долоньки лежать на столі, 

пальці притиснуті до столу. 

Піднімати на пальчиках 

долоню й спускати. 

Раптом Пляма ожила 

і побігла. 

Вправа «Годинник» 

Рот відкритий. 

«Вузький» язик 

рухається від одного 

куточка рота до іншого, 

намагається не 

торкатися губ. 

Долоні із зігнутими 

пальцями спущені вниз. 

Рахуючи, кисть руки 

повертати праворуч, 

ліворуч. 

Не встиг й оком 

кліпнути, як її не 

стало. Сховалася 

Пляма за шафу й 

думає: «Чому мене 

обізвали? Невже я 

така страшна?». 

Вправа «Сховай цукерку» 

На кінчик язика 

помістити тоненький 

шматочок іриски, 

«преклеїти» цукерку до 

піднебіння за верхніми 

різцями. 

Кисті рук розташовано в 

горизонтальному положенні 

долонями вгору. Пальці 

зімкнуті. Кисті 

піднімаються вгору, потім 

спускаються. 

Довго за шафаю 

сиділа Пляма. 

Набридло їй бути 

одній. Вирішила вона 

змінитися, щоб 

Малюк повеселішав і 

милувався нею. 

Вправа «Усмішка» 

Губи розтягнуті 

(усмішка), видно 

зімкнуті зуби. 

Долоню розташовано у 

вертикальному положенні, 

пальці широко розставлені 

Коли хлопчика не 

було вдома, Пляма 

вилізла зі схованки, 

знайшла на столі 

фарби й подумала: 

«Розфарбую я свій 

капелюшок червоним 

кольором». 

Вправа «Маляр» 

Широко відкрити рот. 

Широким кінчиком 

язика проводити по небу 

від верхніх зубів до 

увалі (маленького 

язичка) і назад. 

Долоню спрямовано вгору, 

пальці напівзігнуті. Рухати 

напівзігнутими пальцями в 

напрямку до зап’ястя й 

повертати у вихідне 

положення. 
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Узяла вона червону 

фарбу. Лише встигла 

справу зробити, як 

двері зарипіли, Пляма 

сховалася під стіл. 

Увійшов Малюк і 

каже: «Та де ж ти, 

Пляма? Я хотів би з 

тобою поговорити. 

Навіщо ти мені 

хмаринку 

зіпсувала?». 

Коли Малюк заснув, 

Пляма знову 

пробралася до фарб і 

пофарбувала собі 

спідничку в зелений 

колір. 

Вправа «Маляр» 

Широко відкрити рот. 

Широким кінчиком 

язика проводити по небу 

від верхніх зубів до 

увалі (маленького 

язичка) і назад. 

Долоню спрямовано вгору, 

пальці напівзігнуті. Рухати 

напівзігнутими пальцями в 

напрямку до зап’ястя й 

повертати у вихідне 

положення. 

Тут прокинулася 

кішка, хвостиком 

махнула й Пляма 

вислизнула. 

Вправа «Киця сердиться» 

Рот відкритий, куприк 

язика впирається в 

нижні передні зуби, 

спинка язика піднята, 

бічні краї притиснуті до 

верхніх корінних зубів. 

Утримувати язик у 

такому положенні, 

рахуючи. 

Кисті рук розташовано 

горизонтально, пальці 

випрямлені й зімкнуті, 

долоні трохи розслаблені, 

спрямовані донизу. 

Зімкнути пальці в нижніх та 

середніх фалангах, 

утримувати долоні у формі 

ковша зі спущеними донизу 

пальцями. 

Наступного дня за 

Малюком прилетів 

Карлсон і вони 

вирушили на 

прогулянку. 

Вправа «Гойдалки» 

Рот широко відкритий. 

Кінчик язика 

розташований за 

верхніми зубами на 

горбках, потім 

спускається за нижні 

зуби. 

Долоні із зімкнутими 

пальцями розташовано у 

вертикальному положенні. 

Рухати долонями вгору-

донизу. 

Пляма, недовго 

думаючи, знову 

узялася до роботи й 

пофарбувала 

Вправа «Маляр» 

Широко відкрити рот. 

Широким кінчиком 

язика проводити по небу 

Долоню спрямовано вгору, 

пальці напівзігнуті. Рухати 

напівзігнутими пальцями в 
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кофтинку в жовтий 

колір. 

від верхніх зубів до 

увалі (маленького 

язичка) і назад. 

напрямку до зап’ястя й 

повертати у вихідне 

положення. 

А в кишеню зеленої 

спіднички поклала 

смачну цукерку. 

Вправа «Сховай цукерку» 

На кінчик язика 

помістити тоненький 

шматочок іриски, 

«преклеїти» цукерку до 

піднебіння за верхніми 

різцями. 

Кисті рук розташовано в 

горизонтальному положенні 

долонями вгору. Пальці 

зімкнуті. Кисті 

піднімаються вгору, потім 

спускаються. 

На столі лежав 

великий аркуш 

паперу, на якому 

Малюк намалював 

дорогу, машини, 

людей і Пляма 

вирішила: «Буду я 

світлофором. Собі 

допоможу, Малюкові 

сподобаюсь». І на 

папері біля дороги 

виник новий 

світлофор. Малюк 

прилетів, підійшов до 

столу й зойкнув − 

дорога ожила. 

Вправа «Почистимо зубки» 

Посміхнутися, відкрити 

рота. Кінчиком язика з 

внутрішнього боку 

«почистити» по черзі 

нижні й верхні зуби. 

Долоні стиснуті в кулак, 

указівні пальці висунуті 

вперед. Вказівні пальці 

рухаються по колу. 

Їдуть машини, ідуть 

пішоходи, а основне – 

виник світлофор, 

який давно хотів 

намалювати Малюк. 

«Дивно, а фарби й, 

правда, чарівні!». Від 

радості хлопчик став 

розгойдуватися на 

стільці.  

Вправа «Гойдалки» 

Рот широко відкритий. 

Кінчик язика 

розташовано за 

верхніми зубами на 

горбках, потім 

спускається за нижні 

зуби. 

Долоні із зімкнутими 

пальцями у вертикальному 

положенні. Рухати 

долонями вгору-донизу. 
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Малюк упав, а 

стілець зламався. 

Малюк 

зателефонував 

Карлсону. Карлсон 

прилетів і стілець 

полагодив. Ось такі 

нерозлучні друзі й 

дивовижна Пляма! 

Вправа « Усмішка» 

Губи розтягнуті 

(усмішка), видно 

зімкнуті зуби. 

Долоню розташовано у 

вертикальному положені, 

пальці широко розтавлені. 

 

«День народження Тотоші» 

Мета: 
соціалізація: 

– учити обирати відповідні способи спілкування в різних життєвих 

ситуаціях; 

– розвивати оптимістичне ставлення до навколишнього світу; 

– виховувати моральність, доброзичливе ставлення до інших; 

розвиток мовлення: 

– учити об’єднанню простих рухів у складний артикуляційний лад;  

– формувати вміння діяти за словесними інструкціями; 

– розвивати  м’язи артикуляційного апарата;  

– розвивати силу, рухливість і точність руху органів, які беруть участь у 

мовленнєвому процесі;  

– розвивати координацію рухів, дрібної моторики пальців рук, 

активізувати актуальну діяльності дитини; 

– розвивати пам’ять, довільну увагу, міжпівкульовий взаємозв’язок. 

Обладнання: дзеркало, рукавички для біоенергопластики. 
 

Зміст казки Артикуляційна вправа Рухи кисті й пальців руки 

Одного разу Тотоша 

запросив Даринку на 

святкування Дня 

народження. Даринка 

вирішила подарувати 

другу смачне 

варення. 

Вправа «Смачне варення» 

Широким кінчиком 

язика облизати верхню 

губу й прибрати язик у 

порожнину рота. Рот при 

цьому не закривати. 

Долоня – у формі чашки. 

Зімкнуті пальці згинати-

розгинати. 

Дорога до будинку 

Тотоші була 

широкою. 

Вправа «Зроби язичок широким» 

Розслаблений, широкий 

кінчик язика покласти на 

нижню губу й 

утримувати, рахуючи. 

Долоню розташовано у 

горизонтальному положенні, 

пальці широко розставляємо 

потім знову з’єднуємо. 
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Вона проходила 

через ліс і річку. 

Дівчинка навіть не 

помітила як 

заблукала. Раптом із-

за куща вискочив 

хитрий Лис Микита 

й захотів поцупити в 

дівчинки варення, 

але Даринка сказала: 

«Микито, не кради!». 

Вправа «Покараємо неслухняний язичок» 

Губи в положенні 

посмішки. Покусування 

кінчика язика 

(проводиться 8–10 разів). 

Долоню однієї руки 

розташовано у 

горизонтальному 

положенні, пальці з’єднані, 

пальцями іншої руки 

згинаємо у фалангах. 

Микита злякався й 

втік. Даринка 

засмутилася, але 

несподівано їй на 

шляху трапив добрий 

казковий Гриб 

дідусь-боровичок. 

Вправа «Грибок» 

Широко відкрити рота. 

«Присмоктатися» 

поверхнею язика до 

піднебіння, при цьому 

сильно відтягнути вниз 

нижню щелепу. 

Пальці випрямлені й 

зімкнуті, долонь трохи 

розслаблена, спрямована 

донизу. На рахунок «один» 

кисть руки із зімкнутими 

пальцями зігнути в нижніх 

фалангах й утримувати у 

формі «ковшика». 

«Даринко, не плач, я 

допоможу тобі!» – 

сказав Гриб і відвів 

дівчинку до берега 

річки. Він посадив її 

на маленький 

кораблик із 

прекрасними синіми 

вітрилами. 

Вправа «Парус» 

Рота широко розкрити, 

широкий кінчик язика 

поставити за передні 

верхні зуби на горбки, 

спинку трохи вигнути 

уперед, бічні краї 

притиснути до верхніх 

корінних зубів. 

Утримувати язик у такому 

положенні за рахунком. 

Кисть руки розташовано 

горизонтально, пальці 

випрямлені й зімкнуті, 

долоня трохи розслаблена, 

спрямована донизу. На 

рахунок «один» кисть руки 

із зімкнутими пальцями 

підняти вгору й трохи 

вигнути, утримувати під 

рахунок. 

Даринка подякувала 

дідусеві й вирушила 

до будинку Тотоши. 

Тотоша дуже зрадів, 

побачивши свою 

подругу. На святі 

усім було дуже 

весело! Даринка й 

Тотоша гойдалися. 

Вправа «Гойдалки» 

Рот широко відкритий. 

Кінчик язика 

розташовано за верхніми 

зубами на горбках, потім 

спускається за нижні 

зуби. 

Долоня із зімкнутими 

пальцями у вертикальному 

положенні. Рух долоні 

донизу-вгору. 
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Пили чай із 

варенням. 
Вправа «Чашечка» 

Рота широко розкрити, 

широкий кінчик язика 

підняти, підтягнути його 

до верхніх зубів (але не 

торкатися їх), бічні края 

язика торкаються до 

верхніх корінних зубів. 

Утримувати язика в 

такому положенні за 

рахунком. 

Долоня із зігнутими 

пальцями утворює форму 

чашки. 

А Лис Микита грав 

для гостей на 

гармошці. 

Вправа «Гармошка» 

Посміхнутися, зробити 

«грибочок» (присмоктати 

широкий язик до 

піднебіння), не 

відриваючи язика, 

відкривати й закривати 

рота (зуби не стуляти). 

Покласти руки на стіл 

долонями донизу, пальці 

зімкнуті. Розсовувати та 

з’єднувати пальці в ритм 

закривання й відкривання 

рота. 
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Височенко Світлана Сергіївна, 

вихователь  

закладу дошкільної освіти №84 «Дельфінчик» 

м. Краматорська Донецької області 

 

Заняття для дітей п’ятого року життя  

спеціальної групи «Ми – одна сім’я» 
 

Консультант:  

кандидат педагогічних наук,  

доцент кафедри спеціальної 

педагогіки та інклюзії 

ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

Кузнецова Тетяна Григорівна 

 

Застосовано освітні лінії Базового компонента дошкільної освіти в 

Україні: «Особистість дитини», «Мовлення дитини», «Дитина в соціумі», 

«Дитина у світі культури», «Гра дитини». 

Мета: 
– учити дітей виявляти самостійність та творчу активність; 

– формувати навички соціально визнаної поведінки, уміння орієнтуватися 

у світі людських стосунків (родинних), свідоме ставлення до необхідності 

зміцнювати здоров’я за допомогою емоцій, фізичних вправ, вітамінів; 

– виховувати готовність співчувати, співпереживати під час товариських, 

родинних стосунків. 

Попередня робота: читання казки «Ріпка». 

Матеріали та обладнання: атрибути та ілюстрації до казки «Ріпка», 

м’яч, музичний центр. 

Технологія проведення заняття 

Привітання дітей: 
Зібралися діти в коло 

І Оленка, і Микола. 

Посміхнися тому, що зліва,  

Посміхнися тому, що справа. 

Ми – одна сім’я! 
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Вихователь: У кожного із нас є сім’я. Вона може бути великою чи малою, 

але всі її члени живуть дружно, допомагають один одному.  

(Бесіда про членів родини) 

Вихователь: Діти, я бачу, ви всі посміхаєтесь. У вас гарний настрій. Я 

хочу, щоб він таким і залишався впродовж усього заняття. Тому заняття я 

присвячую казці. Ми з вами читали дуже багато казок, але, я думаю, що ще 

більше ви читали в родині з батьками, дідусями та бабусями. А як добре ви їх 

запам’ятали, зараз перевіримо. 

Дидактична гра «Відгадай казку». 
Мета: виявити знання знайомих казок за допомогою м’яча. 

Діти ловлять його обома руками, пригадуючи улюблених героїв. 

Вихователь: Молодці, діти. А зараз я пропоную вам чарівне 

перетворення. Ми потрапимо до казки (психологічний етюд): 

Вправо-вліво повернемось,  

Дружно за руки візьмемось, 

Оченята загоряються, 

Губки посміхаються, 

Казкові двері відчиняються. 

Чудова казка починається. 

Вихователь: Ось ми й потрапили до казки. Як ви вважаєте, до якої? (Діти 

за ілюстраціями відгадують казку «Ріпка») 

Діти імітують рухи героїв казки. Далі вихователь пропонує розподілити 

ролі за бажанням дітей, роздає атрибути. 

Починається драматизація казки, але в дітей нічого не виходить, тому 

що вони не можуть домовитися між собою. 

Вихователь: Ні, так справа не піде! Чим топтати без діла грядку, ану, 

виходьте на зарядку! Прошу рівно стати, що скажу – розпочинати. 

(Діти виконують зарядку під музичний супровід) 

Вихователь: Чому ж не змогли ви витягнути ріпку?  

(Бесіда про товариські стосунки, уміння домовлятися між собою) 

Вихователь: А тепер спробуємо ще раз ріпку витягнути. (Драматизація 

казки) 

Вихователь: Ось яку велику ріпку ми витягли! Молодці! Хороший 

настрій допоміг нам у роботі. А що ще стало в нагоді? (Відповіді дітей) 

Вихователь: Нам допомогла дружба, яка є в кожній родині, бо казка 

«Ріпка» – це казка про дружну родину. А нашу групу можна назвати родиною? 

Діти: Так! 

Вихователь: Чому? (Відповіді дітей) 

Вихователь: Так, тому що в нашій групі всі поважають один одного, 

товаришують, допомагають. 

Дидактична гра «М’яч передай – ім’я товариша називай». 

Мета: розвивати дружні стосунки. 
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Вихователь: Молодці, діти! Ми з вами – справжня сім’я! 
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Заняття із соціалізації для дітей  

шостого року життя спеціальної групи 

«Квітка безпеки» 

 
Застосовано освітні лінії Базового компонента дошкільної освіти в 

Україні: «Особистість дитини», «Мовлення дитини», «Дитина в соціумі», 

«Дитина у світі культури», «Гра дитини». 

Мета: 
– розширити й уточнити знання дітей про безпечну поведінку в будинку, 

надворі, із незнайомцями; 
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– формувати уявлення дітей про небезпеку під час поводження з різними 

предметами побуту; 

– формувати знання про правила користування колючими, ріжучими, 

вогненебезпечними предметами; 

– формувати вміння передбачати небезпеку, за можливості, уникати 

небезпечних ситуацій;  

– формувати свідоме розуміння цінності власного життя та здоров’я; 

– виховувати вміння співпереживати, співчувати, допомагати іншим; 

– розширювати словниковий запас дітей. 

Попередня робота: «Правильна поведінка на вулиці та вдома – запорука 

безпеки», тест-гра «Прогнозування наслідків». 

Матеріал та обладнання: ноутбук, проектор, екран, картки з 

зображенням небезпечних ситуацій, номерів служб порятунку, м’яч. 

 

Технологія проведення заняття 
Вихователь: Вітаю вас, діти. Сьогодні гарний день, а давайте з вами 

пограємо. 

Психологічний етюд-гра «Тренуємо емоції». 
Мета: тренування дитячих емоцій, навчання саморегуляції, зняття 

напруги. 

Вихователь просить дітей: 

– насупитися, як: 

осіння хмаринка; 

злий чоловік; 

сердитий дядько; 

– посміхнутися, як:  

Буратіно; 

кіт на сонечку; 

хитра лисиця; 

сонечко; 

– показати як злиться (зляться): 

два барани на містку; 

дитина, у якої забрали цукерку; 

людина, яку вдарили; 

– показати як злякався: 

заєць вовка; 

малюк, який заблукав у лісі; 

кошеня, на яке гавкає собака; 

– показати як утомився: 

тато після роботи; 

мураха, який тягнув велику паличку; 

людина, яка підняла щось важке; 
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– показати як виглядає:  

турист, який підняв важкий рюкзак; 

дитина, яка багато допомагала мамі. 

(Гра завершується мімічним набором посмішок) 

Умикається екран із Машею (з мультиплікаційного фільму «Маша та 

ведмідь»). 

Маша: Доброго ранку, діти! Катастрофа трапилася зі мною. Допоможіть, 

будь ласка! 

Вихователь: Що трапилося, Марійко? 

Маша: Ведмідь пішов до супермаркету, кинув мене одну вдома та ще й 

завдання залишив, у якому я нічого не розумію, якась квітка, допоможете? Будь 

ласочка! 

Вихователь: Допоможемо, діти, Марійці? 

(Діти погоджуються) 

Маша: Ось і добренько, я так і знала, що ви погодитесь. Я квітку вам 

Новою поштою відправила. 

Чується стук у двері, заходить кур’єр Нової пошти. 

Кур’єр: Доброго ранку!  

Вихователь і діти вітаються з ним. 

Кур’єр: Вам посилка, отримайте, будь ласка. 

Вихователь і діти дякують кур’єру, прощаються з ним 

Вихователь разом із дітьми відкривають посилку й дістають квітку без 

пелюсток. 

Вихователь: Ой, діти, це якась незвичайна квітка. 

(Діти відповідають, що квітці не дістає пелюсток.) 

Вихователь: Так це квітка безпеки, пелюстки – це правила, яких 

необхідно дотримуватися, коли залишаєшся вдома один. Пелюстки ми 

отримаємо, якщо виконаємо завдання. 

Завдання №1 «Знайди порушення». 

Кожній дитині дається картка із ситуацією порушення правил безпеки. 

Необхідно сформулювати (назвати) правило безпечної поведінки за певною 

карткою (наприклад, включена праска залишена без нагляду, правило – не 

залишайте включені електроприлади без нагляду; діти взяли сірники, правило – 

сірники дітям не іграшка; на ялинці горять свічки, правило – не можна 

прикрашати свічками ялинку). 

Вихователь: Молодці, діти! А ось і перша пелюстка!  

(На екрані – перша пелюстка) 

Завдання №2 «Побудуй вірну схему». 
Кожній дитині видається картка із зображенням небезпечної ситуації та 

номерів служб 101, 102, 103, 104. Дитина повинна оцінити ситуацію та з’єднати 

її з потрібним номером служби, яка допоможе вирішити проблему та пояснити, 

чому саме цю службу необхідно викликати.  
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Дидактична гра «Служби порятунку». 
Мета: закріплювати знання дітей про небезпечні ситуації та номери 

служб порятунку. 

Дитина бере картку, оцінює ситуацію та телефоном викликає відповідну 

службу (наприклад: дитина обирає картку із зображенням хворої людини, 

пояснює, що треба викликати швидку допомогу, бере телефон і робить виклик 

за номером 103, називає: прізвище та ім’я, вік, адресу, пояснює, що трапилося. 

(На екрані – друга пелюстка) 

Вихователь: Подивіться, ще одна пелюстка, це означає, що знову ви 

правильно відповідали. 

Завдання №3 «Небезпека в казках». 
Дітям демонструються слайди за казками: «Колобок», «Золотий ключик, 

або Пригоди Буратіно», «Вовк і семеро козенят», «Червона шапочка», «Кіт, 

півень і лисиця», «Білосніжка та сім гномів», «Снігова королева».  

Вправа «Чарівний мікрофон».  
Новий слайд, вихователь дає мікрофон дитині, яка повинна назвати казку 

й правило, яке порушили герої.  

Наприклад: казка «Вовк і семеро козенят», правило – не відчиняти двері 

чужим, не розмовляти з незнайомцями. 

(На екрані – третя пелюстка) 

Вихователь: Ось ще одна пелюстка. Молодці! У казкових ситуаціях ви 

теж гарно розумієтесь. 

Завдання №4. Дидактична гра «Так чи ні». 

Мета: закріплювати знання дітей про небезпечні предмети, правила 

поведінки з незнайомцями. 

Діти стають у коло. Вихователь називає запитання, кидає дитині м’яч, 

якщо відповідь «Так» − дитина ловить м’яч, «Ні» – відкидає. 

Запитання до гри: 
Можна відкривати двері незнайомій людині? 

А якщо скаже, що кошеня приніс? 

Або цукерки? 

А якщо скаже, що поліцейський?  

Або лікар? 

Або листоноша? 

Можна грати з кубиками? 

А чи можна грати з ножицями? 

Можна брати голки в рот? 

Треба прибирати іграшки на місце? 

Чи можна їсти таблетки, коли здоровий? 

А грати з таблетками можна? 

Чи можна грати в іграшки? 

А можна, не спитавши, умикати праску? А плиту? 
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Можна залазити на підвіконня? 

Можна грати із сірниками? 

Можна допомагати мамі? 

(На екрані – остання пелюстка) 

Вихователь: Діти, подивіться, яка в нас квітка вийшла! Ми з вами знаємо 

багато правил безпечної поведінки, то й Марійка тепер буде знати. Відправимо 

їй листа?  

(Діти погоджуються) 

Вихователь: А як ми можемо відправити листа? 

(Відповіді дітей) 

Вихователь: Ми можемо відправити листа електронною поштою? 

(Відповіді дітей) 

Вихователь відправляє квітку безпеки електронною поштою разом із 

дітьми. 
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Абрамова Ліна Анатоліївна, 

вихователь закладу дошкільної освіти  

№84 «Дельфінчик» м. Краматорська  

Донецької області 

 

Заняття із соціалізації для дітей шостого року життя 

спеціальної групи з використанням пісочної терапії  

«Казка на піску або побудуємо нове місто!» 
 

Консультант:  

кандидат педагогічних наук,  

доцент кафедри спеціальної 

педагогіки та інклюзії 

ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

Кузнецова Тетяна Григорівна 

 

Застосовано освітні лінії Базового компонента дошкільної освіти в 

Україні: «Особистість дитини», «Мовлення дитини», «Дитина в соціумі», 

«Дитина у світі культури», «Гра дитини». 

Мета: 

– продовжувати виховувати в дітях співчутливе ставлення до героя, 

бажання допомогти у важкій ситуації; 

– формувати в дітей навички соціально визнаної поведінки, уміння 

орієнтуватись у світі людських стосунків, готовність співпереживати та 

співчувати іншим, уміння конструювати об’єкти за конкретною умовою-

схемою, навички взаємодії в групі, колективної гри; 

– розвивати навички тактильної чутливості, сприйняття, мислення, уяви; 

– учити бачити естетичність будівель у процесі їх сприйняття, щоб будівлі 

були красивими, зручними, міцними; 

– активізувати словниковий запас.  

Матеріали та обладнання: Сонечко й хмаринка з кольорового картону, 

пісочниця, палички для малювання на піску, скляні кульки, лійки-бризкалки, 

пісочні формочки у вигляді квіточок, невеликі різнокольорові тваринки-

іграшки, набір різнокольорових кубиків. 
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Технологія проведення заняття 
Вихователь: Діти, подивіться, хто це до нас в гості прийшов? (Сонечко) 

Вихователь: Правильно, і воно хоче запросити вас із собою в подорож. 

Готові? 

Діти: Так! 

Вихователь: Рушаймо! 

Діти разом із вихователем підходять до пісочниці. Сонечко 

прикріплюють на стіну поряд із пісочницею. 

Вихователь: Подивіться, цей пісок не простий, він чарівний і може 

відчувати дотики, може розмовляти. Пісочок може показати дітям багато 

цікавих ігор і казок. Але спочатку давайте пригадаємо як потрібно правильно 

грати з піском. 

– Чи можна кидатися піском? А розкидати? А пробувати на смак?  

(Відповіді дітей) 

Вихователь: Давайте його погладимо долонькою, потім повернемо 

долоньку. Який пісок? 

Теплий або прохолодний? 

Шорсткий або гладенький? 

Сухий чи мокрий? 

М’який чи твердий? 

(Відповіді дітей) 

Вихователь: Давайте привітаємося з нашим другом-пісочком. 

Діти: Здрастуй, пісок! 

Вихователь: Послухайте... Він із вами вітається, лише дуже-дуже тихо. 

Давайте його розвеселімо.  

Попестимо його спочатку однією рукою, кожним пальчиком. Потім 

іншою. А тепер попестимо двома руками. Тепер плавними рухами, як змійки, 

побігли піском пальчиками. 

Потремо між долонями. Візьмемо його в кулачки міцно-міцно, щоб жодна 

піщинка не впала й відпустимо. Ще разок.  

Вихователь пропонує дітям зробити сонечко на піску. Кладе долоню 

дитини на пісок, повертає її по колу, залишаючи відбиток. Дитина 

повертається за долонькою. Вийшло сонечко. 

Вихователь: Давайте намалюємо оченята сонечку, ніс, рот-усмішку. 

Вийшло в нас сонечко? Яке сонечко в нас вийшло? 

(Відповіді дітей) 

Вихователь: Діти, сонечко тільки-но прокинулася, ще не дуже жарко й 

промінчики в сонечка короткі, маленькі. Давайте погладимо промінчики 

пальчиками. 

Діти торкаються пальчиками до промінців. Сонечко пригріває сильніше й 

промінчики ростуть, стають довгими, великими. Дорослий пропонує дітям 

взяти палички й намалювати поруч із маленькими промінчиками великі, довгі, 

продовжуючи маленький промінчик. 
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Вихователь: Давайте погладимо пальчиком довгі промінчики. 

Подивіться, на галявинку прибігли звірятка (невеликі різнокольорові 

пластмасові фігурки). Вони теж раді сонечку. Скільки їх, якого вони кольору?  

(Відповіді дітей) 

Вихователь: Звірятка хочуть пограти з вами. Зараз ви закриєте очі, а вони 

сховаються в пісок. Після того, як я скажу: «Відкриваємо очі, починаємо 

шукати», – ви повинні будете знайти в піску тваринок, торкаючись його 

пальчиками. 

Діти знаходять іграшки. 

Доки діти шукають іграшки, вихователь наклеює на сонечко хмаринку. 

Вихователь: Молодці, усіх відшукали. Звіряткам дуже сподобалося грати 

з вами, але вони хочуть збудувати собі будиночки, давайте їм допоможемо. 

Спробуємо щось побудувати із сухого піску (діти пробують ліпити з піску).  

Вихователь: Ой, подивіться, доки ми грали зі звірятками, наше сонечко 

сховалося за хмарку, зараз поллє дощ. 

Кожній дитині видається лієчка з водою. Діти поливають пісок. 

Вихователь:  
Дощик, дощик! 

Аж залопотіло все навколо 

Дощику зраділо. 

Дощик, дощик! 

По пісочку стука. 

Ми-краплинки. 

Мов перлинки, ловимо в руки. 

Вихователь: Після дощу, назустріч сонячним промінчикам, свої 

пелюстки простягли квіточки. 

Вихователь бере пластмасову форму й ліпить квіточку. Потім допомагає 

дітям зробити квіточки, пояснюючи як правильно покласти пісочок у 

формочку, постукати по ній, видаляючи зайвий пісок і перегорнути, щоб 

вийшла квіточка. 

Вихователь: Ось як багато квіточок у нас вийшло! А ось подивіться, що в 

мене є (дістає скляні кульки-крапельки). 

Візьміть крапельки в долоньки. Які крапельки на дотик: холодні чи теплі, 

прозорі? На що вони схожі? 

(Відповіді дітей) 

Вихователь: Залишимо їх нашим квіточкам на пісочній галявині. 

Пальчикова гімнастика «У долоньки наші подивися ...». 

Вихователь загадує загадку. 
Подивіться, ось у мене коробка! 

У ній живуть мої друзі. 

Дуже різні всі вони – 

Зелені, жовті, червоні й сині, 
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Дружні, вмілі й красиві. 

Разом збираються 

І в будівлі перетворюються. (Кубики) 

Діти обирають собі звіряток і, відповідно до кольору звірятка, 

вибирають із коробки кубики, будують місто для свого нового друга. 

Вихователь (розглядає міста й ставить дітям запитання): 

Якого кольору будинки вашого міста? 

Який колір найбільше люблять звірі? Чому? (Відповіді дітей) 

Вихователь: Подивіться навколо й знайдіть предмети відповідного 

кольору для ваших звірят (діти шукають у групі предмети й розташовують їх 

у своєму місті). 

Вихователь: Які ви молодці! Чудові міста у вас вийшли. 

А давайте побудуємо НОВЕ МІСТО. 

Вихователь кладе великий обруч на килимок. 

Діти самостійно обирають схему для нової будівлі й згідно з графічною 

моделлю будують в загальному великому колі НОВЕ МІСТО. 

Вихователь (розглядає місто й ставить дітям запитання): 

Якого кольору будинки в нашому місті? 

Місто якого кольору в нас вийшло? (Відповіді дітей) 

Психогімнастика. 

Ми стоїмо рука в руці. 

Разом ми – велика сила! 

Можемо буть маленькими, а можемо і великими. 

Та один ніхто не буде. 
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Підсумкове заняття для дітей сьомого року життя  

спеціальної групи 

«Віртуальна подорож до Києва» 

Мета: 

– виявити рівень мовленнєвої компетентності дітей (навички володіння 

українською розмовною мовою, знання про країну, у якій ми живемо та її 

державні символи); 

– тренувати вміння здійснювати математичні операції, писати 

математичний диктант, орієнтуватися в просторі, працювати з мапою, визначати 

час, розуміти загальні поняття й оперувати ними; 

– продовжувати формувати в дітей навички соціально-визнаної поведінки, 

уміння розуміти інших, долучатися до спільної праці, виховувати інтерес та 

повагу до іноземної культури й традицій. 

 

Технологія проведення заняття 
Діти заходять до групи та стають у коло. 

Привітання: 
Я всміхаюсь сонечку: здрастуй, золоте! 

Я всміхаюсь квіточці, хай вона росте!  

Я всміхаюся дощику: лийся, мов з відра,  

Друзям посміхаюся, зичу їм добра! 

Вихователь: Діти, коли я переглядала електронну пошту нашого закладу 

дошкільної освіти, то побачила незвичайне повідомлення на сайті. У нас із вами 

є можливість поїхати до столиці нашої країні. 

Ви любите мріяти? А грати? (Відповіді дітей) 
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Вихователь: Давайте пограємо в мандрівників. Щоб бути мандрівниками, 

потрібно багато знати про різні країни, знати іноземну мову, бути сильними, 

витривалими, уважними. 

Зараз я перевірю, чи можна нам із вами вирушати в дорогу. Ви готові? 

(Відповіді дітей) 

Вихователь: 

Ми стоїмо рука в руці, разом ми велика сила. 

Можем бути маленькими, а зможем і великими. 

Та на одинці ми не будемо!  

(Долонька до долоньки.) 

Дидактична гра «Що ти чуєш?» 
(Звучать звуки природи) 

Вихователь: Діти, ви чуєте слова чи звуки? (Відповіді дітей) 

(Звучать крики тварин, англійська мова, мелодійна українська пісня) 

Вихователь: Діти, ви чуєте звуки людського мовлення чи інші звуки? 

(Відповіді дітей) 

Вихователь: Я запрошую вас у подорож. Для цього нам потрібна мапа. 

Які мапи ви знаєте? (Відповіді дітей) 

Нам потрібна мапа країн світу! (Діти знаходять на мапі Україну серед 

інших країн) 

Діти, а як ви розумієте поняття «сусіди»? (Відповіді дітей) Подивіться на 

мапу й знайдіть країни, які є сусідами України. 

Мовна гра «Хто де живе і як розмовляє?». 

Вихователь називає країну, діти відповідають хто там мешкає та якою 

мовою розмовляють (наприклад: країна Польша, живуть поляки, розмовляють 

польською мовою). 

Вихователь: Діти, зверніть увагу, у вас на лівій руці є браслетки із 

цифрами. Оберіть собі пару (діти обирають собі пару). 

Сідайте за столи відповідно до цифри на вашому браслеті, зверніть увагу 

на конверт із такою ж цифрою. 

(У конверті знаходяться картки) 

Вихователь: Почнемо подорож із рідного міста Краматорська. Що треба 

взяти із собою в подорож? (Відповіді дітей) А основне – документ (свідоцтво 

про народження). 

Вихователь: Чим ми можемо доїхати до Києва? (Відповіді дітей) 

Дидактична гра: Види транспорту.  
Діти обирають транспорт для подорожі. 

Вихователь: Необхідно заправитися пальним. 

Картка №1.  

Завдання. Дітям пропонують картку із зображенням каністр із пальним. 

На першій картці написано цифру, на другій – нічого, на третій – математичне 

завдання. Дитина повинна вписати цифру, виконавши математичне завдання. 

Вихователь: Подумайте, яка відстань між Києвом та Краматорськом. 
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Картка 2. Вимірювання лінійкою на мапі-схемі. 

Вихователь: Чим же найшвидше подорожувати? 

Діти порівнюють види транспорту за швидкістю, сходяться на думці, 

що літак – найшвидший вид транспорту. 

Бесіда: Що допомагає в подорожі?  

Вихователь: Я пропоную вам скласти особисту мапу маршруту. 

Картка №3. Графічний диктант. 

Хвилинка-здоровинка. 

Оченята мої поруч, 

Вони жваві та рухливі: 

То біжать вони праворуч, 

То спішать вони ліворуч (3–4 р.). 

А ще таке вони уміють: 

Вгору-вниз, вгору-вниз (3–4 р.). 

Оченята роблять круг, 

Щоб розглянуть все навкруг.  

Вихователь: Перед польотом треба прослухати прогноз погоди. 

Картка №4. Склад числа.  

Вихователь роздає дітям краплинки, на яких написано цифру. Дітям 

потрібно написати на краплинках склад числа. 

Вихователь: А полетимо ми чарівним літаком. 

Релаксація. Звучить таємнича музика, діти закривають очі. 

Динамічна гра: «Котра година?». 

Діти за ілюстраціями визначають час доби (ранок, день, ніч). 

Картка 5. Годинник (домалювати стрілки відповідно до часу). 

Звучить українська мелодія. 

Вихователь: Ось ми в Києві. 

(Діти розглядають слайди головного міста країни. Знаходять і 

називають відомі місця Києва) 

Вихователь: Яке красиве, величне місто! 

Діти стають у коло. 

Я – українець! (Долоня до грудей) 

Ти – українець! (Двома руками на сусідів поруч) 

Ми – українці! (Взятися за руки у колі) 

Наша мова – українська! 

Батьківщина – Україна! 
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Ганноченко Юлія Валеріївна, 

вихователь-методист  

закладу дошкільної освіти №84 «Дельфінчик» 

м. Краматорська Донецької області 

 

 

Житниченко Ольга Валеріївна, 

учитель-дефектолог  

закладу дошкільної освіти №84 «Дельфінчик» 

м. Краматорська Донецької області 

 

Міні-консультація для батьків  

дітей шостого року життя спеціальної групи  

(залучення батьків до виховної роботи з дитиною, навчання 

прийомам роботи) «Як навчити дитину мислити» 
 

Консультант:  
кандидат педагогічних наук,  

доцент кафедри спеціальної 

педагогіки та інклюзії 

ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

Кузнецова Тетяна Григорівна 
 

Якщо ви помітили, що ваша дитина відрізняється від однолітків: не 

просить пограти з нею, щось пояснити, розповісти, прочитати, змайструвати, 

здається дуже самостійною та незалежною. Якщо ви звернули увагу, що ваша 

дитина не ставить питань − не тіштеся, це сигнал тривоги. Беріть на себе роль 

«чомучки». Запитуйте в дитини про все, що бачите. Звертайте її увагу на красу 

живої та неживої природи, природні явища, соціальні відносини. Розповідайте 

про те, чого вона не розуміє, показуйте те, чого не помічає. Пояснюйте 

закономірності й логіку подій, що відбуваються. Заохочуйте й підтримуйте 

будь-яку ініціативу в експериментальному пізнанні світу. Радійте разом із 

дитиною новим відкриттям. Навчіться відкривати світ наново очима дитини. 
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Тоді ви не будете втомлюватися від спілкування, а почнете отримувати 

задоволення від спільної діяльності та нових відкриттів дитини. Якщо щось 

забороняєте, завжди пояснюйте, чому. Якщо просите щось зробити, поясніть, 

для чого. Зверніть особливу увагу на формування абстрактних понять (часових 

та просторових уявлень). Дитині завжди складно зрозуміти те, чого не можна 

побачити й помацати. Говоріть їй, що настав ранок, тому що сонечко 

прокинулося, сонечко сховалося, значить уже вечір. Стемніло − до нас прийшла 

ніч зі своїм охоронцем місяцем.  

Сьогодні понеділок, 5 днів ти будеш ходити до закладу дошкільної освіти, 

потім субота, неділя – це вихідні. І все повторюється знову. Так само з місяцями 

і порами року (тут трошки легше, можна спиратися на зміни, що відбуваються в 

природі). Повірте, щоденне особистісне спілкування з дитиною завжди дає 

набагато кращий і міцніший результат, ніж періодичні заняття з будь-яким 

педагогом. Нас завжди оточує велика кількість предметів, про які можна 

поставити безліч запитань, щось розповісти із власного досвіду, вигадати, 

порівняти, порахувати, використати по-новому. Основне – сформувати в дитини 

цілісну картину світу, тобто розглядати всі об’єкти у зв’язку, залежності. 

Звернути увагу дитини як впливає об’єкт на навколишній світ і як змінюється 

сам, піддаючись зовнішньому впливу. Наприклад, у вас є яблуко. Зрозуміло, що 

необхідно запитати в дитини яке воно на смак, якого розміру, кольору, форми, де 

воно виросло, які вітаміни містить і чим корисне для здоров’я. Що можна 

приготувати з яблук? Яке ставлення дитини до цього фрукту? Але ж можна 

попросити дитину уявити, що сталося б із яблуком, якби його не зірвали з 

дерева, якби воно потрапило під сильний град, дощ, сніг, якби воно лежало на 

землі під палючими променями сонця? ... Що трапиться, якщо яблучне 

насіннячко потрапить у землю? Для кого яблуко є домом, а для кого їжею? Що 

трапиться з черв’яком, якщо ми з’їмо його яблуко? Якщо яблуко корисне для 

людини, чи може людина стати корисною для яблука? Подібні запитання 

змушують дитину замислитися не лише над окремим об’єктом, але й вчитися 

аналізувати, робити висновки. Ви лише спробуйте й самі будете здивовані 

наскільки це просто й цікаво. Завжди запитуйте в дитини й педагога, чим 

займалися в закладі дошкільної освіти. Якщо сьогодні малюк дізнався, що 

природа ділить на живу й неживу, ідучи додому, зверніть увагу, які з об’єктів 

живі, а які ні, як людина змінює живу й неживу природу. Чим людина 

відрізняється від тварин. Намагайтеся розширити, прикрасити отримані 

малюком знання, підкріпити прикладами, застосувати їх на практиці. 

Дошкільник повинен усвідомити, що його знання важливі й корисні. Не 

лінуйтеся розглянути різнокольоровий листочок, порахувати крапки на сонечку, 

виділити знайому букву в записі. Спілкуючись із дитиною, намагайтеся 

говорити грамотно й красиво, не використовуйте нецензурних висловлювань 

(щоб не дивуватися після: «хто ж її цьому навчив?»). Читайте разом книги, 

питайте, що запам’ятала й зрозумілла дитина, обговорюйте вчинки персонажів. 

Просіть переказати історію татові (бабусі), тому що вони цього не знають. 
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Тренуйте пам’ять, увагу й спостережливість дитини. Для цього не обов’язково 

мати спеціальні посібники, можна обійтися добре знайомими предметами, які 

нас оточують; книгами й розмальовками, навіть рекламними брошурами з 

супермаркету. Розвивайте дрібну моторику дітей, це сприяє кращому розвитку 

мовлення й допоможе дитині швидше оволодіти письмом. Для цього 

використовуйте олівці, пластилін, ножиці, а також різні дрібні предмети, з яких 

можна майструвати, викладати візерунки. але не забувайте про безпеку під час 

гри з дрібними предметами! 

Наведемо приклад запитань, які можна поставити дитині з опорою на 

будь-яку наявну в вас ілюстрацію. 

 

 
 

1. Назви членів сім’ї. 

2. Хто дочка, (син, брат ...)? Хто старший, хто молодший? Ким стане 

дівчинка (хлопчик), коли виросте? 

3. Назви імена своїх членів сім’ї. 

4. Ким працюють батьки? 

5. Що вдома робить мама, тато, брат (сестра)? 

6. Склади речення з 3 (4) слів за зразком: Мама готує обід (під час вимови 

кожного слова показувати 1, 2, 3 пальці або викладати предмети, або плескати в 

долоні). 

7. Що потрібно для того, щоб приготувати обід, чистити картоплю, ловити 

рибу (плита, каструля ... ніж ...)? 

8. Що стоїть на плиті, біля столу, на столі ...? 

9. На чому стоїть сіль, масло, ...? 

10. Скільки рибин зловив хлопчик? Де живе риба? Як її ловлять? 

11. Скільки рибин у тата? У кого більше? 

12. Що на зображенні круглої, прямокутної форми? 
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13. Що на зображенні ціле, що розрізане на частини? На скільки частин 

розрізана риба? (Покажи найбільший шматочок). 

14. Що робити, якщо: мама затрималася на роботі, сестричка порізала 

пальчик, у крані немає води...? 

Подібні запитання розвивають у дітей увагу, пам’ять, спостережливість, 

логічне мислення, мовлення, формують математичні уявлення, збагачувати 

соціальний досвід, навчати застосовувати наявні знання на практиці. 

Робота над будь-яким малюнком, зображенням повинна бути глибокою. 

Треба задіювати якомога більше наявних у дітей навичок: прикрасити, 

заштрихувати, обвести по контуру, підписати назви, вирізати, наклеїти, 

провести аналогію з особистим досвідом. 

Ваші діти – це ваше майбутнє і нехай воно буде щасливим. 

 

 

Поради батькам щодо адаптації дитини в закладі дошкільної 

освіти комбінованого типу 
1. Необхідно наблизити режим дня дитини в сім’ї до режиму дня в закладі 

дошкільної освіти. 

2. Розкажіть малюку, що він став дорослим і, як батьки ходять на роботу, 

так і він буде ходити до закладу дошкільної освіти, а ввечері разом із батьками 

буде повертатися додому. 

3. Треба зацікавити малюка закладом дошкільної освіти. Для цього разом 

споспостерігайте за грою дітей, розкажіть про життя в закладі освіти. Говоріть 

про заклад освіти весело, з ентузіазмом та азартом, не залякуйте дитину.  

4. Не показуйте своє хвилювання дитині. Підтримуйте її та показуйте 

значущість для вас її нового статусу. 

5. Не покидайте дитину зразу на довгий час, не запізнюйтесь, забирайте її 

вчасно, щоб у малюка була впевненість, що він потрібен вам! 

6. Навчайте дитину всім необхідним навичкам самообслуговування та 

взаємодії. Діти, які звикли до надмірної опіки, у закладі дошкільної освіти 

почуваються безпорадними й самотніми. 

7. Відводячи малюка до закладу дошкільної освіти, дайте йому улюблену 

іграшку. Придумайте ритуал «прощання» і зустрічі з посмішкою. 

8. Завжди знаходьте час вислухати хвилювання, труднощі й досягнення 

вашої дитини. 

9. Повідомте вихователів про звички й захоплення дитини, що вона 

любить, що – ні. 

10. Спілкуйтеся з вихователями, намагайтеся встановити тісний контакт і 

взаєморозуміння.  

11. Ніколи не з’ясовуйте стосунки з вихователем у присутності дитини. 

12. Намагайтесь дотримуватися вимог до малюка в сім’ї, як у закладі 

дошкільної освіти. 
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Анкета для батьків 

(за результатами відповідей на цю анкету можна визначити чи вірно 

обрано принцип виховання дітей) 
Чи можете Ви: 

1. Залишити свої справи й зайнятися дитиною, коли вона цього вимагає? 

2. Ставитись до дитини серйозно, не дивлячись на її вік і проблеми в 

розвитку? 

3. Зізнатися дитині в помилці, здійсненій щодо неї? 

4. Вибачитися перед дитиною у випадку, якщо Ви не мали рації? 

5. Опанувати себе й зберегти самовладання, навіть, якщо вчинок дитини 

вивів Вас із себе? 

6. Поставити себе на місце дитини? 

7. Повірити хоча б на хвилинку, що Ви добра фея або прекрасний принц? 

8. Розповісти дитині повчальний випадок із дитинства, що представляє 

Вас у невигідному світлі? 

9. Завжди утримуватися від слів і висловлювань, які можуть вразити 

дитину? 

10. Пообіцяти дитині виконати її бажання за хорошу поведінку? 

11. Виділити дитині один день, коли вона може робити все, що хоче, а Ви 

при цьому ні в що не втручаєтеся? 

12. Не відреагувати, якщо Ваша дитина ударила, штовхнула або 

незаслужено образила іншу дитину? 

13. Встояти проти сліз, вередувань, прохань, якщо відомо, що це примха? 

Варіанти відповідей: 

а) можу й завжди так вчиняю – 3 бали; 

б) можу, але не завжди так вчиняю – 2 бали; 

в) не можу – 1 бал. 

Обробка результатів: 

– від 30 балів до 39 балів – ви дотримуєтеся правильних принципів 

виховання; 

– від 16 до 30 балів – ваш метод виховання – батіг і пряник; 

– менше 16 балів – у вас немає педагогічних навичок і бажання 

виховувати дитину. 

 

Інтелектуальна гра для дітей спеціальних груп  

шостого року життя та їхніх батьків 

«Яка небезпека підстерігає дитину вдома» 

 
Обладнання: мішечок із різними предметами, які можуть бути 

небезпечні (сірники, ножі, скляні іграшки, шпильки, щипці.) 

Мета:  

– розвивати зв’язне мовлення, увагу, винахідливість; 
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– учити дитину аналізувати навколишній світ, знаходити небезпечні речі, 

уникати або нейтралізувати їх; 

– учити батьків допомагати дитині, дозволяючи їй діяти самостійно; 

– виховувати толерантність, терплячість, уміння довіряти дітям. 

 

Технологія проведення гри 

1. Педагог тримає «чарівний мішечок» і пропонує дітям дістати предмет 

та розповісти про нього (такі ж предмети розкладено в групі). 

Після розповіді про предмет дитина повинна знайти такий же предмет у 

групі. 

2. Після цього батьки дитини, використовуючи її розповідь, 

попереджають про небезпечність цього предмета в разі необачного 

користування. Разом із дітьми фантазують про можливі наслідки необачної 

поведінки з предметом. 

(Проводиться з усіма парами) 

3. Кожен батько дарує своїй дитині якусь дрібницю (олівець, ластик) 

пояснивши, чим вона буде корисна дитині, а дитина, так само, повинна сказати, 

як не можна поводитися із цим предметом. 
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На допомогу практичним працівникам 
 

Програми й посібники для роботи з дітьми,  

які мають особливі освітні потреби 
 

Назва Автор(и) Рекомендовано 

Програмно-методичний комплекс 

розвитку незрячих дітей від 

народження до 6 років 

Вавіна Л.С., 

Бутенко В.А., 

Гудим І.М. 

Лист 

МОНмолодьспорту 

від 05.12.2012 р. 

№1/11-18797 

Програма розвитку дітей 

дошкільного віку з порушенням 

опорно-рухового апарату 

За заг. ред. 

Шевцова А.Г. 

Лист 

МОНмолодьспорту 

від 05.12.2012 р. 

№1/11-18795 

Корекційна робота з розвитку 

мовлення дітей п’ятого року життя із 

фонетико-фонематичним 

недорозвитком мовлення. 

Програмно-методичний комплекс 

Рібцун Ю.В. 

Лист 

МОНмолодьспорту 

від 05.12.2012 р. 

№1/11-18798 

Корекційне навчання з розвитку 

мовлення дітей старшого 

дошкільного віку із загальним 

недорозвитком мовлення. 

Програмно-методичний комплекс 

Трофименко Л.І. 

Лист 

МОНмолодьспорту 

від 05.12.2012 р. 

№1/11-18794 

Корекційне навчання з розвитку 

мовлення дітей старшого 

дошкільного віку із фонетико-

фонематичним недорозвитком 

мовлення. 

Програмно-методичний комплекс 

Бартєнєва Л.І. 

Лист 

МОНмолодьспорту 

від 05.12.2012 р. 

№1/11-18796 

Навчально-методичний посібник 

«Професійний довідник учителя-

логопеда дошкільного навчального 

закладу» 

Рібцун Ю.В. 

Лист МОН України  

від 28.02.2013 р. 

№ 1/11-4593 

Розквіт. Комплексна програма 

розвитку дітей дошкільного віку з 

аутизмом 

За заг. ред. 

Скрипник Т.В. 

Лист МОН України  

від 04.04.2013 р. 

№1/11-6544 

Формування соціальних навичок. 

Програма розвитку дітей 

дошкільного віку з розумовою 

відсталістю. Методичні  

Висоцька А.М. 

Лист МОН України  

від 12.04.2013 р. 

№1/11-6940 
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рекомендації. 

Серія «Світ навколо мене» 
  

Програма розвитку дітей 

дошкільного віку з розумовою 

відсталістю «Розвиток мовлення» 

Дуброва І.М., 

Лощених В.П., 

Шмалько Л.П. 

Лист МОН України  

від 12.04.2013 р. 

№ 1/11-6940 

Віконечко. 

Програма розвитку дітей 

дошкільного віку із затримкою 

психічного розвитку від 3 до 7 років 

За заг. ред. 

Сак Т.В. 

Лист МОН України  

від 12.04.2013 р. 

№1/11-6943 

Стежки у світ. 

Програма розвитку дітей 

дошкільного віку зі зниженим 

слухом 

Жук В.В., 

Литовченко С.В., 

Максименко Н.Л. 

та ін. 

Лист МОН України  

від 12.04.2013 р. 

№1/11-6942 

Методичний посібник з 

музикотерапії для дітей дошкільного 

віку зі складними порушеннями 

психофізичного розвитку 

Квітка Н.І. 

Лист МОН України  

від 12.04.2013 р. 

№1/11-6939 

Програма розвитку дітей 

дошкільного віку з розумовою 

відсталістю «Музичне виховання» 

Василевська О. 

та ін. 

Лист МОН України  

від 12.04.2013 р. 

№ 1/11-6940 

Програма розвитку дітей 

дошкільного віку з розумовою 

відсталістю «Образотворча 

діяльність» 

Трикоз С.В. 

Лист МОН України  

від 12.04.2013 р. 

№ 1/11-6940 

Програма розвитку дітей 

дошкільного віку з розумовою 

відсталістю «Конструювання» 

Чеботарьова О.В. 

Лист МОН України  

від 12.04.2013 р. 

№ 1/11-6940 

Програма розвитку дітей 

дошкільного віку з розумовою 

відсталістю «Фізичне виховання» 

Бобренко І.В. 

Лист МОН України 

від 12.04.2013 р. 

№ 1/11-6940 

Навчально-методичний посібник 

«Дошкільнятко: корекційно- 

розвивальна та навчально-виховна 

робота з дітьми з фонетико- 

фонематичним недорозвитком 

мовлення» 

Рібцун Ю.В. 

Лист МОН України 

від 03.06.2013 р. 

№ 14.1/10-1652 

Програма розвитку глухих дітей 

дошкільного віку Луцько К.В. 

Лист МОН України 

від 17.07.2013 р. 

№1/11-11626 

Програма розвитку дітей 

дошкільного віку зі спектром 

аутистичних порушень 

За заг. ред. 

Шульженко Д.І. 

Лист МОН України 

від 11.09.2013 р. 

№ 1/11-13887 
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Звукові намистинки. 

Формування мовленнєвої полі 

компетентності дошкільників. 

Навчально-методичний посібник 

Рібцун Ю.В. 

Наказ МОН 

України 

від 24.06.2014 р. 

№750 

Довкілля і розвиток мовлення. 

Програма розвитку дітей 

дошкільного віку з розумовою 

відсталістю. Методичні 

рекомендації. 

Серія «Світ навколо мене» 

Мякушко О.І., 

Міненко А.В. 

Лист МОН України 

від 05.05.2015 р. 

№1/11-6383 

«Навчально-методичний посібник 

для батьків дітей дошкільного віку з 

особливими потребами» 

За заг. ред. 

Колупаєвої А.А. 

Лист МОН України  

від 18.09.2015 р. 

№ 2.1/12-Г-13 

Фізичне виховання і основи 

здоров’я. 

Програма розвитку дітей 

дошкільного віку з розумовою 

відсталістю. Методичні 

рекомендації. 

Серія «Світ навколо мене» 

Гладченко І.В. 

Лист МОН України 

від 05.05.2015 р. 

№1/11-6383 

Корекційна робота з розвитку 

мовлення дітей середнього 

дошкільного віку із загальним 

недорозвитком мовлення. 

Навчально-методичний посібник. 

Трофименко Л.І. 

Наказ МОН 

України від 

29.04.2016 р. 

№ 476 

Розмовляйко. 

Навчально-методичний комплект: 

домашній логопедичний зошит із 

розвитку мовлення дітей четвертого 

року життя; 

38 занять із розвитку мовлення дітей 

четвертого року життя: посібник на 

допомогу батькам 

Стахова Л.Л., 

Кравцова І.В. 

Лист МОН України 

від 27.07.2016 р. 

№ 2.1/12-Г-66 

Нумо, звуки, відгукніться! 

Навчально-методичний комплект: 

– домашній логопедичний зошит із 

виховання звукової культури 

мовлення дітей п’ятого року життя; 

– 38 занять із виховання звукової 

культури мовлення дітей п’ятого 

року життя: посібник на допомогу 

батькам 

Стахова Л.Л., 

Кравцова І.В. 

Лист МОН України 

від 27.07.2016 р. 

№ 2.1/12-Г-66 
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Нумо, звуки, відгукніться! 

Навчально-методичний комплект: 

– домашній логопедичний зошит із 

виховання звукової культури 

мовлення дітей шостого року життя; 

– 38 занять із виховання звукової 

культури мовлення дітей п’ятого 

року життя: посібник на допомогу 

батькам 

Стахова Л.Л., 

Кравцова І.В. 

Лист МОН України 

від 27.07.2016 р. 

№ 2.1/12-Г-66 

Комунікативний тренінг дітей 

старшого дошкільного віку з 

системними порушеннями мовлення. 

Навчально-методичний посібник 

Мартиненко І.В 

Наказ МОН 

України від 

04.04.2017 р. 

№ 526 

Гармонійний розвиток дітей 2–3 

років з кохлеарними імплантатами та 

слуховими апаратами. 

Методичний посібник 

Глазунова С.С. 

Лист МОН України 

від 09.06.2017 р. 

№ 21.1/12-Г-183 
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ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ  
 

 

Гордієнко Елліна Леонідівна – завідувач закладу дошкільної освіти №84 

«Дельфінчик» м. Краматорська Донецької області. 

 

 

Ганноченко Юлія Валеріївна – вихователь-методист закладу дошкільної 

освіти №84 «Дельфінчик» м. Краматорська Донецької області. 

 

 

Абрамова Ліна Анатоліївна – вихователь закладу дошкільної освіти 

№84 «Дельфінчик» м. Краматорська Донецької області. 

 

 

Височенко Світлана Сергіївна – вихователь закладу дошкільної освіти 

№84 «Дельфінчик» м. Краматорська Донецької області. 

 

 

Житниченко Ольга Валеріївна – вчитель-логопед закладу дошкільної 

освіти №84 «Дельфінчик» м. Краматорська Донецької області. 

 

 

Терезінова Юлія Володимирівна − логопед закладу дошкільної освіти 

№84 «Дельфінчик» м. Краматорська Донецької області. 
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ НА 

СТОРІНКАХ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ 

 

Для розміщення на сторінках офіційного сайту Ресурсного центру приймають 

науково-методичні матеріали провідного досвіду психолого-педагогічних працівників 

у вигляді перспективних планів, конспектів занять, сценаріїв, тренінгів, корекційних 

програм та ін. 

Рукопис необхідно надсилати в електронному варіанті в режимі .doc версії Word 

1997-2010 рр. на адресу Ресурсного центру. Назви файлів (латиницею) мають 

відповідати прізвищу автора (Рetrenko.doc). 

Вимоги до набору матеріалів. Основний текст рукопису необхідно друкувати 

через інтервал 1,5 без перенесень, 14 кеглем, шрифт – Times New Roman. Параметри 

сторінки: ліве поле – 2,5 см, праве – 1,5 см, верхнє та нижнє – 2 см. Абзацний відступ 

– 1,25 см (прохання не створювати абзацний відступ за допомогою клавіши Tab і 

знаків пропуску). 

Обов’язкове розрізнення знаків дефіс (-) та тире (–), а також використання 

лапок такого формату: «» («текст»). 

Виділення фрагмента тексту можливе курсивом (підкреслення не 

допускається). 

Бібліографічні посилання потрібно оформляти так: на одне джерело – [1, с. 4], 

на кілька джерел – [4, с. 55; 10, с. 15]. Можливе покликання без зазначення сторінки, 

якщо йдеться про джерело загалом. 

Через один рядок після основного тексту – використана література. 

Оформлювати бібліографію потрібно згідно з «Бюлетенем ВАК України» № 5, 

2009 р. 

До матеріалів на окремому аркуші необхідно додати інформацію про автора 

(українською мовою): 

– фото;      – освіта; 

– прізвище, ім’я, по батькові;   – кваліфікаційна категорія; 

– посада;      – рік атестації; 

– місце роботи;     – коло наукових інтересів; 

– стаж роботи за фахом;    – e-mail, мобільний телефон. 

Редакційна колегія Ресурсного центру залишає за собою право рецензувати, 

редагувати та проводити відбір матеріалів. 

Після проходження рецензування буде надіслано повідомлення електронною 

поштою з повним розрахунком вартості та всіх можливих способів оплати за наукову 

обробку, розміщення та видачу сертифіката. 

Відповідальність за достовірність фактів, покликань, власних імен, а також 

правильність перекладу покладено на автора. 

Матеріали, опубліковані на сторінках Ресурсного центру, відображають погляди 

авторів, які не завжди можуть збігатися з позицією редакційної колегії. 

Контакти: Донецька обл., м. Слов’янськ, пров. Вчительський, 1, каб. 14. 

E-mail: resurs.pedfak@gmail.com, kafedra_pp@ukr.net. 
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