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ВСТУП 

В рамках проведення VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 

з міжнародною участю «Система надання освіти дітям з особливими освітніми 

потребами в умовах сучасного закладу» було започатковано проведення 

Всеукраїнського фахового конкурсу розробок  «Інклюзивна освіта: крок за 

кроком». 

Конкурс проводився з 20 вересня по 01 грудня 2020 року з метою: 

1. З метою розроблення та впровадження сучасних методичних, психолого-

педагогічних надбань, інноваційних технологій навчання; популяризації надання 

освітніх послуг (урізноманітнення форм і методів роботи) дітям з особливими 

освітніми потребами в умовах модернізації змісту української освіти. Заохочення 

та зацікавлення учасників конкурсу до розвитку професійної компетентності, 

толерантності, популяризації духовних і моральних досягнень, консолідації 

зусиль, спрямованих на моральний саморозвиток особистості в умовах 

інклюзивної освіти. 

2. Реалізації державної політики у сфері інклюзивної освіти в Україні. 

3. Розвитку висококваліфікованої особистості викладача закладу освіти 

відповідно до світового освітнього простору. Залучення широкого кола освітян 

до питань інклюзивної освітньої діяльності. 

4. Пошуку і підтримки творчих педагогів, сприяння впровадженню новітніх 

методичних наробок. 

5. Створення інформаційного банку науково-методичних ідей, освітнього 

середовища, яке об’єднує педагогічних працівників у впровадженні технологій 

інклюзивної освітньої діяльності. 

6. Сприяння обміну педагогічним досвідом. Стимулювання до професійного 

розвитку. 

 

Конкурс проводився за номінаціями: 

1. Розробка веб-ресурсів (блог, сайт, портал, ютуб-канал) з інклюзивної 

освіти. 

2. Заняття з корекційно-розвивальної діяльності. 

3. Інноваційна діяльність закладу освіти у сфері інклюзивної освіти 

(може містити скриншоти, фото, роз’яснювальний матеріал щодо проведення 

заходів, науково-практичних форумів тощо). 

4. Дизайн інклюзивного освітнього середовища. 

 

Брали участь більше 70 конкурсних робіт з різних куточків України. В 

результаті визначено переможців та призерів конкурсу. Всі роботи освітян 

розміщені у збірці мовою оригіналу. 
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Заклади дошкільної освіти 

 

Номінація. Веб-ресурс з інклюзивної освіти 
 

 
САЙТ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ ТА БАТЬКІВ «ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА В ЗДО» 

 

Лісіна Д.Д., 

вихователька-методистка 

Комунальний заклад «Лисичанський  

дошкільний навчальний заклад (ясла- садок) №5 «Усмішка» 

м. Лисичанськ 

 

Пояснювальна записка 

За останні роки значно збільшилась кількість дітей, які мають проблеми зі здоров`ям. 

Ми повинні допомоги тим, хто цього потребує, із розумінням сприйняти їх такими, якими 

вони є, допомогти їм разом з усіма пізнавати, розвиватись і навчатись.  

  Наш сайт буде корисний для педагогів, батьків та тих, хто зацікавлений в розвитку 

дітей з особливими освітніми потребами.   

 На сайті розміщена нормативно- правова база, поради спеціалістів, вправи, ігри для 

дітей з ООП, корисні посилання на методичні посібники та сайти з інклюзивної освіти. Також 

є можливість задати питання спеціалістам та отримати фахову відповідь в короткий термін, 

написати відгуки та пропозиції, які ми врахуємо в роботі. Вся інформація на сайті буде 

доповнюватись та оновлюватись.   

 Сподіваємося, що цей сайт стане корисним ресурсом для батьків та педагогів для 

забезпечення якісного навчання для тих дітей, які найбільше цього потребують.  

Адреса веб-ресурсу: https://inkluzivna.wixsite.com/inkluzivna  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://inkluzivna.wixsite.com/inkluzivna
https://inkluzivna.wixsite.com/inkluzivna
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ВИКОРИСТАННЯ YOUTUBE КАНАЛУ «ЧАЙКА» 

ЯК ЕФЕКТИВНОЇ ФОРМИ РОБОТИ З СІМ’ЯМИ ДІТЕЙ З ООП 

 

Трохимчук О.І., 

вихователька-методистка 

 

Радченко Г.М., 

вихователька 

Комунальний заклад «Лисичанський дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок) № 6 «Чайка» 

м.Лисичанськ 

 

В умовах карантинних обмежень у зв’язку з пандемією COVID-19 запропоновано 

багато рішень щодо навчання дітей шкільного віку за допомогою телебачення або Інтернет 

ресурсів. А що робити батькам з дітьми, які відвідують дитячий садок? Ми знайшли рішення і 

запустили YouTube канал «Чайка», на якому публікуємо онлайн-заняття для дошкільнят, 

майстер – класи,  консультації для батьків, рекомендації тощо.   

АДРЕСА YOUTUBE КАНАЛУ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: 

https://www.youtube.com/channel/UChpH_K_O6eFAG_VoV_1jjkg/videos  

YOUTUBE – найбільший відеохостинг у світі, який почав своє функціонування у 2005 

році. Його засновниками є трійця -  Стив Чен, Чад Гердлі та Джавед Карим. Зараз YouTube є 

другим за відвідуваністю сайтом в Інтернеті. Користувачі можуть додавати, продивлятись і 

коментувати ті чи інші відеозаписи. Завдяки простоті та зручності використання, YouTube 

став одним із найпопулярніших місць для розміщення відеофайлів: щохвилини на YouTube 

завантажують близько 300 годин відео, а кількість щоденних переглядів сягає 5 млрд. 

 YouTube канал «Чайка» є досить молодим, своє функціонування почав з травня 2020 

року та знаходиться у стані наповнення контенту. Кількість підписників YouTube каналу 

нашого закладу – 51 особа, середня кількість переглядів відеоматеріалу – 87. 

YouTube канал «Чайка» має свої переваги: 

 актуальність – можливість упровадження педагогічних, психологічних, 

методичних розробок; 

 гнучкість – можливість викладення контенту з урахуванням індивідуальних 

здібностей дітей, потреб батьків; 

 зручність – можливість перегляду батьками відеоконсультацій та виконання 

завдань разом з дітьми у зручний час, у певному місці; 

 відсутність обмежень у часі для засвоєння матеріалу; 

 можливість одночасного використання обсягу навчально- пізнавальної 

інформації будь-якою кількістю підписників. 

YouTube канал «Чайка» має свої задачі: 

 створення умов для психологічного супроводу та підтримки сімей дітей з ООП в 

дистанційному режимі; 

 підвищення якості освіти за допомогою використання інтернет-технологій; 

 здійснення демонстрації педагогічного досвіду та досягнень учасників 

освітнього процесу; 

 створення умов для мережевої взаємодії педагогів, дітей, батьків, випускників, 

громадських організацій та зацікавлених осіб. 

Заняття, розміщені на YouTube каналі вихователями та вузькими спеціалістами, 

відповідають санітарному регламенту, враховуються режимні моменти,  вікові особливості та 

освітні потреби  вихованців. Матеріали постійно оновлюються  та доповнюються  відповідно 

до  програми навчання та запитів батьків. 

 

https://www.youtube.com/channel/UChpH_K_O6eFAG_VoV_1jjkg/videos
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VIBER  ГРУПА «РАЗОМ МИ КОМАНДА» 

 
Трохимчук О.І., 

вихователька-методистка 

 
Мейзер Ю.І., 

практична психологиня 

 
Халак А.В., 

вчителька-логопединя, вчителька-дефектологиня 

Комунальний заклад «Лисичанський дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок) № 6 «Чайка» 

м.Лисичанськ 

В той час, коли українське суспільство зіштовхнулися з  введенням карантину у зв'язку 

з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), серед членів Команди супроводу нашого 

закладу повстало велике питання: як організувати корекційно – розвивальну роботу з дітьми з 

особливими освітніми потребами та консультативно – просвітницьку роботу з їх батьками?  

Тож, в нашому закладі було сплановано діяльність трьох складових інклюзивної освіти 

(педагогів, батьків (для консультування та надання рекомендацій) та дітей (якщо дитина з тієї 

чи іншої причини не відвідує заклад) в дистанційному режимі.  Серед різноманіття  

розглянутих платформ, соціальних мереж, хостингів, мобільних додатків та за результатами 

опитування батьків, як їм краще  спілкуватися та отримувати інформацію стосовно розвитку 

дітей, вирішено було створити Viber  групу «Разом ми команда». 

Чисельність учасників Viber  групи «Разом ми команда» - 19 осіб членів Команди 

супроводу дітей з ООП нашого закладу. З них  завідувач, вихователь – методист, медична 

сестра старша, 4 вихователі інклюзивних груп, 4 асистенти вихователів, 8 батьків дітей з ООП. 

Viber  група «Разом ми команда» має свої задачі, а саме: 

 забезпечити оперативну співпрацю з батьками «особливих» дітей;  

 забезпечити зручну форму дистанційної роботи з батьками та дітьми; 

 максимально залучити батьків в процес інклюзивної освіти; 

 створити простір для обміну інформації та дискусій; 

 надати консультативну та просвітницьку підтримку батькам; 

 надати відповіді на питання, які цікавлять батьків в режимі online; 

 отримати зворотній зв’язок. 

  Дуже зручною є Viber  група «Разом ми команда» для проведення консультацій в 

режимі online через груповий дзвінок, розміщення вузькими спеціалістами загальних завдань з 

метою закріплення вивченої теми тижня батьками разом з дітьми вдома або ігор для всієї 

родини, які сприяють розвитку емоційної сфери «особливої» дитини та створенню позитивної 

атмосфери в родині. За допомогою цієї групи зібрані контакти всіх батьків дітей з ООП 

нашого закладу, що полегшує роботу вузьких спеціалістів та взагалі Команди супроводу в 

наданні адресних завдань для закріплення вивченого матеріалу. Вихователі інклюзивних груп 

та практичний психолог через Viber групу  проводять дистанційне анкетування та опитування 

батьків дітей з ООП, здійснюють моніторинг стану здоров’я дітей, які не відвідують заклад, їх 

успіхів в оволодінні знаннями та розумінні  наданого матеріалу для вивчення або закріплення. 

Додаємо адресу. 

https://www.youtube.com/channel/UChpH_K_O6eFAG_VoV_1jjkg/videos. 

https://www.youtube.com/channel/UChpH_K_O6eFAG_VoV_1jjkg/videos


13 

 

Заклади дошкільної освіти 
 

Номінація. Дизайн інклюзивного освітнього середовища 

 

 
ДИЗАЙН ЗАКЛАДУ ОСВІТИ  

 

Бриль О.А., 

вихователька-методистка 

 

Мєшакіна Н.М., 

вчителька-логопединя 

Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)  

комбінованого типу № 37 «Струмочок» 

м. Сєвєродонецьк 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ. МОДИФІКАЦІЯ ТА 

АДАПТАЦІЯ  ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, ОБЛАШТУВАННЯ БЕЗБАР’ЄРНОГО 

ПРОСТОРУ НА ЗАСАДАХ УНІВЕРСАЛЬНОГО ДИЗАЙНУ 

 

Захоженко  А.В., 

практична психологиня 

 

Ступак  Л.Д., 

вихователька 

 

Обратенко К.Я., 

вихователька 

 

Зіньковська О.С., 

асистентка виховательки 

Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти  

(ясла-садок) №3 комбінованого типу  

Попаснянської районної ради  

Луганської області» 

м. Попасна 

 

Інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення рівного доступу до 

якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у 

закладах освіти на основі застосування особистісно орієнтованих методів навчання, з 

урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей. 

Визначення оптимальних шляхів і засобів впровадження інклюзивного навчання 

ґрунтується на основі відповідного нормативно-правового, навчально-методичного, 

кадрового, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення. 

Стратегічна мета навчання і виховання дітей з особливими потребами — це 

повноцінна їх інтеграція в суспільство, їхня спроможність нарівні зі здоровими однолітками 

брати участь у спільному навчально-виховному процесі та суспільному житті. Як свідчить 

світова практика, інклюзивне навчання, на противагу навчанню у спеціальних закладах 

освіти, ефективніше готує дитину до  майбутнього самостійного життя у суспільстві. 

Саме тому останнім часом зросла необхідність створення освітньо-розвивального 

середовища для дітей з особливими освітніми потребами. Технологія створення націлена на 

визначення індивідуальних особливостей  таких дітей відповідно до класифікаційних ознак 

особливих освітніх потреб і категорій дітей з особливими освітніми потребами. Всі ці 

потреби розподіляються на декілька типів: інтелектуальні, які можуть полягати в обмеженні 

функціонування різного ступеня прояву передумов інтелекту (пам'яті, уваги, мислення, 

мовлення, вольових процесів, мотивації тощо), власне інтелекту (здатності до узагальнення, 

абстрагування, міркування; продукування думки, судження; здатності робити висновки 

тощо), інвентарю інтелекту (умінь, знань, набутих навичок); функціональні (сенсорні, 

моторні), які можуть полягати в обмеженні життєдіяльності різного ступеня прояву 

слухової, зорової, опорно-рухової (кістково-м’язової), мовленнєвої функцій; фізичні, які 

можуть полягати в обмеженні функціонування різного ступеня прояву органів та кінцівок 

дитячого організму; навчальні, які можуть полягати в обмеженні або своєрідності перебігу 

довільних видів діяльності різного ступеня прояву (писемного виду діяльності, 

математичних дій тощо); соціоадаптапційні (особистісні, середовищні), які можуть полягати 

в індивідуальних відмінностях різного ступеня прояву або дезадаптації як відповіді 

організму на зміни у соціальному навколишньому середовищі. 
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Коли у нашому закладі почала функціонувати інклюзивна група, особливу увагу ми 

намагалися приділяти створенню єдиного інклюзивного освітнього простору. Для реалізації 

проєкту педагогічний колектив спланував роботу в кількох напрямках: 

 Співпраця між учасниками освітнього процесу, фахівцями ІРЦ та відділу 

освіти; 

 Організація безбар’єрного простору на засадах універсального дизайну; 

 Адаптація і модифікація освітнього середовища, оновлення педагогічного 

інструментарію. 

І почалася велика робота….. 

Педагогічні працівники розробили та створили багато різноманітних розвиваючих 

посібників, модулів та дидактичних ігор.  

Другим кроком стало облаштування ресурсної кімнати, де дитина з ООП могла не 

тільки займатися з практичним психологом та іншими фахівцями, а ще гратися та 

розслаблятися. Кімнату поділено на сектори відповідно до того, на що націлена корекційно - 

розвивальна робота:  

 Куточок для розвитку дрібної моторики; 

 Куточок для сенсорно-пізнавального розвитку; 

 Куточок пісочної терапії; 

 Куточок для організованої фізкультурної активності та  розвитку координації 

рухів.                                                                             

           Не забули ми про прогулянки на свіжому повітрі, тепер їх теж можна 

проводити з користю і не лише дітям з ООП, а всім дітям, які відвідують наш заклад. 

Завдяки проведеній роботі ми  бачимо «портрет» нашого дитячого садка як 

територію комфорту та безпеки, облаштовану для забезпечення відчуття успішності та 

реалізації кожній дитині, зокрема й дітям з ООП. 
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Дизайн закладу освіти 
 

Петрушина Л.Р., 

вихователька інклюзивної групи 

ЗДО ясла-садок «Сонечко» 

смт. Білокуракине 

 

Актуальним питанням для нашої громади є реалізація прав дітей з обмеженими 

можливостями . На часі впровадження інклюзивної починається з довкілля. В цьому напрямку 

ми зробили значні кроки, аби кожна дитина , яка має особливі освітні потреби , була охоплена 

повноправною освітою. 

З метою забезпечення цілісного входження дитини з ООП в загальноосвітній простір, 

що відповідатиме її потребам і можливостям, в нашому ЗДО передбачена така форма 

організації освіти, як інклюзивна. Це означає створення умов  для отримання знань, умінь і 

навичок дітьми з ООП в різних видах діяльності разом з усіма однолітками. 

У 2017 році на базі ЗДО «Сонечко» була створена перша і поки що єдина інклюзивна 

група, в якій за рішенням ІРЦ виявлено дітей, яким рекомендовано перебування в даній групі. 

Нова група «Веселка» укомплектована всім необхідним для навчання дітей: 

облаштовано навчальну та ігрову зону, спальну та туалетну кімнату. Групу обладнано 

дитячими меблями, м'яким  інвентарем, кольоровим принтером, ноутбуком та телевізором. 

Варто зазначити, що дітками працюють корекційні педагоги: логопед та психолог. У їхньому 

розпорядженні є спеціальна кімната оснащена спеціальним обладнанням, що забезпечує дітям 

з ООП повноцінну адаптацію та перебування у нашому закладі. 

Взагалі група інклюзивного навчання допоможе соціальній адаптації дітей, сформує 

почуття відповідальності за товаришів, які потребують не лише допомоги, а насамперед – 

прийняття та визнання. 
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БАГАТОФУНКЦІЙНИЙ ГРУПОВИЙ ОСЕРЕДОК  

«КУМЕДНІ ПЕСИКИ НА ПРОГУЛЯНЦІ» 

 

Сабініна А., 

вихователька 

 

Череповська М.,  

вихователька 

 

Бикова О., 

асистентка виховательки 

 

Діти з особливими освітніми потребами - це певна група, що вимагає особливої уваги 

і підходу до навчання і виховання. Завдяки впровадженню інклюзивного навчання, діти з 

особливими освітніми потребами мають змогу відвідувати дошкільні заклади.  В інклюзивних 

групах діти з особливими освітніми потребами залучені до освітнього процесу - вони 

спілкуються з однолітками, знаходять друзів, стають відкритими та почуваються впевненіше, 

долучаються до спільних ігор та занять.  

Важливо пригадати, що  дрібна моторика і розвиток мовлення безпосередньо 

взаємопов'язані. Через виконання дрібних рухів пальчиками рук, відбувається прямий вплив 

на мозок дитини. При натисканні на кінчики пальців сигнал йде прямо в кору головного 

мозку, ці сигнали активізують ще нерозвинені клітини головного мозку, що відповідають за 

мовлення дитини. Організовуючи ігрову діяльність своїх вихованців, вихователі інклюзивної 

групи «Калинка»Череповська Маргарита Володимирівна, Сабініна Анастасія Анатоліївна та 

асистент вихователя Бикова Оксана Миколаївна прагнули знайти щось нове, 

інноваційне,нетрадиційне для занять з дітьми дошкільного віку, активізувати бажання і 

діяльність дітей, змотивувати на більш продуктивний, розвиваючий взаємозвʹязок дітей і 

дорослих.  

Найбільш цікавою з нових ігрових технологій для дошкільнят є технологія доктора 

педагогічних наук, професора Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського Катерини Крутій «Стіни, стеля та підлога, які говорять». Завдяки 

саме цій технології , педагоги надихнулись ідеєю створення групового багатофункційного 

осередку : «Кумедні песики на прогулянці». Мета створення осередку – соціалізація 

дошкільнят, створення умов для їх фізичного розвитку, активізації розумової діяльності, 

передумов розвитку їх творчого потенціалу.                                                                  

Осередок : 

• змістовно-насичений, розвиваючий (бізіборд максимально цікавий для дітей, 

закріплених предметів багато, і кожен з них зможе виконує якусь дію-дитина вчиться 

натискати, відкривати, крутити різні предмети, поклацати, постукати,  та ін. ); 

• доступний (виготовлений з урахуванням вікових особливостей і знаходиться у 

вільному доступному місці); 

• безпечний (всі деталі міцно прикручені та приклеєні;немає ніяких гострих 

елементів, якими може поранитися дитина; він виготовлений з матеріалів без шкідливих 

домішок.); 

• естетично-привабливий (він цікавий, яскравий, предмети різних форматів і 

кольорів). 

•  здоров'язберігаючий (всі деталі зроблені з міцних матеріалів); 

Осередок «Кумедні песики на прогулянці» являє собою два бізіборди у вигляді 

песиків , вони і є головними героями, та  їх будиночок-будку, а  у верхній частині зображено  

сонечко та хмаринки з крапельками, всі частини осередку виконані з екологічно чистого 

матеріалу -  дерева, фетру та флісу. В осередку використані такі елементи, котрі 

використовуються і у повсякденному житті, можуть зацікавити дитину, а головне- сприяти її 
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розвитку : розетки, вимикачі, телефон, пульти, замки, кольорові лабіринти, рахівниці, 

кольорові резинки, шнурівка, комп’ютерна мишка, крани, дзвіночки, пісочний годинник , 

блискавки, гачки, ліхтарик, металофон, ліпучки та ін.  Осередок використовується для 

проведення наступних дидактичних ігор: 

 «Назви цифру» мета : закріпити знання дітьми цифр, вміння називати сусідні 

числа. Тренувати дітей в рахунку. Розширювати і поглиблювати вміння впізнавати конретную 

цифру серед інших цифр і правильно співвідносити цифру з кількістю предметів. Розвивати 

мислення, пам'ять, увагу, спостережливість. 

   «Відкрий замок» мета: вчити дітей виконувати прості дії з предметами. 

Закріпити назви тварин. Розвивати дрібну моторику рук, зорове сприйняття, просторову уяву, 

пізнавальні інтереси, мислення. Розвивати активність та ініціативність дітей. Виховувати 

акуратність, посидючість, самостійність, любов до тварин. 

 «Впізнай геометричну фігуру» мета: закріпити знання назв геометричних фігур . 

Збагачувати словниковий запас 

дітей:» Геометричні фігури 

«квадрат», «коло», 

«трикутник», «прямокутник». 

Спонукати до назви кольорів: 

«червоний», «зелений» 

«жовтий», «синій». Формувати 

вміння співставляти 

геометричну фігуру з формою 

предмета. Закріпити уявлення 

про колір і форму. Розвивати 

вміння порівнювати 

геометричні фігури між собою, 

підбирати фігуру за спільною 

ознакою. Розвивати зорове 

сприйняття, увагу, мислення, 

пам'ять, орієнтацію в просторі, 

пізнавальну активність, а також дрібну моторику рук. Виховувати посидючість. 

  «Шнурівочка» мета: навчити дітей маніпулювати шнурівками. Розвивати 

зорово-рухову координацію і дрібну моторику рук, орієнтування в просторі, окомір. Розвивати 

мовнленнєву активність, логічне мислення, увагу, пам'ять, сприйняття, уяву. Виховувати 

посидючість, цілеспрямованість, самостійність, прагнення до пізнання навколишнього світу.  

  «Назви тваринку» мета: закріпити назви тварин, знання про них, їх дитинчат, 

зовнішній вигляд, особливості їх поведінки, харчування, користь,  яку вони приносять людям. 

Розвивати мовлення, словниковий запас, увагу, мислення, пам'ять. Виховувати дбайливе 

ставлення до тварин, бажання піклуватися про них. 

Осередок багатофункціональний. Створюючи його, була внесена корисність в кожен 

його елемент.  

Граючи  з бізібордом, діти не тільки знайомляться з побутовими речами, а й 

розвивають певні навички: дрібну моторику, координацію рухів, пам'ять, посидючість, логіку, 

творче і логічне мислення, пізнавальну активність, сприйняття кольору і форми, уяву і 

кругозір, концентрацію та терпіння. Таким чином, осередок- бізіборд – не просто красива 

іграшка, а дидактична гра з безліччю функцій, яку можна використовувати для гармонійного 

розвитку дітей з ООП не тільки вихователям, а й вузькими спеціалістами : вчителю-

дефектологу, вчителю-логопеду, практичному психологу. Сьогодні бізіборд - вже необхідна 

річ для розвитку мовлення і сприйняття світу дитиною, для виготовлення його не потрібно 

додаткових матеріальних затрат. 
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Заклади загальної середньої освіти 
 

Номінація. Дизайн інклюзивного освітнього середовища 

 

 
ДИЗАЙН ІНКЛЮЗИВНОГО СЕРЕДОВИЩА  

«РЕСУРСНА КІМНАТА» 

 

Онопка І.Є.,  

логопединя 

   

Майська О.В.,  

дефектологиня  

 

Капранова О.О., 

 асистентка вчительки 

Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІст. №14 

Лисичанської міської ради Луганської області 

м. Лисичанськ 

 

У Лисичанській  ЗОШ №14  навчаються  16 учнів з особливими освітніми потребами  в  

9 класах : 

- початковій школі  11учнів   у  6  інклюзивних класах. 

- середня школа  5 учнів  у  3 інклюзивних класах. 

 Адміністрацією школи прийнято рішення зробити навчання максимально доступним 

та цікавим для учнів з особливими освітніми потребами 

У школі створено команду, яка забезпечує психолого - педагогічний супровід дітей з 

особливими освітніми потребами. 

Наша школа становиться  з кожним роком доступніше для кожного учня.  Завдяки 

адміністрації школи створено корекційно-розвиваючий простір, який складається з кабінету 

кореційно-ровиваючої роботи, кабінету психолога та  ресурсної кімнати. Облаштування 

ресурсної кімнати здійснювали  згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України № 414 

від 23.04.2018г. 

Ресурсну  кімнату в школі  створено  для розвитку дитини та гармонізації її 

психоемоційного стану. Вона є додатковим  інструментом для адаптації психологічного та 

фізичного здоров’я дітей, що дозволяє емоційно розвантажити дитину, зняти нервове 

збудження, знизити рівень тривожності та активізувати мозкову діяльність.  

Метою  навчання в ресурсній кімнаті   є усунення чинників, що перешкоджають 

навчанню в загальноосвітньому класі, враховуючи індивідуальні потреби кожної дитини.  

В  ресурсній  кімнаті організація простору  відбувається завдяки поділу його на зони:   

 навчально-пізнавальну ( робоче місце вчителя, локус індивідуальної  роботи, 

локус групової роботи);   

 зона сенсорного розвантаження;  

 зона фізичного розвантаження;  

 зона психологічного розвантаження;  

 ігрова зона. 

  Навчально-пізнавальна  зона  складається з декількох локусів, а саме: 

 Робоче місце вчителя  облаштоване комп'ютерним, мультимедійним та 

демонстраційним обладнанням, меблями, допоміжними засобами і матеріалами. 
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Місце індивідуальної роботи , або індивідуальні місця учнів. Навчальні парти  

облаштовані індивідуальними планшетами де учні набувають  освітніх навичок за допомогою   

фахівців. Тут  діти вивчають  букви, цифри, геометричний матеріал  і т.д. За допомогою 

навчальних шкільних дошок, парт, стільців діти інтегруються до навчального процесу. 

Звичайно, заняття не проходять в такому ж форматі, як у  класах. У ресурсній кімнаті час  

знахододження за партами значно скорочується, та й уся активність змінюється частіше.     

Місце  групової роботи -  учні  набувають комунікативних навичок, вчаться слухати 

один одного та висловлювати свої думки й почуття. Нам дуже важливо, щоб дитина сама 

розуміла, що вона відчуває і що їй зараз потрібно, тому обладнання цього  порстору активно 

допомагає дитині налаштуватися на сприйняття себе та оточуючих. 

Зону сенсорного розвантаження   створено з метою релаксації для проведення 

корекційної роботи з  фахівцями.  Ми використовуємо   у роботі пескотерапію, обладнання 

для сенсорної стимуляції, вдосконалюємо сенсорні вестибулярні рухові можливості дітей.  

Зона фізичного розвантаження дає нам можливість  змінювати діяльность дітей,  

адже нерідко діти мають знижену здатність до концентрації уваги, тому дуже корисно часто 

переключатися на активні вправи, які стимулюють вестибулярну, тактильну, пропріоцептивну 

системи, розвиває баланс та координацію. 

Зона психологічного розвантаження є не менш важливою в ресурсній кімнаті . В ній  

відбуваються релаксаційні процеси. Для дитини важливо отримувати зорові, слухові стимули, 

стимули нюхові та смакові, знову ж таки тактильні та пропріоцептивні. Стимуляція систем 

сприйняття дитини важлива не лише для її розслаблення, а й для стимуляції інших важливих 

процесів, що допомагають у навчанні.  

Ігрова зона.  Ігри в молодшому шкільному віці відіграють важливу роль у формуванні 

та розвитку дитини,  тому ми створили ще один необхідний для дітей простір -  де діти 

можуть  грати та   займатись творчістю. В ній  діти  можуть гратися за бажанням, як за столом, 

так на м'якому пуфі, на мякому  килиму–пазлі  або  на острівці відпочинку. У ресурсній 

кімнаті  є окрема  шафа, в якій ми зберігаємо набори для творчості, фарби, розмальовки, 

набори для ліплення, все це служить чудовим інструментом для розвитку творчого 

потенціалу, фантазії, уяви, а також розвантаження нервової системи дитини.   

Оснащення ресурсної кімнати 

Оснащення  кімнати відбувається за рахунок субвенції.  Підбір дидактичних і 

розвиваючих іграшок для ресурсної кімнати  здійснюємо з урахуванням індивідуальних і 

особливих освітніх потреб учнів. 

Настільні ігри, конструктори, головоломки, мозаїки, шнурівки і соціально-

комунікативні іграшки сприяють розвитку дрібної і  крупної моторики, координації рухів, 

логічного мислення, пам'яті, уваги і розумових здібностей учнів. Отримання нових знань, 

освоєння нових навичок, формування правильних еталонів краще діти засвоюють в ігровій 

формі. 

 В  ресурсній  кімнаті панує невимушена, творча, пізнавально-навчальна,  пізнавально - 

розважальна атмосфера, в такому середовищі оптимально встановлювати і налагоджувати 

контакт педагога з учнями і  дітей між собою. Робота в ресурсній кімнаті  спонукає дітей до 

комунікації, вчить їх грати в команді, безумовно має великий вплив на загальне, психічний і 

емоційний стан  учнів, забезпечує оволодіння і засвоєння  навичок спілкування і поведінки в 

суспільстві .  

Заняття у ресурсній кімнаті дуже важливі для дітей з особливими освітніми потребами, 

яким не так просто інтегруватися до звичайного освітнього процесу або взагалі пройти 

самостійно етапи соціалізації. Для таких дітей ресурсна кімната виступає можливістю швидко 

та з інтересом досягнути усіх потрібних умінь та навичок.  

Спеціалісти, що працюють у ресурсній кімнаті з дітьми завжди знаходять 

індивідуальний підхід до кожної дитини, тим самим пришвидшуючи її розвиток. 
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ДОСВІД ІЗ ОБЛАШТУВАННЯ КАБІНЕТУ ЯК ОДНІЄЇ З УМОВ  

УСПІШНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ НУШ 

 

Костиря О.П., 

учителька початкових класів 

Комунальний заклад «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №27  

Лисичанської міської ради Луганської області» 

м. Лисичанськ 

 

Одним із пріоритетних завдань Нової української школи є формування інклюзивного 

освітнього середовища. 

8 липня 2017 року набрав чинності Закон України № 2053-VIII «Про внесення змін до 

Закону України «Про освіту» щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми 
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потребами до освітніх послуг». Документ закріплює право на освіту осіб з особливими 

освітніми потребами і надає їм можливість отримувати освіту в усіх навчальних закладах, у 

тому числі безоплатно в державних і комунальних навчальних закладах, незалежно від 

«встановлення інвалідності». 

У Законі чітко  визначено, що інклюзивне навчання - це система освітніх послуг, що 

забезпечує реалізацію права на освіту осіб з особливими освітніми потребами, а також їх 

соціалізацію та інтеграцію в суспільство. Психолого-педагогічна, корекційно-розвиткова та 

інша допомога особам з особливими освітніми потребами в системі освіти надається у 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з урахуванням їхніх потреб, 

визначених в індивідуальній програмі розвитку особи з особливими освітніми потребами.  

Інклюзія в освітній сфері - динамічний процес позитивного реагування на 

багатоманітність учнівського контингенту та ставлення до індивідуальних відмінностей не як 

до проблем, а як до можливостей для збагачення освітнього процесу. Підхід до освіти, який 

пропагується Конвенцією ООН щодо прав людей з інвалідністю, ґрунтується на тому, що 

інклюзивна освіта не лише забезпечує найкраще середовище для навчання усіх здобувачів 

освіти, включаючи дітей з різними нозологіями, але й допомагає усунути бар’єри та 

зруйнувати деякі стереотипи їхньої поведінки на користь успішної адаптації в суспільному 

житті. Така концепція сприяє створенню суспільства, яке готове прийняти людей з 

інвалідністю, з розумовими захворюваннями, замість того, щоб сторонитися їх. 

Питання інклюзії варто розглядати не тільки в аспекті створення доступного освітнього 

середовища для дітей з особливими освітніми потребами. Інклюзивна освіта в широкому сенсі 

передбачає створення рівних можливостей для всіх категорій дітей в Україні. Жоден з них не 

має відчувати себе іншим – і це головне завдання інклюзії. 

Інклюзивне освітнє середовище – сукупність умов, способів і засобів їх реалізації для 

спільного навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та 

можливостей (Закон України про освіту). Одним із головних, на мою думку, засобів організації 

навчання і є універсальний дизайн освіти – це дизайн предметів, навколишнього середовища, 

освітніх програм та послуг, що забезпечує їх максимальну придатність для використання усіма 

особами без необхідної адаптації чи спеціального дизайну (Закон України «Про освіту» від 

05.09.2017 N 2145-VІІІ)  

Впровадження концепції «НУШ» – це   ще й уміння педагога створити новий освітній 

простір, який має бути зручним та комфортним для кожного здобувача освіти. Отже, 

облаштування кабінету є одна із умов успіху в навчальному процесі.   

Відповідно до реформи НУШ, клас необхідно поділити на певні навчальні зони: 

 Осередок для навчально-пізнавальної діяльності. 

 Змінні тематичні осередки. 

 Ігрова зона. 

 Осередок художньо-творчої діяльності. 

 Осередок проведення дослідів. 

 Осередок  відпочинку. 

 Осередок читання. 

 Осередок вчителя. 

Однак облаштування цих зон – це результат креативності кожного педагога. 

При цьому необхідно обов’язково дотримуватися стандартних санітарно-гігієнічних 

норм, наприклад, меблі у класі мають відповідати декільком важливим критеріям, серед яких: 

ергономічність, безпечність, міцність, певні форма, колір, розміри та вага, а також 

естетичність.  

Мережею ширяться світлини зі зручними та яскравими класними кімнатами, якими 

можуть похвалитися пілотні школи, які фінансуються державою.  

А як же бути вчителям інших, не пілотних шкіл, які починають працювати за 

стандартами НУШ?  Як створити свій ідеальний клас?  Все цілком залежить від творчості та 
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фантазії кожного вчителя! У 2019 році я також почала працювати з першочками за новим 

державним стандартом, і вже сьогодні маю деякий досвід організації освітнього простору для 

учнів НУШ в інклюзивному класі.  

1. Осередок для навчально-пізнавальної діяльності.  

Саме тут діти здійснюють свої перші відкриття та роблять упевнені кроки у навчанні. У 

цій зоні треба розмістити мобільні парти, які можна буде легко переміщувати для зручної 

групової чи індивідуальної роботи учнів. Отже, необхідно  вдало розрахувати корисну площу, 

яку ви можете без проблем використати. Тут же будуть дошки: звичайна та інтерактивна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доречним буде оформити невеликий стенд для розміщення інформації, яка 

безпосередньо стосується життя класу. Наприклад, календар днів народжень учнів, розклад 

уроків, план цікавих позаурочних заходів тощо. 

2. Змінні тематичні осередки. 

Ці осередки мають містити все необхідне для вивчення нової теми та предмету загалом. 

Тому саме тут варто розташовувати стенди та фліп-чарти, на яких можна розміщувати 

тематичні таблиці та діаграми для наочного висвітлення теми, портрети видатних діячів, 

книжки. 
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Не зважаючи на те, що цей осередок безпосередньо стосується освітнього процесу, він 

має бути оформлений креативно, так, щоб учні самі хотіли підійти ближче та все роздивитися. 

Тож не шкодуйте яскравих кольорів – ця зона має бути різнобарвною, як веселка! 

3. Ігрова зона. 

Чудово, якщо в цій зоні буде невеличкий столик, за яким охочі могли б грати в 

різноманітні настільні ігри, складати пазли тощо. Тут же можна розкласти обладнання для 

рухливих ігор. 

А ще ігрові зони можуть бути розташовані просторими коридорами школи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Осередок  художньо-творчої діяльності. 

  У цьому осередку повинно зберігатися приладдя для творчих занять: від 

фломастерів та альбомів до полімерної глини та пластиліну. Також тут варто організувати 

змінну  виставку дитячих робіт. Це дасть можливість кожному учню зрозуміти, що його 

роботу оцінили, вчителю відстежувати динаміку розвитку кожного учня, а ще й планувати 

роботу з розвитку обдарованості. 
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5.Осередок проведення дослідів. 

Це може бути справжній куточок природи, що розвиватиме дослідницькі здібності  

учнів.  Тут діти можуть спостерігати за особливостями росту рослин чи за поведінкою рибок в 

акваріумі. Разом із вчителем проводитимуть досліди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Осередок  відпочинку. 

 Зона відпочинку в молодшому шкільному віці є однією з важливих ланок для 

збереження психологічного здоров’я.  

Зручний килимок може стати центром зони для відпочинку та спілкування. Також 

будуть чудово виглядати зручні м’які крісла-пуфи та подушки. Тут вчитель може формувати в 

учнів соціокультурні компетентності, вчити культурі грати в ігри, які згуртують клас та 

зроблять справжньою командою. 
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7. Осередок читання. 

  У кожному класі повинна бути  своя міні-бібліотечка, де можна швидко знайти 

цікаву книжечку і разом із другом її переглянути. Останнім часом набув популярності  

буккроссинг. Чому б не влаштувати його у своїй класній кімнаті? Учні та вчитель можуть 

приносити туди власні книжки, які точно привернуть увагу всіх здобувачів освіти, а спільне 

прочитання стане великим кроком до опанування техніки швидкого й вдумливого читання! 
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        Не забуваємо про шкільну бібліотеку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Осередок вчителя. 

Це  особистий  простір учителя, де все можна влаштувати на свій смак. Чи не чудово?  

Тут мають з'явитися зручні стіл із полицями/ящиками та стілець, шафи для дидактичних 

матеріалів. Можна розмістити  квіти, світлини близьких, сувеніри від учнів тощо. Нічого 

зайвого, а все необхідне поруч! 
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Креативний підхід до створення освітнього простору – це не конкуренція між 

педагогами, у кого кабінет найяскравіший! Перш за все, це створення освітнього простору для 

учнів, і результат роботи вчителя має простежуватися з перших днів дітей у школі: діти охоче 

проводять час у школі, зацікавлені навчанням, відчувають комфорт і затишок шкільної 

родини. Не бійтеся експериментувати! Існує величезна різноманітність варіацій організації 

навчального простору. І не потрібно обмежуватися тільки класним приміщенням і навіть 

коридорами. Їдальні, спортзали, зали хореографії, ресурсні кімнати та інші шкільні 

приміщення. Наприклад, досвід наших європейський колег демонструє, що їдальня може бути 

і навчальним класом, і ігровою зоною, і зоною для танців.  

Новий освітній простір – чудовий шанс дати волю власній фантазії та створити клас 

своєї мрії, в якому буде зручно і вам, і дітям. 

 

 

 

 

СТВОРЕННЯ ДОСТУПНОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ  

ДЛЯ ДІТЕЙ ЗІ СЛАБКИМ ЗОРОМ 

 

Півачова О.О., 

асистенка вчительки 

 

Фішер Г.С., 

асистенка вчительки 

Кремінський ліцей № 4  

Кремінської районної ради 

м. Кремінна 

 

Анотація роботи: презентаційний відеоролик містить заклик, спрямований до 

персоналу освітніх закладів на створення власними руками деяких посильних змін, що 

сприятимуть доступності шкільних приміщень для дітей із порушеннями зору. Це звернення 

до всіх небайдужих, що можуть допомогти дитині з особливими освітніми потребами 

почувати себе гідною, потрібною, захищеною в стінах кожного навчального закладу. 
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Заклади дошкільної освіти 

 

Номінація. Інноваційна діяльність закладу освіти 

 у сфері інклюзивної освіти 
 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ В ПРАКТИКУ РОБОТИ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДІВ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ 

ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 

 

Візьма Т.М., 

вчителька-логопединя 

Комунальний дошкільний навчальний заклад  

(ясла-садок)№ 1 «Сонечко» 

смт. Білокуракине 

 

Комунальні дошкільні навчальні заклади (ясла - садки)  «Сонечко» і «Берізка» 

розташовані в смт. Білокуракине Сватівського району Луганської області. 

Заклади були відкриті в січні 1966 року ( ДНЗ «Сонечко) і в жовтні місяці 1975 року 

(ДНЗ «Берізка) в типових приміщеннях, розрахованих  на 140 дітей кожен. Зараз в садках 

налічується  6 груп: 5 – групи дошкільного віку та 1 – раннього. На даний момент дитячі 

садочки охоплюють дошкільнят освітою – 280 дітей. 

Планування навчально – виховного процесу відбувається за освітніми програмами: « 

Українське дошкілля», « Дитина», « Впевнений старт». 

На базі дитячого садочка «Берізка» в 2017 році була відкрита логопедична група. На 

підставі Закону України «Про освіту», Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення 

змін до порядку організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах» 

була створена група з інклюзивною формою навчання в дитячому садочку «Сонечко». В двох 

дошкільних навчальних закладах працює вчитель-логопед і психолог, які проводять групову 

та індивідуальну корекційну роботу із дітьми, відповідно до результатів обстеження, 

висновків ІРЦ, корекційних програм та індивідуальних програм розвитку.  

Принципи роботи: 

- формування високоінтелектуальної, успішної особистості; 

- диференційований та індивідуальний підхід до дитини; 

- досягнення результату між традиціями та інноваціями; 

- використання новітніх передових технологій. 

Навчання в ДНЗ відбувається на державній мові. У своїй роботі працівники садочків 

використовують: 

 спадщину С. Русової, В. Сухомлинського; 

 елементи методики М. Монтесорі; 

 елементи методики фізичного виховання М. Єфименка; 

 методичні рекомендації Ю. Рібцун та інші інноваційні методики. 

           У дошкільних закладах на сьогоднішній день працюють гуртки «Веселі 

пальчики», « Калинонька», « Маленькі артисти»,  «Українські майстри».    

Актуальність.   Дошкільний вік – це період формування звукової культури мови. 

Володіння правильною вимовою – складний для дитини процес, фізіологічною основою якого 

є утворення в корі головного мозку складних тимчасових зв’язків. Щоб зрозуміти почуте 

слово й вимовити його, потрібно правильно сприйняти  його на слух.        
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Фонематичний слух, яким наділена  людина, є однією з основ усного мовлення. 

Розрізнювання та відтворення  звуків мовлення формується і закріплюється ще в дошкільному 

віці.  

Щороку кількість дітей, які мають мовленнєві порушення, збільшується. Про це 

свідчать результати діагностування як учителя-логопеда, так і вихователів. 

Організація логопедичної роботи в дитячому садку. 
Враховуючи актуальність цієї проблеми, педагоги нашого дитячого закладу взяли один 

з основних напрямків роботи  « Розвиток фонематичних процесів та формування правильної 

звуковимови у дітей дошкільного віку» за основу. 

Необхідність акцентування уваги на подоланні проблем з розвитку звукового 

оформлення мовлення та фонематичного 

слуху у дітей дошкільного віку 

підтвердило й обстеження дітей старших 

груп ДНЗ «Берізка» і «Сонечко»,  яке було 

проведено на початку навчального року.  

Так, згідно  даних, було виявлено в 

2020-2021 навчальному році  29 дітей з 

фонетико-фонематичним недорозвитком 

мовлення, 18 дітей із  загальним 

недорозвитком мовлення, з них – 12 дітей 

із сімей, які опинилися у складних 

життєвих обставинах, троє дітей з 

особливими освітніми потребами. Всі ці 

діти мають недостатній рівень розвитку 

слухового сприйняття, несформованість 

фонематичних   процесів.      Тому  у роботі з розвитку фонематичних процесів було 

передбачено ряд заходів, спрямованих на розвиток фонематичного слуху, сприймання, аналізу 

та синтезу слів, виправлення недоліків мовлення, розвиток мови в цілому: 

1. Підготовка артикуляційного апарату до формування артикуляційних укладів 

2.  Корекція дефектів звуковимови: 

3. Корекція фонематичних процесів: 

4. Удосконалення навичок граматично правильного мовлення. 

5. Розвиток активної пізнавальної діяльності, невербального мислення, пам’яті, 

уваги, зорового гнозису.  

 Усю корекційно-розвивальну 

роботу педагоги будують в ігровій формі 

за принципом «від простого до 

складного», спрямовуючи її на позитивний 

результат. 

У мовленнєвій  роботі з дітьми 

допомагає символізація звуків і понять: 

символ – звук, символ – артикуляційна 

вправа, символ – артикуляційний орган. 

Вважаємо, що орієнтуючись на 

запропоновані символи, діти 

запам’ятовують не лише сам звук, а й 

образ, що виникає в їхній уяві, коли вони 

вимовляють цей звук. Далі вони 

знайомляться із самим звуком, оперуючи 

позначками – символами. Пізніше даємо дітям можливість проявити власну винахідливість і 

творчі здібності у створенні власних символів. Багатовікова практика і пошуки шляхів 

підвищення результативності роботи з грамоти та формування правильної звуковимови 
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показали, що добитися позитивного результату можна тоді, якщо використовувати картки-

схеми(сигнальні картки) для характеристики звука, які ми самі створили. Ці сигнальні картки 

об’єднали в собі звуконаслідування, місце звука в назві малюнка, позначка звука на схемі, 

характеристика звука (голосний чи приголосний, для приголосних – твердий чи м’який, 

глухий чи дзвінкий), позначення звука буквою. Такий підхід сприяє швидкому розвитку 

фонематичних процесів, ефективному сприйняттю навчального матеріалу, наочному 

формуванню поняття «звук», правильному звуковому аналізу, активній співпраці з батьками у 

виконанні домашніх завдань з дітьми. 

Особливу увагу вихователі та спеціалісти приділяють підбиранню мовленнєвого 

матеріалу, методам подачі інструкцій та завдань. Тому завжди знаходжуються у творчому 

пошуку. 

Як метод розвитку мовленнєвих пізнавальних здібностей дошкільників та вміння 

творчо мислити, в роботі часто використовуємо наочне моделювання. На фронтальних 

заняттях систематично використовуємо різні вправи на формування навичок складання різних 

зв’язних розповідей, переказування, швидкого запам’ятовування віршів, використовуючи 

схеми-піктограми та опорні картинки:  

- складання казки за схемами-малюнками; 

- вивчення віршів за допомогою схем-моделей, картинок-схем . 

Особливої уваги потребують діти переселенців, які відвідують наш дитсадок. Складні 

життєві обставини негативно позначились на їх психологічному стані, мовленнєвому 

розвитку. Після  обстеження дітей переселенців, з ними була проведена робота: вправи на 

релаксацію, психогімнастика, ігровий масаж, логоритміка, різні види малювання, 

використання конструктора «LEGO».  

 Особливо стають у пригоді різні форми казкотерапії: аналіз відомих казок, створення 

казки по черзі, інсценування казки, вигадування початку чи кінця казки, творчі казки. 

Створення умов для єдиного корекційно-освітнього простору. 

           Для того щоб забезпечити ефективний процес корекційно – розвивальної роботи 

потрібно створити належні умови і найперше – забезпечити тісний взаємозв’язок вчителя–

логопеда з вихователями та батьками вихованців. З цією метою проводяться консультації з 

батьками , де вони знайомляться з розробками кожної лексичної теми, аби досягти 

правильного і послідовного виконання завдань, запропонованих вчителем – логопедом. 

 Саме тому в нашій роботі широко використовуються взаємовідвідування занять. На 

базі ДНЗ  для вихователів були 

проведені відкриті  заняття «Загадковий 

звук З», «На гостини до Ведмедика», 

семінари – практикуми «Інноваційні 

підходи до корекційної роботи з дітьми 

дошкільного віку, які мають вади 

мовлення», «Використання ігор як 

засобу фонетико-фонематичного 

розвитку мовлення дітей», «Вплив 

музики на психологічний та 

мовленнєвий розвиток дітей». 

Неодноразово  розробки занять 

друкувалися в журналах « Бібліотечка 

вихователя дитячого садка» , « Логопед» 

та « Джміль». 

На районному рівні постійно проводиться ряд заходів, спрямованих на якісну 

підготовку дітей до школи, активна участь у яких теж дає великі результати у роботі вчителя-

логопеда та вихователя, зокрема, конференція для вчителів початкових класів і вихователів « 

Перші кроки дитини до школи», семінар – практикум для вихователів старших груп і 

психологів « Підготовка дітей старшого дошкільного віку до школи», семінар для вчителів і 
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психологів « Організація навчання дітей з особливими потребами». Акцентуючи увагу на 

проблемі дисграфії, було організовано та проведено тренінгове заняття для вихователів 

«Попередження дисграфії у дітей дошкільного віку». 

Щоб допомогти дітям та їхнім сім’ям з питань мовлення,  було створено алгоритм дій, в 

які включено спостереження, діагностування, корекційно-розвивальну роботу, а також 

просвітницьку пропаганду серед батьків засобами бесід, консультацій, порад, рекомендацій. 

Обов’язковою формою є відвідування логопедичного клубу «Допоможемо своїй дитині», який 

було  створено на  базі ДНЗ «Берізка».  В своїй роботі з батьками використовуємо сучасні 

інтерактивні форми: анкетування,  бесіди за круглим столом, бліц-турніри, мозковий штурм та 

інші. 

Робота з батьками побудована за принципом: «Активізуємо родину заради покращення 

мовлення дитини». У логопедичній групі плануюється роботу з батьками таким чином,  щоб 

вони опанували не тільки теоретичну, а і практичну діяльність щодо особливостей розвитку 

мовленнєвої сфери дітей. 

Було проведено батьківські збори на теми: «Зміст і організація роботи в логопедичній 

групі і роль батьків у розширенні мовного потенціалу дітей – логопатів» , «Вади звуковимови 

у дітей і їх усунення» , «Підсумки корекційно – розвивальної роботи в логопедичній групі».  

У найскладніших випадках запрошуємо батьків на індивідуальні заняття і консультації. 

Після проведених заходів батьки отримують пам'ятки, буклети з коротким оглядом необхідної 

інформації, правилами, рекомендаціями. 

            Також запрошуємо батьків на відвідування фронтальних логопедичних та 

групових занять, щоб батьки бачили, чим ми займаємося на занятті,  які використовуються  

методи і прийоми , як діти засвоїли ту чи іншу тему. Був проведений відкритий захід за 

участю батьків з показом підсумкового заняття на тему: «Цікавинки від сніговичка». Дуже 

цікаво пройшло у дитячому садочку родинне свято «Тепло дитячих долоньок». 

 Бачимо, що поряд з проведенням семінару – практикуму «Формування правильної 

звуковимови у дітей»,  родинного свята «Ми родом з дитинства», індивідуальних 

консультацій, присвячених питанням розвитку дитячого мовлення і фонематичних процесів, 

активізувалась і поширилась взаємодія з батьками. Батьки стали більше звертати увагу на 

недоліки мовлення, виправляти їх, приймати активну учать в різних заходах дитячого садка. 

Вихователі, психолог, учитель-логопед із задоволенням щиро діляться своїм досвідом 

роботи не тільки у школах, дитсадках нашого району, а також за його межами. 

Так, на базі Курячівської, Олексіївської, Нещеретівської, Лозно-Олександрівської ЗОШ 

були проведені виїздні семінари-практикуми для батьків і вчителів: «Нові підходи в 

корекційній роботі», «Корекція оптичної дисграфії», «Як допомогти в мовленнєвому розвитку 

дитини», майстер-клас з постановки різних груп звуків.                               

Висновки.  Проведена нами робота у даному напрямку дала певні результати. У дітей 

покращилася вимова. Вони навчилися самостійно підбирати і називати слова з відповідним 

звуком, визначати місце звука у словах, ділити слова на склади, складати за схемами слова і 

речення. Зв’язне мовлення стало більш чітким і зрозумілим. 

Це свідчить про: 

- підвищення мовної мотивації дітей; 

- компенсацію недостатності розвитку фонематичних процесів у дітей; 

- забезпечення психологічного комфорту всіх учасників корекційного процесу; 

- створення найсприятливіших умов для співпраці вихователів і логопеда з 

батьками; 

- надання сімейному мовленнєвому вихованню та корекційній роботі педагогічної 

цілеспрямованості; 

- налагодження співпраці з родинами своїх вихованців та з батьками, діти яких не 

відвідують дитячий садок або опинилися в складних життєвих обставинах. 
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ФЛЕСАГОН ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ 

 

Кричун Ю.М., 

вихователька-методистка  

КЗ «Лисичанський дошкільний навчальний заклад  

(ясла-садок) №1 «Шпачок» 

м. Лисичанськ 

 

На сучасному етапі розвитку суспільства особливого значення набувають питання 

вдосконалення мовленнєвої культури особистості. Мовлення є частиною загального розвитку 

особистості, а навички володіння грамотним зв'язним мовленням — професійною потребою в 

багатьох сферах громадського життя. З кожним роком життя встановлює все більш високі 

вимоги не тільки дорослим, але й дітям: невпинно зростає об’єм знань, які потрібно їм 

засвоїти. Для того, щоб допомогти дітям впоратися з складними завданнями, що на них 

очікують, потрібно піклуватися про своєчасне і повноцінне формування у них мовлення. Це – 

основна умова успішного виховання та навчання. Розвиток мовлення дошкільників має на 

увазі не тільки уміння граматично вірно і складно будувати висловлення, але і володіти 

багатством рідної мови, її виразними можливостями.  Питання підготовки дошкільнят до 

оволодіння мовленням є частиною проблеми готовності до навчання в школі. Психологи і 

педагоги додають особливу значимість навчанню дітей мовленню і називають його операційні 

компоненти (письмо і читання) провідними в будь-якій свідомій діяльності людини. Тому 

задача навчання рідній мові виступає як одна з головних задач дошкільної і шкільної освіти.  

        Актуальність дослідження проблеми розвитку мовлення дітей обумовлена унікальністю і 

специфічністю дошкільного віку, неповторними особливостями психофізіологічного, 

соціально-особистісного розвитку, що виявляється у своєрідності форм пізнання і способів 

практичної діяльності. Саме в цей період створюються сприятливі можливості для цілісного 

розвитку особистості дошкільника. Одним з важливих напрямків у реалізації цілісного 

підходу в освітньо-виховному процесі є своєчасне освоєння дитиною рідної мови в 

максимально сензитивні для цього терміни. 

Значимість розробки цієї проблеми визначається декількома аспектами: по-перше, 

необхідністю соціалізації дитини і її особистісного розвитку; по-друге, успішним рішенням 

освітньо-виховних задач на початковому етапі шкільного навчання; по-третє, спеціальною 

підготовкою вихователя до здійснення функцій розвитку мовлення і його корекцій на самих 

ранніх етапах вікового розвитку дитини. 

Актуальність проблеми освоєння мовлення дітьми дошкільного віку відбивається в 

численних психолого-педагогічних і лінгвістичних дослідженнях. Сформовані до цього часу 

психологічні підходи до даної проблеми ґрунтуються на розгляді онтогенезу розвитку 

мовлення в різних аспектах: взаємозв'язок мовлення і мислення (Ш. Бутон, К. Бюлер, JI.C. 

Виготський, А. Валлон, М. Доналдсон, Ж. Піаже, С.Л. Рубінштейн), механізми породження 

мовленєвого висловлення (М.І. Жинкін, О.О. Леонтьев, О.Р. Лурія), мова як засіб спілкування 

(І.О. Зимова, О.М. Леонтьев, М.І. Лисіна). Психолінгвістичні дослідження розкривають 

закономірності засвоєння дітьми лексичної розмаїтості рідної мови, норм і правил побудови 

синтаксичних конструкцій (М.М. Бахтін, О.М. Гвоздьов, Н.І. Лепська, О.M. Шахнарович, Л.В. 

Щерба, С.М. Цейтлін, Л.П. Якубінський). 

Основними в контексті нашого дослідження є положення щодо визначення показників 

розвитку мовлення: його основних ознак (О.О. Леонтьев) і операційних компонентів (О.Р. 

Лурія). 

Метою роботи  є  показати, як формується мовлення дитини дошкільного віку; 

простежити взаємозв’язок між розвитком мовлення та комунікативною діяльністю в цілому; 

виявити вплив використання педагогічних технологій, прийомів  для своєчасного розвитку 

мовлення дитини дошкільного віку. 

Завдання дослідження: 
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1. Проаналізувати наукову літературу з питань мовленнєвої діяльності. 

2. Виявити особливості розвитку мовлення у дошкільному віці, визначити 

труднощі формування мовлення дітей. 

3. Вивчити формування та розвиток мовлення на кожному етапі дошкільного 

виховання та пов’язані з цим труднощі. 

4. Визначити використання педагогічних технологій, які активно впливають на 

розвиток мовлення дітей дошкільного віку.  

Проблемою розвитку мовлення дошкільників активно займаються та присвячують свої 

дослідження як відомі вчені так і початківці. Науковці на сторінках педагогічних видань 

допомагають педагогам-практикам розібратися як ефективніше оптимізувати мовленнєву 

роботу та розв’язати визначені завдання за новою редакцією Базового компонента дошкільної 

освіти, в якому акцент зроблено не на розв’язанні окремих завдань мовленнєвого розвитку 

дітей, а на цілісному підході до формування мовно-мовленнєвої компетенції як одного з 

ключових критеріїв і водночас вагомої умови становлення й розвитку мовленнєвої особистості 

дошкільника. Також, розглядаючи мовлення як феномен психічного розвитку особистості 

дошкільників, пропонують нові ефективні шляхи для розвитку усіх компонентів мовленнєвих 

здібностей та радять дотримуватися конструктивістського підходу до розвитку мовлення 

(Т.Піроженко).  

Отже, проблема розвитку мовлення дошкільників на сьогоднішній день посідає чільне 

місце у доробках сучасних науковців. І це є не випадковим, так як на сьогодні в нашій країні 

відмічається різке зниження мовленнєвого розвитку сьогоднішніх дошкільників. Виходячи із 

структури індивідуального комунікативного потенціалу особистості, доречно також виділити 

основні комунікативні труднощі дітей (А.Самохвалова). До базових комунікативних 

труднощів відносяться: 

-труднощі входження у контакт (постійна сором’язливість, страх, невпевненість і т.д.); 

- труднощі, які пов’язані з дитячим егоцентризмом (неспроможність прийняти другу 

людину такою, яка вона є, проявляє егоїзм, впертість); 

- труднощі в емпатії (невміння співпереживати, складність в розумінні внутрішнього 

настрою співрозмовника і т.д.); 

- труднощі з відсутністю позитивної установки на іншу людину (вияв ворожості, 

дитячих заздрощів, приниження і висміювання однолітків з метою самоствердження і т.д.); 

- труднощі з неадекватною самооцінкою дитини (невпевненість у собі, відсутність 

комунікативної ініціативи, завищена самооцінка і т.д.); 

- труднощі, які пов’язані з підвищеною емоційно-особистісною залежністю від 

партнерів по спілкуванню (страх вияву у спілкуванні своїх намагань і індивідуальних 

особливостей, відмова від власних інтересів іт.д.). 

Для того щоб подолати наявні труднощі у комунікації старших дошкільників, необхідні 

наступні умови:  

- обов’язкове використання суб'єктного, шанобливого, розвивального спілкування, яке 

не травмує і не пригнічує активність дитини;  

- здійснення з дітьми повноцінної взаємодії, яка не гальмує активність та самостійність 

дитини;  

- реалізація головної умови розвитку дитини -використання діалогічного спілкування; 

- становлення емоційно-особистісної форми спілкування дитини з близькими людьми 

та широким колом соціального оточення, що реалізує потребу дитини у визнанні, любові, 

підтримці, що сприяє розвитку мотивів до спілкування і співробітництва у різноманітних і 

цікавих для дошкільника видах діяльності; 

- принцип гуманізації міжособистісних стосунків, що виключає авторитарний стиль 

керівництва у вихованні дітей, твердження суб’єкт- суб’єктних відношень у комунікації 

дитини з навколишнім світом; 
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- наповнення життя дитини почуттям причетності до відкриття, особистісних взаємин, 

дати свободу у виявленні інтересів, виборі партнерів по спілкуванню та засобів досягнення 

мети; 

- активізація і стимулювання педагогами процесу спілкування дітей шостого року 

життя за допомогою спеціальних взаємопов’язаних форм організації навчально-виховного 

процесу: індивідуальних, групових, під групових.  

Отже, усунення наявних труднощів у комунікації і при цьому своєчасний та 

ефективний розвиток та удосконалення мовлення для дитини є життєво необхідним, оскільки 

це забезпечує малюкові активну участь у спільній діяльності з дорослими та однолітками. 

Своєчасне виявлення труднощів у комунікації і розпочата корекційна робота на ранніх стадіях 

в ході тісного взаємозв’язку розвитку мовлення та ігрової діяльності дає змогу дитині 

розкрити для іншої людини свій суб’єктивний світ, при цьому максимально розкритися та 

самовизначитися у своїй індивідуальності. 

Реалії дошкільної освіти визначаються різноманіттям варіативних програм, кожна з 

яких має свої пріоритетні аспекти в мовленнєвому розвитку дітей раннього та дошкільного 

віку. Потреби практики варіативної освіти у визначенні розвиваючого ефекту 

використовуваних педагогами технологій мовленнєвого розвитку дітей, досягнення в області 

педагогічної психології, лінгвістики диктують необхідність узагальнення теоретичного знання 

для розробки комплексу розвиваючих програм, використання яких дозволяє цілісно вивчити 

критерії освоєння мовлення молодшими дошкільниками; а також психологічного 

обґрунтування оволодіння дітьми діяльністю спілкування. В сучасних умовах творча 

активність вихователів орієнтована на пошук розвиваючих, індивідуально-орієнтованих 

технологій, що забезпечують реалізацію нових напрямків мовленнєвого розвитку 

дошкільників. 

У процесі роботи з дошкільнятами ми помітили, що на тлі сучасних комп'ютерних ігор 

класичні методи і прийоми з питань корекції мови не завжди ефективні, а іноді вже і не цікаві 

дітям. Тому в рамках введення БКДО, потрібні більш інноваційні засоби для підтримки 

інтересу до освітньої діяльності. Підбираючи для цієї мети різні ігри та вправи, нас зацікавили 

флексагон, які спочатку використовувалися як головоломки і засіб для математичного 

потенціалу дошкільників. Ми вирішили розвинути тему флексагон саме в руслі мовного 

розвитку дошкільнят. 

Флексагон як математичне засіб досить широко застосовуються в роботі зі школярами, 

ніж з дітьми дошкільного віку. Використання флексагонів в даний час є актуальним, так як, на 

наш погляд, це новий інноваційний засіб, що представляє широкий розвивальний потенціал в 

організації освітньої діяльності дітей дошкільного віку ЗДО.  

Флексагон (від англ. To flex, лат. Flectere - складатися, згинатися, гнутися) - це 

багатокутники, складені зі смужок паперу прямокутної або більш складної, зігнутої форми, які 

мають дивовижну властивість: при перегинанні флексагон їх зовнішні поверхні ховаються 

всередину, а раніше приховані несподівано виходять назовні.  

Перший флексагон був відкритий в 1939 році англійським студентом Артуром 

Стоуном, згодом професором математики Манчестерського університету. 

Багато флексагон мають квадратну або шестикутну форму. Втім, існують флексагон 

інших форм, включаючи прямокутні і кільцеві. Для розрізнення площин на сектори флексагон 

наносять цифри, букви, елементи зображення або просто фарбують в певний колір. 

Введені  державні вимоги виразно змінили роль педагога в системі освіти, а відповідно 

і завдання діяльності вихователя. Відповідно до нових вимог, педагог повинен перетворитися 

з суб'єкта, який передає знання, в професіонала, який навчить дитини, як отримати знання, 

допоможе розвинути у дитини пізнавальний інтерес, потребу в навчанні, мотивацію до 

навчання шляхом інноваційних технологій, сприятиме активному розвитку креативного  

мовлення . Одним з основних принципів при організації пізнавальної діяльності є стимуляція 

допитливості дитини. В роботі слід використовувати різні інновації, оригінальні іграшки та 

матеріали, які можуть викликати інтерес, здивування, укладати в собі загадку. У своїй роботі з 
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дітьми ми вирішили використати  флексагон як засіб розвитку мовлення дошкільників. 

Флексагон мають багатоплановий розвиваючий характер. Вони сприяють розвитку дрібної 

моторики, просторової уяви, пам'яті, уваги, терпіння. При спеціально продуманої 

розфарбуванні, розміщенні малюнків  активізують формування мовленнєвої компетентності 

дітей. Ефект «фокуса» при роботі з флексагон викликає стійкий інтерес дітей. 

Флексагон може виступати як тематичний інструмент для навчання дітей складати 

розповіді, використовуючи різні форми її початку, збагачувати словник дітей новими 

формами мовленнєвого етикету в різних ситуаціях; вчити переказувати художні твори за 

епізодами казок, оповідань; вчити дітей правильно вживати граматичні форми, відмінкові 

закінчення у словах, будувати різні типи речень; добирати однокореневі слова, синоніми та 

антоніми, утворювати нові слова від інших частин мови; вчити визначати узагальнюючи 

слова, виділяти місце звуків у слові тощо (додаток 1). Дитина не тільки знаходить приховані 

поверхні флексагон, а й моделює флексагон на готової розгортці. При цьому ігрові та 

пошукові завдання домінують. А засвоєння і закріплення програмних умінь і навичок з 

розвитку мовлення стає активним. Виготовлення флексагон не вимагає великих витрат: для 

виготовлення потрібні папір, клей, ножиці. Методика проведення ігор з флексагон аналогічна 

методиці проведення дидактичних ігор: - ознайомлення дітей з змістом гри, з дидактичним 

матеріалом, який буде використаний в грі (показ флексагон, картинок, коротка бесіда, в ході 

якої уточнюються знання та подання); - пояснення ходу і правил;  - показ ігрових дій, в 

процесі якого педагог вчить дітей правильно виконувати  дію, доводячи, що в іншому випадку 

гра не призведе до потрібного результату (наприклад, показ маніпулювання  флексагон); - 

визначення ролі педагогав грі: беручи участь в грі, педагог спрямовує дії грають (радою, 

питанням,нагадуванням);- підведення підсумків гри. 

Впродовж навчального року вихователі нашого дошкільного закладу активно 

застосовували флексагон як на заняттях з розвитку мовлення, так і в ігровій діяльності , 

розроблені тематичні флексагони (згідно проектів освітньо-виховної роботи, лексичних  тем 

«Транспорт», «Овочі і фрукти», «Меблі» тощо). Дітям дошкільного віку дуже подобається 

грати з флексагоном, згибати його і дізнаватися щось нове й пізнавальне.  Перш за все, ми 

знайомили дітей з простими флексагон, які мають 3 боку, а потім з більш складними мають 4 

сторони. Спочатку  використовуються різнокольорові флексагон. Діти відкривають для себе 

нову «іграшку», вивчають її властивості на готових моделях і структуру на їх розгортках. 

Потім ми вчимо дітей самостійно виготовляти флексагон використовуючи готові шаблони. 

Коли діти навчилися виготовляти флексагон, і активно використовувати їх в грі, ми стали 

демонструвати їм його практичне застосування. Тобто ми запропонували їм тему, а вони 

підібрали відповідні картинки і оформили флексагон. 

На кінець навчального року виявлено великий стрибок у мовленнєвій компетентності 

дітей середнього та старшого дошкільного віку.  Діти вміють користуватися всіма засобами 

мовлення, вміло складають речення (питальні,окличні,  заперечні, розповідні), переказують 

художні твори та складають розповіді, використовуючи різні ігрові прийоми, будують діалог, 

надають йому емоційне забарвлення засобами УНТ, вільно володіють навичками фонетичного 

аналізу слів, тощо.  

Робота з флексагон проводилася в формах індивідуальної і підгрупової освітньої 

діяльності, батьківських зборів, майстер-класів, виставок. 

Отже, мовленнєва особистість розвивається ефективно лише тоді, якщо вона включена 

в повноцінну мовленнєву діяльність, в якій роль дорослого є головною, провідною. Завдання 

дорослого –усіляко сприяти мовленнєвому розвитку дитини, активізувати та стимулювати 

його, обираючи для цього доступні та найбільш ефективні шляхи. Бо саме формування 

активного мовлення дитини починається з мовленнєвого наслідування і є ефективним лише за 

умов емоційного підйому: 

- система мовленнєвих технологій, спрямованих на перехід дитини від репродуктивних 

до креативних мовленнєвих та ігрових дій; 

- функціональний характер мовленнєвої діяльності та ігрової.  
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Дорослим вважливо пам’ятати, що гра як діяльність відображає дійсність шляхом 

активного її перетворення. Своєчасне оволодіння мовленням є першою важливою умовою 

становлення у дитини повноцінної психіки і подальшого її правильного розвитку. Розуміння 

мовлення оточуючих і особисте активне мовлення супроводжує усі види діяльності дитини. 

Від рівня розвитку мовлення дитини залежить успішність забезпечення цілей її комунікації з 

іншими учасниками взаємодії. 
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(ясла-садок) №13 «Ромашка» 

м. Лисичанськ 

 

Застосування комп’ютерних ігор на заняттях із дітьми з особливими освітніми 

потребами  є значною силою у подоланні проблем, які виникають у них на шляху отримання 

освіти. Використання комп’ютерної гри дає позитивні результати:  сприяє успішному 

засвоєнню навчального матеріалу, розвитку й корекції мислення, пам’яті, уваги,  сприйняття,  

уяви,  збагаченню словникового запасу, формуванню інтересу до навчання. Виконуючи веселі 

ігрові завдання, дитина вчиться класифікувати та узагальнювати поняття, прагнути до 

поставленої мети.  

На даний час ми опинились умовах пандемії, пов’язаної з поширенням COVID-19.  

Індивідуальні корекційно-розвиткові заняття фахівців команди супроводу повинні проводити 

враховуючи Постанову головного державного лікаря України від 22.09.2020 №55 «Про 
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затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у 

зв’язку поширенням корона вірусної хвороби (COVID-19)». В цій Постанові  зазначено, що 

дидактичний матеріал та іграшки, які  неможливо  обробити за правилами безпеки здоров’я 

наших дітей, ми не маємо права використовувати на заняттях.  

Але діти з ООП потребують наочного матеріалу  для кращого розуміння понять. Як 

альтернатива дидактичному матеріалу, який неможливо обробити згідно санітарним нормам, 

було розроблено ряд флеш – ігор. 

Флеш-ігри активно використовуються під час проведення корекційно-розвиткових 

занять в роботі вчителя-логопеда, вчителя – дефектолога, зберігаючи дидактичні принципи 

наступності у роботі вузьких спеціалістів. 

До вашої уваги хочемо запропонувати приклад використання однієї із  «флеш-ігор», яка 

спрямована  на розвиток пізнавальної та мовленнєвої сфери, при взаємодії вчителя-логопеда 

та вчителя-дефектолога конкретної дитини з ООП (дитина з ЗПР).  

В процесі флеш-ігри дитина з ООП закріпила поняття про колір, (червоний, зелений, 

жовтий),  розмір(великий-маленький) та автоматизували звуки  [з], [ж]). 

 

 

 

 

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ ПІСОЧНИЦІ SAND GAMES 
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вихователька інклюзивної групи 

 

Дибтан І.С., 

вчителька-дефектологиня 

Комунальний заклад «Лисичанський навчально- виховний комплекс  

загальноосвітня школа І –ІІІ ступенів № 3 

дошкільний навчальний заклад «Барвінок»  

м. Лисичанськ 

 

Ключовою метою сучасної дошкільної освіти є різнобічний гармонійний розвиток 

особистості дитини відповідно до її вікових та індивідуальних психофізіологічних 

особливостей, формування в неї загальнокультурних, духовно-морально цінностей, ключових 

і предметних компетентностей, соціально-комунікативних навичок, необхідних для успішної 

самореалізації в житті. 

Орієнтація на врахування індивідуальних здібностей, потреб, інтересів кожної дитини 

вимагає від вихователя або корекційного педагога знання інноваційних тенденцій в освіті, 

володіння сучасними особистісно орієнтовними технологіями.  

Одним із шляхів реалізації інноваційного підходу до навчання і виховання дошкільнят 

є використання пісочної терапії. Дана технологія є нетрадиційною, малопоширеною у 

дошкільній освіті, але володіє значним корекційно - розвивальним, діагностичним, освітньо - 

виховним, психотерапевтичним потенціалом  у  роботі  з  дошкільнятами. 

Зараз інтерактивна пісочниця стала основним інструментом роботи. Її застосовують для 

корекції, діагностування та гри. Використовуючи різні підходи, можна побачити рівень 

розвитку дитини  і зрозуміти, над якими аспектами ще варто попрацювати. 

У дітей з обмеженими можливостями здоров'я після занять з інтерактивною 

пісочницею спостерігається істотний прогрес. Наприклад, вихованці  з мовними проблемами 

починають говорити, а  з аутизмом ідуть на тактильний контакт. Інтерактивна пісочниця стає 

сполучною ланкою між дитиною і педагогом, допомагаючи швидше налагодити контакт. 
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У корекційній та психотерапевтичній роботі з дітьми з РАС часто застосовується 

пісочна терапія. Вона являє собою невербальну форму психокорекції, у якій основний акцент 

робиться на творче самовираження дитини. У процесі створення творчого продукту у дитини 

в символічній формі проявляються образи - малюнки, композиції з фігурок і різні побудови 

завдяки  інтерактивній пісочниці. Варіантом такої терапії є пісочна арт-терапія, яка об'єднала в 

собі пісочну терапію з малюванням. Акцент  робиться на образотворчу творчість за 

допомогою піску та проектування на пісок певного кольору світла,  та як доповнення – різні   

образи та предмети. 

Вважається, що негативні емоції, конфлікти і страхи виражаються пісочними 

картинками в символічному вигляді. У процесі роботи з піском негативні відчуття дитини 

слабшають, «ідуть в пісок». У даний час пісочна арт-терапія як цілком доступна діяльність 

використовується при корекції поведінки дітей з РАС для зняття напруги, тривоги, 

дратівливості й нападів гніву. Також робота з піском проводиться для активації й стимуляції 

дитини, пізніше – для  розвитку взаємодії і побудови діалогу при спільній творчій роботі.  

Гра з піском – одне  з найулюбленіших занять дітей,  але це не просте проведення часу. 

Це багато нових емоцій і розвиваючих ігор. Дитина сама тягнеться до піску, треба тільки 

надати такій зацікавленості  творчу складову, і зі звичайного «колупання в піску» виходить 

освітній процес.  

Пісочна терапія в інтерактивній пісочниці: 

• покращує координацію руху; 

• розвиває сенсорне сприйняття; 

• стабілізує психологічний стан, знімає напругу; 

• вдосконалює предметно-ігрову діяльність, що в подальшому сприяє розвитку 

сюжетно-рольової гри і комунікативних навичок дитини; 

• більш гармонійно і інтенсивно сприяє розвитку всіх пізнавальних функцій 

(сприйняття, увага, пам'ять, мислення), а також мови і моторики; 

• розвиває просторову уяву, фантазію; 

• істотно посилює бажання дитини пізнавати щось нове, експериментувати і працювати 

самостійно; 

• потужно розвивається тактильна чутливість як основа «ручного інтелекту»; 

• зменшує невротичні прояви у дітей: підвищену тривожність, занепокоєння при 

соціальних контактах, боязливість у 

нових ситуаціях, зайву вразливість і 

емоційну лабільність, а також 

негативізм у відносинах з близькими 

й однолітками. 

Інтерактивна пісочниця є 

своєрідною моделлю навколишнього 

світу, й якій дитина може «програти»  

і  відпустити все, що його турбує. 

У нашому закладі 

використовується інтерактивна 

пісочна SAND GAMES 

(interpretation). Заняття  проходять із 

застосуванням різних методик арт-

терапії, казкотерапії та ігрової 

терапії. На заняттях з пісочної терапії 

використовуються ігри з піском, малювання піском (метод Sand-art). Використовується не 

тільки звичайний пісок, для програвання казок і малювання піском, але і не звичайний - 

кольоровий пісок. А це означає, що для кожної дитини буде підібраний свій курс занять, що 

відповідає його індивідуальним особливостям. 
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Проведення розвиваючих ігор з піском для дітей з аутизмом  вимагає дотримання ряду 

правил. 

 На початковому етапі при знайомстві дитини з піском слід уникати жорсткої структури 

заняття. Залежно від ситуації, емоційного стану та інтересів дитини можна продовжити етап 

спонтанної гри в піску, навіть якщо це стереотипні маніпуляції. 

Необхідно виробити особливий ритуал вітання і прощання. Це допоможе дитині краще 

орієнтуватися в ситуації. 

Спочатку педагог показує способи дії з піском, а потім разом з дитиною «рука в руці» 

повторює їх. Не варто наполягати на чіткому виконанні інструкції. 

На перших заняттях дитині важливо освоїти простий набір дій із піском за допомогою 

рук. Потім можна використовувати різні пристосування (лопатки, граблі, ємності для 

пересипання, пензлики для малювання тощо), а також іграшки (фігурки тварин і подібне). Не 

варто показувати вихованцю одразу весь набір ігрового матеріалу. 

Важливо уважно стежити за емоційною реакцією дитини при роботі з піском. У разі 

появи негативного ставлення або стомлення заняття необхідно завершити. 

За допомогою інтерактивної пісочниці можна вивчати  природознавство, ОБЖ, 

математику, а також  розвивати мовленнєві навички. Тому перенесення традиційних 

навчальних і розвиваючих завдань у пісочницю дає додатковий ефект. З одного боку  

підвищується мотивація дитини до занять, з іншого боку – більш гармонійно та інтенсивно 

відбувається розвиток пізнавальної сфери дітей. Розвиваючий і корекційний ефект досягається 

за рахунок пластичних властивостей піску, який сприяє тактильній стимуляції, розвитку 

дрібної моторики  рухів, збільшення маніпулятивних комбінацій і мовному (звуковому) 

супроводу  ігрового  або освітнього процесу.  

 Приклади пізнавальних ігор в інтерактивній пісочниці SAND GAMES (interpretation) :  

• ігри на ознайомлення з навколишнім світом (пізнаємо те, що поруч з нами: тварини, 

рослини, річки, моря, міста)  

«Шишки-каштанчики» - розвиває  увагу, навички впізнавати дерева та їх плоди. 

Розвиває дрібну моторику. Удосконалює  наочно-образне мислення. Вчить обстежувати та 

вивчати нове, визначати схоже та відмінне; об’єднувати  за відповідними ознаками. 

«Чий автомобіль?» -  навчає розпізнавати спеціальний транспорт   та професії  людей, 

до  яких вони належать. Розвиває орієнтацію у просторі. Вчить пересувати предмет по 

обмеженій площині. 

 «Сад - город» - навчає виконувати ігрові дії, об’єднані загальною назвою. Збагачує 

словник дитини іменниками, дієсловами. Вчить сортувати овочі та фрукти. 

 «Свійські та дикі тварини» - 

навчає розрізняти домашніх та диких 

тварин; наслідувати звуки свійських 

тварин. Розвиває дрідну моторику 

шляхом пересування звірів  між 

двома малюнками. 

«Кольоровий зоопарк» - 

навчає класифікувати предмети за 

кольорами. Розвиває  дрібну 

моторику, увагу.  Формує  розуміння 

питання «Скільки?» 

 «Математичний потяг» - 

навчає  дітей впізнавати цифри, та 

розподіляти предмети відповідно до 

числа. Розвиває  дрібну моторику, 

пам’ять. Стимулює  мовленнєву 

активність з урахуваннями особливостей комунікативно - мовленнєвої діяльності дитини. 
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 «Цікаві фігури» - навчає  розрізняти предмети за формою та кольором. Розвиває 

процеси аналізу, уваги, сприймання, порівняння. Формує розрізнення за допомогою 

тактильних відчуттів. 

Заняття в інтерактивній пісочниці SAND GAMES (interpretation)  повинні  базуватися 

на певних принципах:  

• Контакт з педагогом 

Педагог із вихованцями повинен вибудувати відкриті відносини, де кожна дитина може 

вільно обмінюватися враженнями, промовляти свої відчуття. Інтерактивна пісочниця SAND 

GAMES (interpretation)  викликає захоплені емоції у дітей. Це  допоможе педагогу отримати 

їхню довіру і по-справжньому зацікавити темою заняття. 

• «Проживання»  різних ситуацій  в  ігровій формі 

У дитини в процесі гри здійснюється взаємний перехід «уявного» в «реальне» і 

навпаки. Це допомагає йому усвідомити, який вчинок він скоїв: правильний чи помилковий.  

• «Пожвавлення» абстрактних символів 

Коли дитина взаємодіє з цифрами або геометричними фігурами, вона краще засвоює 

матеріал.  

Усе більш проявляється інтерес педагогів і батьків до даного методу. Необхідно  знати, 

що є стани і захворювання, при яких без дозволу лікаря, застосовувати пісочну терапію не 

слід. 

Таким чином, ми можемо відзначити, що перенесення навчальних і розвиваючих 

завдань в пісочницю дає додатковий ефект. З одного боку підвищують мотивацію дитини до 

занять, з іншого боку більш інтенсивно і гармонійно відбувається розвиток пізнавальних 

процесів. А з огляду на здатність піску «заземлити» негативну психічну енергію, то в процесі 

розвиваючої роботи відбувається гармонізація  психоемоційного стану дитини. 

Отже, педагогічна пісочна терапія є інноваційною технологією впливу на особистість 

дошкільника з метою розвитку позитивної мотивації до навчальної діяльності, формування 

комунікативних навичок, стабілізації емоційно-чуттєвого стану, надання можливості творчої 

самореалізації у навчально-виховному середовищі. Використання вчителем, вихователем  

означеної технології сприятиме розв’язанню основних завдань особистісно орієнтованого 

навчання і виховання дітей на засадах партнерства, взаємоповаги, довіри. 

 

 

 

 

ВИКОРИСТАННЯ ГЕОБОРДІВ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 

 

Петрашко Т.О., 

вихователька 

КЗДО №6 «Сватівський ЦРД» 

м. Сватове 

 

Гра-перший щабель діяльності дитини. Вона є потребою зростання, всебічного 

розвитку дитини. Вибір гри в першу чергу залежить від того, яка дитина, що їй необхідно, які 

виховні завдання вимагають свого розв`язання. 

В.О. Сухомлинський говорив: «Витоки здібностей і обдарування дітей на кінчиках 

пальців. Від пальців, образно кажучи, йдуть найтонші нитки - струмочки, які живлять джерело 

творчої думки. Іншими словами, чим більше майстерності в дитячій руці, тим розумніша 

дитина». Я працюю вихователем інклюзивної групи КЗДО №6 «Сватівський центр розвитку 

дитини». Завжди створюю умови, щоб  вправи приносили дитині радість, не викликали 

перевтомлення. Роботу з розвитку дрібної моторики руки проводжу регулярно, адже розумію, 

що саме тоді буде досягнутий вагомий ефект.  
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Чудовою іграшкою, яка добре розвиває дрібну моторику рук, координацію рухів, 

тренує аналітичні і творчі здібності, а також навчає навичкам для вивчення базових предметів 

у майбутньому, є математичний планшет або геоборд.  

Ця іграшка була створена ще в 50-х роках ХХ століття із застосуванням спеціальної 

методики М. Монтессорі для дитячого раннього розвитку.  

Ігри з геобордом спроможні стати допоміжним 

інструментом корекційно-розвивальної роботи,  яка 

спрямована на корекцію порушень шляхом розвитку 

особистості, її пізнавальної діяльності, емоційно-вольової 

сфери та мовлення. 

Геоборд застосовується не тільки з корекційною 

метою, а також і з профілактичною та психогігієнічною.  

В своїй роботі використовую геоборд (математичний 

планшет) для розвиваючого навчання дошкільників у тому 

числі для роботи з дітьми з ООП.  

Що таке геоборд? 

Геоборд - це багатофункціональна геометрична 

розвиваюча дошка (з 

фанери або дерева) 

для конструювання 

плоских зображень, 

розвитку математичних здібностей дитини через гру, 

інтелектуального розвитку. Це ідеальний інструмент 

для формування просторової уяви і дрібної моторики у 

дітей. Він являє собою поле з певним числом кілочок, 

на якому можна малювати звичайними латексними 

канцелярськими гумками або тонкими кольоровими 

для волосся. Одягаючи на кілочки різнокольорові 

гумки, дитина може створювати будь-яке зображення 

плоскої форми, а також всілякі візерунки. 

 Геоборд є прекрасним посібником для 

розвитку творчої думки, художнього смаку і фантазії. 

Дитина може створювати конструкції сама, а може це 

робити разом з дорослим.  

Навіщо потрібен геоборд? 

 1. Він розвиває когнітивні здібності 

дитини: просторове і асоціативне мислення, увагу. 

 2. Сприяє псіхосенсомоторному розвитку та розвиває дрібну моторику (розтягування, 

надягання гумок на кілочки - корисна сенсорна «зарядка» для маленьких пальчиків!). 

3. Геоборд пропонує безліч варіантів самостійного використання, а значить, розвиває 

фантазію і творчий потенціал дітей.  

4. Ця нескладна іграшка може використовуватися як математичний планшет і 

допомагає дитині на власному чуттєвому досвіді зрозуміти базові терміни геометрії: фігура, 

периметр, площа. такі непрості геометричні поняття, як форма, розмір, симетрія. Також можна 

познайомити дитину з буквами і цифрами. 

5. Ігри з геобордом - відмінний метод розслаблення і зняття фізичного та 

психологічного напруження у дітей.  
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Ще варто згадати, що ця цікава дошка допоможе в розвитку уяви, творчості, 

посидючості і пам'яті.  

 Крім розвитку математичних здібностей, у 

геоборда багато і інших функцій. Так, наприклад, він 

відмінно розвиває посидючість, формує гарну пам'ять, 

зміцнює нервову систему. 

Таким чином, використовуючи геоборди  в своїй 

роботі, я ставлю за мету створення умов 

для інтелектуального розвитку дітей дошкільного віку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Завдання: 

 розвивати розумові здібностей шляхом 

опанування дій заміщення і наочного моделювання, 

розвиток творчих здібностей; 

  формувати вміння орієнтуватися на 

площині і вирішувати завдання в системі координат; 

 удосконалювати вміння працювати за 

схемою, бачити зв'язок між предметами навколишнього світу і їх абстрактними 

зображеннями; 

 формувати уявлення про порядковий рахунку, вчити правильно користуватися 

кількісними і порядковими числівниками; 

  розвивати уявлення дітей про геометричні фігури, вчити виділяти їх ознаки: 

кути, сторони, вершини, їх кількість; 

 створювати умови для сенсорного розвитку, сенсорної інтеграції (розвивати 

моторну імітацію, збагачувати чуттєвий досвід, формувати полісенсорне сприймання, 

коригувати сенсорну гіперчутливість, розвивати відчуття ритму, (структурування середовища 

і діяльності), розвивати дрібну моторику та зорово-моторну координацію); 

 корекція та компенсація загальної та дрібної моторики дітей; 

 закріплювати вміння дітей чути і виконувати інструкції; 

 включати батьків до спільної діяльності з дітьми; 

 поповнювати розвивальне середовище групи. 

ГЕОБОРД з дерева своїми руками. 

Дану іграшку можна придбати в магазинах, але для дітей своєї групи я  виготовила її в 

домашніх умовах.   

Для створення геоборда своїми руками мені знадобився прямокутний лист фанери 

товщиною не менше 0,5 см.  

• Розмір основи - 25х25см. 

• Кількість пластмасових цвяхів - 49шт 

http://rozrobka.in.ua/konspekt-zanyattya-z-logiki-v-starshij-grupi-svyato-v-kruglomu.html
http://rozrobka.in.ua/konspekt-zanyattya-z-logiki-v-starshij-grupi-svyato-v-kruglomu.html
http://rozrobka.in.ua/konspekt-zanyattya-z-femp-po-zakriplennyu-poryadkovogo-i-kilek.html
http://rozrobka.in.ua/konspekt-zanyattya-z-femp-v-z-vikoristannyam-ikt--pidgotovcha.html
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• відстань між цвяхами- 4 см. 

Кольори основи - натуральний, а цвяхи обрала: зелені, сині, червоні, жовті і білі. Для 

роботи з геобордом також потрібні гумки - звичайні 

канцелярські або тонкі кольорові для волосся. 

Спочатку потрібно зробити розмітку на лицьовій 

поверхні у вигляді сітки з горизонтальних і вертикальних 

ліній. Важливо, щоб лінії утворювали рівні квадрати. 

Оптимальна відстань між точками перетину ліній - 4 см. 

Місця перетинів виділила натисканням шила. Після цього 

стерла намальовані лінії, а в виділені поглиблення молотком 

набила силові кнопки. Геоборд готовий. Беру на озброєння 

гумки - і починаємо гру.  

Знайомство з геобордом. 

Коли дитина вперше бачить геоборд, не пояснюю їй 

відразу, як можна з ним грати, а просто даю в руки іграшку з 

гумками і спостерігаю, що малюк буде з ними робити. 

Спочатку дитина повинна навчитися складати: 

• відрізки; 

• геометричні фігури (ромб, трапецію, квадрат, трикутник). 

Діти більш старшого віку можуть починати роботу з геобордом зі створення малюнків 

за готовими схемами. 

Види занять з 

геобордом:  

1.Виконання завдань за 

схемами. Я заготовила 

дидактичні картки з 

нанесеними на них точками так, 

як це зроблено на полі 

геоборда. Пропоную дитині за 

допомогою гумок повторити 

намальовані на картках 

зображення. Можна 

використовувати кольорові лінії 

і, відповідно, кольорові гумки.  

2.«Лабіринт». Для цієї захоплюючої гри застосовую крім гумок ще й кольорові нитки-

тоді  виходить лабіринт, по якому можуть пересуватися маленькі чоловічки, звірятка або 

просто пальчик малюка. Або даю завдання – провести ниточку по геоборду так, щоб обхопити 

гвіздочки одного кольору тощо. 
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3. «Створи свою композицію». Для цього дитина без допомоги дорослого відтворює 

візерунок або малюнок, який придумає сама.  

4. Малювати за завданням. Завдання полягає у вибудовуванні різноманітних 

геометричних фігур – різних за типом, кольором і розміром. Зобразити кішку, дерево, букву 

або цифру на планшеті - для дитини це серйозна робота! Якщо потрібне легше завдання - 

пропоную прокладати доріжки з гумок, робити найпростіші геометричні фігури. Більш 

складний варіант - малювати за словесною інструкцією або за алгоритмом.  

5. Ігри на фантазію! Дитина може творити на геоборді власні творіння. На великому 

полі, використовуючи лише уяву, попросіть її побудувати свої фігури, написати ім'я або 

цифри.  

6. За допомогою математичного планшету можна відпрацьовувати навички рахування, 

наприклад, побудувати фігуру, у якої 4 кута, не обов’язково квадрат або прямокутник, 

побудувати фігуру з п’ятьма кутами і т.д.  

7. Гра навпаки. Викладаю на дошці малюнок і дитина перемальовує його на папір. 

Слідкую, щоб малюнок був відповідний можливостям дитини. Цікаві вправи, коли діти дають 

завдання дорослим. Їм це дуже подобається.  

8. «Початок програмування». Розробляю дитині завдання на папері з точками, поруч з 

яким стоять цифри. Завдання полягає в тому, щоб створити малюнок поєднуючи лінії по 

цифрам. 

9. «Будиночки для тварин». На планшеті за допомогою гумок пропоную створити 

осередки, куди можна поскладати тварин. Таким чином організовуємо справжню рольову гру.  

 Перелік можливостей цієї іграшки настільки широкий, що користуватися ним 

можуть діти, починаючи з 1,5-річного віку.  Розвивальні ігри на основі геоборда, є 

багатогранним і цікавим матеріалом, який захоплює дітей, спонукає до активної участі в 

продуктивній діяльності, а гра з ним позитивно впливає на емоційний стан, створює додаткові 

можливості для корекції тактильної чутливості дитини. Така інноваційна технологія надає 

необмежені можливості для організації інтегрованої діяльності дошкільнят, використання її 

для корекційних та розвивальних ігор. Вона показала себе, як результативна допомога в роботі 

з дітьми з ООП. Використовувати ігри з геобордом можуть як психологи, вихователі, 

дефектологи, логопеди, так і батьки вдома. 

 За допомогою геоборда я намагаюсь осучаснити освітнє середовище групи, 

зокрема урізноманітнити форми освітньої роботи в розвивальному середовищі. Вважаю, що 

використання інноваційних технологій у сучасному освітньому просторі, підвищує мотивацію 

дитини до пізнавальної діяльності, сприяє формуванню її компетентностей.  
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Певні категорії дітей в Україні позбавлені рівного доступу до якісної освіти. Загальна 

чисельність дітей-інвалідів та дітей з особливими потребами щороку збільшується на 0,5%. 

Чисельність дітей-інвалідів станом на початок 2015 року сягнула показника 167 059 осіб або 

2,0% від усього дитячого населення країни і на початок 2019 р. складає приблизно 251 тис. 

дітей. 

У м.Сєвєродонецьку 

кількість дітей з особливими 

потребами за останні 5 років зросла 

у 5 разів. 

Згідно з Концепцією 

розвитку інклюзивного навчання в 

Україні здійснюється активний 

пошук та впровадження ефективних 

шляхів соціальної взаємодії дітей, 

що потребують корекції 

психофізичного розвитку із їхніми 

здоровими однолітками.  

Українське суспільство досягло такого рівня соціального розвитку, коли не може собі 

дозволити втратити жодну підростаючу людину, а визнання Конвенції ООН про права дитини 

та Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захист і розвиток дітей посилило увагу 

батьків, держави і громадськості до їхніх проблем з народження і до повноліття та 

відповідальності за розвиток, навчання і виховання дитини.  

Безумовно, діти з особливими освітніми потребами теж не повинні залишатися без 

належної уваги. Адже історично так склалося, що вони були позбавлені можливостей 

отримувати освіту поруч зі своїми однолітками з нормальним розвитком, їм відмовляли у 

доступі до загальноосвітньої навчальної програми і навчали у спеціальних закладах. 

Тому на сьогодні одним із найважливіших явищ у сучасній спеціальній освіті є рух за 

інклюзивну освіту. Інклюзія потрібна нашій державі як засіб досягнення соціальної 

справедливості в інтересах дітей з особливими освітніми потребами. 

Діяльність дошкільного навчального закладу на сучасному етапі неможлива без 

ефективного вирішення пріоритетних завдань розвитку навчання та виховання дітей, без 

пошуку оптимальних форм організації освітнього процесу, використання перспективного 

досвіду, а також здійснення інноваційної діяльності. 

Перед педагогами нашого закладу сьогодні стоїть завдання – організувати таку 

діяльність, яка б ставила дитину перед необхідністю спрямовувати свої розумові зусилля на 

пошук і вибіркове використання наявних у неї знань і вмінь для розв’язання нового 

конкретного завдання. Наші вихователі спрямовують свої дії на формування у дітей значущої 

мотивації до пізнання, що і скеровує їхню пізнавальну активність, стимулює розвиток власних 

почуттів та інтересів. Чим цікавіша така діяльність, тим емоційніший її вплив і тим більший 

ефект вона дає. Для реалізації окреслених завдань педагоги нашого дитячого садка широко 

використовують інноваційні технології, цікаві нетрадиційні методики. Були опановані 

досягнення провідних світових фахівців (С.Д. Деребо,  В.А. Ясвин) щодо використання в 

роботі з дітьми-аутистами анімалотерапії. Свою діяльність  вони розпочали  з опитування 

серед дітей та батьків вихованців – чи у всіх дітей є домашні тварини та які? 

В опитуванні взяли участь: 

- дітей – 108; 

- батьків – 97. 

Їм були поставлені наступні питання:  

1. Чи є у вас домашня тварина? 

2.Яка ваша домашня тварина? 

3. Як у вас з’явилася ця тварина?  

4. Якої породи? 
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5. Скільки їй  років? 

6. Чим ви її годуєте?  

7. Чи  любите ви з нею  грати, пестити?  

Відповіді були такі: 

Мають тварин – 60   

Ні – 34  

Інші тварини або птахи – 14  

Собаки – 12   

Кішки – 41   

Собаки і кішки – 16   

По одній тварині – 52   

Більше 3-х тварин (собаки, кішки, гризуни, птахи, земноводні) – 11   

 Виявилося, що у сім’ях, де є тварини, відсоток дітей із відносно високими показниками 

почуття неповноцінності і ворожості виявився вдвічі нижчим, ніж у сім’ях, де тварин немає. 

Контакти з тваринами  є тим додатковим каналом взаємодії особистості з навколишнім світом, 

який може сприяти психічній і соціальній її реабілітації. У взаємодії з улюбленою твариною  

дитина отримує відповідний комунікативний досвід, який іншим шляхом вона отримати не 

може. Як показують спостереження, дитина, яка має будь-яку тварину, реально підвищує свій 

статус серед однолітків. Більшість дітей (98%) вважають своїх тварин важливими членами 

сім’ї, а 88% впевнені, що вихованці розуміють, коли їх господарі засмучені або погано себе 

почувають. Діти, у яких є домашні тварини, більш незалежні і оптимістичні. 
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Анімалотерапія гарна тим, що не має протипоказань, хіба що алергія на хутро тварин. 

Мало хто знає, що кішки і собаки позитивно впливають на серцево-судинну систему людини, 

а птахи і акваріумні рибки заспокоюють нерви й піднімають настрій. 
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Психофізіологічна:  усунення стресу, нормалізація роботи 

нервової системи, психіки в цілому 

Психотерапевтична:  гармонізація міжособистісних 

стосунків 

Реабілітаційна: є додатковим каналом взаємодії  

особистості з оточуючим світом 

Задоволення потреби в особистій компетентності: «Я 

можу!»  - одна з важливіших потреб людини 

Самореалізації: бути значимим для інших 

Спілкування: функція партнера у спілкуванні 
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Функції анімалотерапії дозволяють розкрити додаткові можливості дітей, уникнути 

стресу,  збагатити соціальний досвід, адаптувати дітей до змін в навколишньому світі. 

Функції анімалотерапії 

Керуючись результатами опитування та анкетування, з метою максимальної реалізації 

потенціалу дитини, а також допомоги її сім’ї фахівцями нашого дитячого садка (асистентом 

вихователя, психологом, медичною сестрою, вчителем-логопедом) була розроблена модель 

використання  традиційних (поведінкових, освітніх) і нетрадиційних методів корекції аутизму. 

Серед нетрадиційних ми особливо виділяємо анімалотерапію, тобто лікування за допомогою 

тварин. 

В нашому дитячому садку використовуються такі види анімалотерапії як:  

 Іппотерапія – комплексний багатофункціональний метод реабілітації, при якому 

використовується взаємодія з конем у вигляді дотиків, погладжувань, верхової їзди та 

виконання гімнастичних вправ на коні. У процесі верхової їзди задіюються всі основні групи 

м’язів тіла. Під впливом фізичних вправ відзначається посилення функції вегетативних 

систем. 

Лікувальний ефект досягається за рахунок природних циклічних вібрацій, які 

виникають під час їзди верхи, а також завдяки коливанням, що передаються зі спини коня під 

час його руху на хребет і суглоби людини. При оптимальному навантаженні навколо хребта 

створюється міцний м’язовий корсет, поліпшується кровообіг, нормалізується обмін речовин 

у міжхребцевих дисках. Надзвичайно корисний кінний спорт для дітей. Адже під час їзди 

верхи в них формується правильна постава, зміцнюються м’язи. 

Для аутистів – кінь виступає як посередник, він німий, з ним простіше спілкуватися. 

Кінь дає зрозуміти, як правильно рухатися. Вершник отримує якийсь стереотип руху, 

розвивається рівновага, з коня вони переносять розуміння як правильно тримати себе на землі. 

Доведено, що спілкування з кіньми формує позитивний емоційний фон, який сам по собі є 

цілющим. Існує думка, якщо погладити вороного по гриві або розчесати його, то втома 

проходить миттєво, а головний біль розсіюється. Дані ефекти можливі, швидше за все, через 

сильне біополе у найграціозніших тварин на планеті. Нарівні з дельфінами, скакуни здатні 

заряджати позитивною енергетикою ослаблений дитячий організм, відновлюючи його сили.  

Вимоги до підготовки та проведення занять з   іпотерапії 

 Безпека. Зазвичай іпотерапія проводиться в манежі на піску. 

 Компетентність інструктора. 

 Наявність медпункту і/або аптечки. 

 Відповідність коня вимогам іпотерапії. 

 Кінь для лікувальної  іпотерапії підбирається зі спокійним характером, правильним 

кроком. Тварина повинна  обов’язково бути здоровою. 

Педагогами інклюзивних груп була  продумана та розроблена серія:  

 - спеціальних ігор: «Лікарня для коней», «Конеферма», «Коні та поні». 

 - словесних вправ: «Коник Сніжок лікує діток», «Їду-їду»,  

- міні-занять для дітей-аутистів: «Зоопарк», «Перегони коней», «Одягни коника». 

Інклюзивні групи неодноразово відвідували конеферму в нашому місті 

Сєвєродонецьку, ми маємо згоду із спеціалістом із іппотерапії на безкоштовні заняття.  

Робота тренера-іппотерапевта передбачала:  

 навчання малят не боятися тварину і дружити з нею (відчути дотик м’яких теплих губ 

коня, доторкнутися до теплої м’якенької шкіри тварини);  

 догляд та годування тварини (принести конику ласощі, почесати її спеціальною 

щіткою); 

 використання елементів їзди верхи; 

 забезпечення діалогу, монологу дітей із конем. 

Завдяки корекційній роботі із залученням коней значно поліпшився психологічний стан  

дітей, які страждають на аутизм, оскільки взаємодія з конем відбувалася не на вербальному 
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рівні, дитина ніби залишалася усередині свого комфортного світу і водночас виходила зі стану 

ізоляції від довкілля, поступово адаптувалася  до нього.  

Фелінотерапія – це метод профілактики і лікування різних захворювань за допомогою 

контактів з котами. Діти сприймають присутність кішки без найменшого роздратування.  

Кішка, по суті, не робить нічого незвичайного, вона просто лащиться до дитини, лиже 

їй руки, обличчя. Її тепло та заспокійливе мурчання дозволяють дитині розслабитися. 

Спілкування з ними зміцнює імунітет 

Особливістю фелінотерапії є можливість розширення досвіду невербальної поведінки. 

Тварини не говорять, а видають звуки. Це їх своєрідна мова, і досвідчені господарі здатні 

розрізняти в цих сигналах всілякі форми звертання і висловлювання бажань і почуттів. Дитина 

чітко розуміє настрій тварини, так як вона всім виглядом: позою, рухами, поглядом – його 

показує.Такі спостереження за поведінкою тварини дають дитині досвід приєднання, 

розширюють  емоційний спектр: радість, доброзичливість, смуток, образа, злість стають 

зрозумілі і впізнавані. В розробленій нашими фахівцями програмі для кожної дитини 

використовувалися різні методики, комбінування елементів арт-терапії (пісочної терапії – 

«Сліди кішки»; музичної терапії – «Співучі коти»; ігро-терапії – «Кошачий дім», «Весела 

сімейка»; казкотерапії – «Кіт і пес» дитячого аутотреннінга – вправи «Погладимо кицю», 

«Ласкава та сердита киця». «Точимо кігті» та ін.   

Присутність   кішки компенсує у дитини потребу в тілесному контакті, вона вчиться 

бути відповідальною. За допомогою догляду за домашнім вихованцем налагоджуються 

міжособистісні контакти з дітьми, за рахунок збільшення позитивних емоцій. 

 

Вимоги до підготовки та проведення занять з фелінотерапії 

 Тварина відбирається  максимально розумна і обов’язково здорова, спокійна, 

орієнтована на людину. 

 Транспортування для кішки – це завжди стрес. Кішці потрібен час, для 

ознайомлення з новим приміщенням. 

 Перед заняттям кішку рекомендується погодувати і запропонувати дітям 

спостерігати за цим процесом. 

 У дитини не повинно бути протипоказань до занять з твариною. 

 Каністерапія – терапія з використанням собак; є одним з найбільш затребуваних видів 

анімалотерапії, допомагає при роботі з дітьми, які важко йдуть на контакт, допомагає 

розвитку емоційних, розумових здібностей, а також розвитку рухових функцій.  

У дітей поліпшується координація рухів,   пам’ять.  

Замкнутим, боязким, нерішучим дітям собака частіше замінює друга: їй довіряють 

таємниці,  сум і радості, демонструють свої досягнення і здібності. Своїм існуванням поруч з 

дитиною собаки згладжують його проблеми, страхи, допомагають спілкуватися з оточуючими.  

Спілкування з собакою відіграє особливу роль в соціально-психологічному 

благополуччі дітей, воно дає необхідне емоційне «підживлення» і саме по собі є гарною 

психотерапією. Собака дозволяє надовго стримати страх, депресію, напругу, підвищіти 

уважність і мобілізувати рухові функції. Неговіркі  починають більше говорити, а діти  з 

емоційною некомпетентністю (набутою або вродженою) — виявляти здатність реагувати на 

тварин із несподіваним почуттям і розумінням.  

Однак,  успіх каністерапії залежить насамперед від того, які відносини між твариною і 

дитиною були встановлені. Присутність або пасивна участь у терапії дружелюбно 

налаштованого собаки збігається з помітним поліпшенням у поведінці дітей та зниженням 

таких проявів аутизму, як занурення в себе. 

 Чим може допомогти собака:  

Це відкриті, позитивні і добрі істоти, які не ділять людей. У них відсутнє поняття 

«норми» у людському розумінні – вони однаково готові до взаємодії з усіма, незалежно від 

індивідуальних особливостей з відкритою душею і готовністю спілкуватися. Такі якості собак   

допомагають дітям перетнути свої бар’єри і відкритися світу. 
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Вони вчать дітей говорити. Адже дати команду і отримати результат – так весело і 

цікаво. А без команди собака не підійде, не сяде і не дасть лапу; Дотики до м’якого та теплого 

хутра часто заспокоюють дітей. 

Усі завдання, які зроблені з бажанням та задоволенням, мають набагато більший ефект, 

ніж ті самі вправи, які робилися через примушення. Наприклад, покидати м’ячика собаці (по 

суті виконати вправи по згинанню/розгинанню пальців і рук) набагато веселіше, ніж кидати 

того ж м’яча у кошик. Пройти декілька кроків, тримаючись за нашийник великого пса 

набагато цікавіше, ніж пройти ту ж дистанцію просто так. Собака завжди щиро і відкрито 

реагує на бажання взаємодії з нею, чим позитивно підкріплює спроби і заохочує до подальших 

дій. 

В процесі роботи педагоги помітили, що діти з особливими потребами з задоволенням 

беруть участь у іграх з участю собак: «Здрастуй Пес», «Чуйний сторож», «Знайди пухнастого 

друга»; слухають художні твори, розглядають картини, малюнки, іграшки.  

Вимоги до підготовки та проведення занять з  фелінотерапії 

 У дитини до цих занять не повинно бути протипоказань, а саме: 

  алергії на собак; 

 відкритих ран; 

 захворювань шкіри; 

 інфекційних захворювань; 

Треба зауважити, що далеко не кожна собака може брати участь в реабілітації 

особливих дітей.  

Собака-терапевт повинна бути громадською, тобто вести себе без господаря так само, 

як і з ним, виконувати чужі команди; передбачуваною; розумно слухняною, тобто в деяких 

ситуаціях діяти самостійно.  

Але яку б тварину не використовували наші фахівці на заняттях з анімалотерапії – 

собаку, кішку чи «золоту» рибку, вплив біополя дитини і тварини один на одного приносить 

тільки користь. Ми завжди пам’ятаємо, що дбайливе ставлення до тварин обов’язково принесе 

радість і дітям, і тваринам, а це, в свою чергу, позитивно відгукнеться на стані здоров’я і 

настрої.  

Для того, щоб заняття з анімалотерапії були  ефективними,  педагоги нашого закладу 

дотримуються певних правил. 

Після занять з анімалотерапії спостерігаються: 

 нормалізація м’язового тонусу; 

 позитивний психо-емоційний вплив від спілкування з  тваринами; 

 поліпшення великої і дрібної моторики; 

 зниження гіперактивності, поліпшення самоконтролю;  

 поліпшення мовного розвитку, розуміння інструкцій, соціальних норм, 

збільшення активного словникового запасу. 

 Для досягнення більшої ефективності впливу домашніх тварин на дітей-аутистів ми 

залучаємо батьків, решту дітей інклюзивної групи до проведення занять, екскурсій, 

спостережень, виготовлення поробок, малюнків та ін. 

Спостерігаючи за поведінкою дітей в присутності  живих істот   

вихователі  інформують батьків про зміни у поведінці дитини, особливостях емоційного та 

психологічного стану.  Для отримання більш повної інформації про вплив анімалотерапії на 

дитину  педагоги груп проводять  опитування та анкетування. 

В анкетуванні взяли участь – 100%  батьків дітей-аутистів. 

Результатом  аналізу анкет є висновок: діти,  у яких є тварини, та, які багато часу з 

ними спілкуються,  мають більш високий рівень розвитку пам'яті, мислення, уваги, мови, у 

них вище пізнавальна мотивація, краще розвинені просторові уявлення. 

Позитивні зміни були помічені в області дрібної моторики, а також в концентрації 

уваги. Частина батьків помітили у своїх дітей нівелювання боязні перед тваринами, прогрес у 
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спілкуванні з іншими особами, більш високу впевненість у собі. Батьки підтвердили 

збільшення словникового запасу у дітей під впливом анімалотерапії. (Рис.1) 

      

ПОКАЗНИКИ ЗМІН У РОЗВИТКУ ДІТЕЙ 

Рис. 1  Показники змін у розвитку дітей 

Анімалотерапія дозволяє на науковій основі використовувати тисячолітній досвід 

людства по взаємодії з тваринами, у м'якій формі позбутися захворювань, і уникати 

негативних наслідків стресів. Тварини люблять нас, приймають нас такими, якими ми є, з 

усіма нашими недоліками. Крім цього вони виховують в дітях почуття відповідальності й 

мають унікальну здатність виводити дитину із замкнутого внутрішнього простору, тобто 

пробуджують бажання спілкуватися з іншими дітьми, пізнавати навколишній світ, радіти 

життю, любити життя і людей. Сучасне суспільство для багатьох людей пов’язане з дефіцитом  

спілкування. Саме взаємодія з тваринами часто заповнює нішу, що утворилася, несе позитивні 

емоції і надає життю додатковий сенс. 

Ось і виходить, що не лише  ми у відповіді за братів наших менших, а і вони – за нас. 

Безсловесні доктори дивляться нам в душу і лікують її, лікують наше тіло, наші нерви. А ми 

тішимо своє самолюбство, думаючи, що відповідаємо за тих, хто здатний допомогти не тільки 

собі, а й нам. 

ДОДАТКИ 

 

Додаток 1 

Правила проведення занять з анімалотерапії 

1.  Заняття проводяться тільки індивідуально. Головне – перед першим заняттям 

ознайомити дитину з твариною, щоб дитина не могла заподіяти шкоди як собі, так і тварині,  

та поводилася  адекватно заданій ситуації. 

2. Далі обирається тварина, яку   фахівці будуть використовувати на заняттях: 

2.1. При виборі тварини необхідно вивчити її індивідуально-психологічні особливості, 

звички в «побуті» і на природі, з’ясувати умови виховання, подивитися, як тварина 

знайомиться, спілкується, чи не агресивна. Важливо знати і стан її здоров’я. 

2.2. Вибрану тварину треба познайомити з дитиною та  подивитися на її реакцію. Так 

само слід познайомити тварину з приміщенням, в якому будуть проходити наступні заняття.  

Наступна частина підготовки – це розпланування заняття: 

1.  Вступна частина – це можуть бути ігри, вправи спрямовані на позитивне ставлення 

до заняття, тварини, на створення емоційного настрою; 

2. Релаксаційний тренінг – техніки, що знижують психо-м’язове напруження; 

3.   Знайомство з твариною, або ігри з нею (розгляд, годування, догляд); 

4. Заключна частина – арт-терапевтичні вправи (малюнки, танці, етюди) на вираз 

емоційного стану дітей, рефлексії; 

5. Прощання – відпрацювання механізмів розставання. 

 Залежно від стану та настрою дитини на занятті педагоги  використовують або всі 

складові частини або тільки одну з них. Також вищенаведена схема заняття може 

змінюватися, відповідно до змістовної і цільової спрямованості.  

 

Додаток 2 

 До початку 

занять 

Після 

циклу занять 

Фізичний стан 39 46 

Психічний стан 28 32 

Емоційний стан 32 68 

Суспільний стан 21 23 

Без змін  0 
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АНКЕТА ДЛЯ БАТЬКІВ 

1. Опишіть найближче довкілля, в якому можливий контакт вашої дитини з 

живими істотами (сільська місцевість, поле, луки, ставок, виставка, зоопарк, лісосмуга, дача, 

акваріум, тераріум). 

2. Назвіть об’єкт природи, з яким взаємодіє дитина (свійська тварина, звірок, птах, 

комаха тощо). 

3. У чому полягає самостійна діяльність дитини, пов’язана з доглядом за 

тваринами? 

4. Опишіть безпосередній контакт вашої дитини з живою істотою 

5. Чи здійснюються в родині спільні спостереження дитини й дорослого за 

твариною чи птахом/комахою та ін.? 

6. Як дитина знайомиться з живою істотою: діє чи спостерігає? 

7. Які дії щодо догляду за живою істотою дитина виконує разом з дорослим? 

8. Середня тривалість взаємодії дитини з живим об’єктом. 

 

 

Додаток 3 

 

Послідовність ознайомлення дітей 

з розладами аутичного спектру з собакою 

Вправи для аутистів діляться на 6 типів складності, від простих дій без контакту з 

собакою і інструктором  до самостійного спілкування з собакою. Рівень складності і 

тривалості контакту поступово збільшується. Вправи наступного ступеня складності вводять 

по одному за одне заняття, після досягнення стійкої позитивної реакції дитини на попередні 

вправи. Вправи потрібно чергувати, незначно змінюючи їх тривалість і послідовність, щоб 

уникнути розвитку стереотипії. Але вітання, перша вправа і прощання повинні бути 

стереотипними, це викликає у дитини заспокоєння і впевненість в «правильному порядку 

речей». Якщо введення нової вправи викликає негативну реакцію пацієнта, потрібно 

повернутися до вправ попереднього комплексу на 1-3 заняття і після цього знову спробувати 

ускладнити заняття. З дітьми з легкої стадією аутизму можна перейти від початкової до вищої 

стадії складності швидше, але при цьому потрібно дуже уважно і критично оцінювати 

результати занять. 

При заняттях з аутистами потрібно пам’ятати, що вони можуть самостійно повторити 

дії, що сподобалися в іншій ситуації. Тому запропоновані аутистам дії повинні бути безпечні 

для них і оточуючих. Наприклад, не варто вчити аутиста смикати собаку за поводок, так як він 

може підійти до будь-якої іншої собаки і повторити цю дію. З цих же причин для аутиста 

може бути шкідливою гра в лікування собаки. 

Необхідний інвентар: шлейка, довгий і короткий поводок, різні іграшки, що не видають 

звуків при стисканні або падінні, підстилка для собаки, м'які обручі гімнастичні, кільця для 

одягання на шию, підгодівля, контейнер для підгодівлі, рушники для витирання собаки, 

одноразові тарілки і миски, атравматичні гребінці та щітки, рукавиця-гребінець, трубка для 

подовження гребінця.  

Мета занять каніс-терапією з аутистами полягає в розвитку і тренуванні контактності, 

збагаченні  їх сенсорного середовища, закріпленні нових навичок. 

Відмінним результатом першого заняття можна вважати активні дії дитини: погляд 

в очі, погладжування собаки, повторення дій і слів педагога, проголошення фраз, в яких є 

почуті їм слова, навіть якщо загальний зміст фрази, з точки зору здорової людини, відсутній 

або негативний. Маленькі  діти, що погано говорять можуть вимовляти звуки. 

Чудовим результатом буде залучення дитини в гру з собакою. 

Якщо контакт з дитиною налагоджений, потрібно чітко і емоційно-доброзичливо 

коментувати свої дії. Наприклад «я гладжу собаку», «собака лягла», «собака йде», «ти граєш з 

собакою». Фрази не повинні бути занадто довгими і складними. Кількість слів і складність 
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фраз підбираються індивідуально і залежать від ступеня порушень у дитини і його віку. Навіть 

якщо дитина не говорить, для неї тим не менш обов’язково потрібно коментувати все, що 

відбувається. 

Закінчувати заняття потрібно також з коментарями на кшталт: «собака втомилася», 

«час прощатися», стимулюючи дитину до розвитку соціальної поведінки і розуміння того, що 

відбувається. 

Всі маніпуляції, як дитини, так і залучених в заняттях людей і собак, потрібно 

коментувати, м’яко спонукаючи дитину до відповідних реакцій. Перші вербальні реакції 

аутиста будуть, найімовірніше, ехолалія, тобто повтором ваших слів і інтонацій. Хорошим 

результатом занять є реакції, що поступово з’являються: самостійна інтонація при повторі 

ваших слів, потім перестроювання фрази, потім включення інших слів, потім проголошення 

своїх слів або фраз у відповідь на ваше запитання або пропозицію. Дуже хорошим 

результатом є самостійне проголошення (без підказки чи питання) слів або фрази в якості 

реакції на ситуацію. 

Тривалість першого заняття варіює від 5 до 15 хвилин. Наступні заняття тривають від 

10 хвилин до 20 хвилин. 

Друге заняття потрібно почати з процедури знайомства. Підійшовши до дитини, 

вимовити «здрастуй», «мене звати ....», «Це собака, її звуть ...» привчаючи маленького аутиста 

до норм соціальної поведінки. Далі заняття будується за зразком першого з ускладненнями. 

Слід враховувати, що найчастіше аутисти уникають нових дій і предметів досить довго, 

тому 2, 3, 4, іноді і 5 занять доводиться будувати за зразком першої зустрічі – уникати 

надмірного наближення до пацієнта, уникати гучних звуків і різких рухів собаки, уникати 

будь-якого тиску на пацієнта. 

Також потрібно брати до уваги, що можливі раптові зміни настрою, відхід у себе, 

переляк або відторгнення, після серії занять з цілком позитивним ефектом. Якщо такий зрив 

стався одноразово, або зриви відбуваються не систематично, причина може полягати в подіях, 

що сталися на заняттях каністерапією. Наприклад, прихід гостей, приїзд родичів, почута на 

вулиці музика або побачена подія, можуть вивести аутиста з себе з деякою затримкою. Тому в 

разі зриву необхідно розпитати родича або опікуна аутиста про події, що відбулися, і 

домовитися про попередження подібних ситуацій. 

Якщо ж зриви відбуваються на заняттях систематично, негативна реакція на собаку 

збільшується, потрібно проаналізувати реакції дитини і спростити заняття до дистанційного 

спілкування, або скасувати їх, але після 1-2 занять з дистанційним спілкуванням, щоб не 

закріпити у дитини переляк при вигляді собаки. 

Після досягнення позитивних або нейтральних реакцій дитини на собаку, потрібно 

переходити до більш активної взаємодії, але робити це дуже повільно і поступово. 

 

 

Додаток 4 

Вправи для  ознайомлення 

дітей з розладами аутичного спектру з кішкою 

1. Уткніться в свою кішку лобом і завмріть в такому положенні на 2-3 хвилини. 

Ефект: нормалізується тиск, знімає стрес, головний біль. 

2. На декілька хвилин покладіть кішку на шию. 

Ефект: прогріває всі шийні хребці, знімає негативні емоції. 

3. Кілька разів поперемінно кожною рукою проведіть по спині кішки: від вух і до 

хвоста. 

Ефект: Масажуються активні ділянки на долонях. 

4. Дозвольте кішці вибрати будь-яке місце у вас на тілі і влягтися там. Кішка знайде 

хворе місце і зігріє його. 

Ефект: Посилене муркотіння і вібрація приборкують біль і відновлюють баланс 

серцево-судинної системи. 
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ АКТИВНОГО МУЗИКУВАННЯ В РОБОТІ З ДІТЬМИ З 

ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 

 

Чернуха С.Л., 

музична керівниця 

Комунальний заклад «Лисичанський дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок) № 13 «Ромашка» 

м. Лисичанськ 

 

Коли мова йдеться про дітей з особливими освітніми проблемами, важливо розуміти, 

що для них музика є важливим засобом взаємодії з навколишнім світом. Але такі діти, через  

свої індивідуальні особливості, не завжди  можуть в повній мірі сприймати музику.  

Щоб досягти певного результату, навчати таких дітей музики слід по-новому. 

Процес музичного виховання дітей з особливими освітніми проблемами може бути 

організований за принципом активного музикування. 

Активне музикування передбачає креативну діяльність «особливої» дитини, стимулює 

бажання спілкуватися, сприяє розкриттю адаптивних можливостей організму. 

Музикування – це спілкування музичними засобами, унікальна можливість, що 

дозволяє розвивати індивідуальність дитини, здібність бачити і чути навколишній світ по-

своєму. 

Завданням активного музикування є не опановування рухами, а «переживання» музики, 

відтворення її образів у спонтанній імпровізації. 

Щоб досягти глибокого впливу музики на дитячий організм, малюк повинен сам 

активно діяти: співати, грати на музичних інструментах, втілювати музику в рухах. Рухи під 

музику особливо необхідні діткам з ООП, тому що дуже часто у них порушена координація 

рухів, слабо розвинута загальна моторика. І тут в нагоді стають: 

 найпростіші музичні ігри-імпровізації за допомогою простих музичних 

інструментів і предметів побуту, 

  «тілесна гра» (Body Percussion) – мистецтво грати музику без використання 

інструментів, відтворення різних звуків за допомогою власного тіла. 

Активне музикування стає основою для накопичення сенсорного досвіду у дітей з 

особливими освітніми потребами,  сприяє формуванню у них навичок слухання, розвиває 

вміння сприймати та передавати настрій музичного твору, імпровізувати. Крім того такі 

заняття допомагають малюкові не просто почути, а відчути ритм всім тілом, відчути його 

всередині себе, що сприяє розвитку рухової координації. 
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Заклади загальної середньої освіти 
 

Номінація. Інноваційна діяльність закладу освіти  

у сфері інклюзивної освіти 
 

 

 

ОСВІТА ДЛЯ ВСІХ: ІНКЛЮЗИВНИЙ ПІДХІД 

 

Віжанська Т.В., 

заступниця директора  

з навчально-виховної роботи  

Володимир-Волинський ліцей «Центр освіти»  

Волинської обласної ради 

 

     "Коли інклюзивне навчання буде повністю 

опановане, ми зможемо   від ідеї, що всі діти для того, щоб 

приносити користь суспільству, мають бути схожими одне 

на одного. Замість цього будемо шукати й підтримувати 

таланти, властиві всім людям. Ми починаємо розглядати 

нетипові способи, щоб виховувати корисних членів 

суспільства, і в процесі цієї роботи ми зможемо дати всім 

дітям відчуття того, що вони потрібні". 

Норман Кунк 

 

Зміни в цінностях освіти продукують гуманність стосунків, свободу самовиявлення, 

індивідуальності та самореалізації, а не лише засвоєння знань та навичок.  Інклюзивна форма 

освіти, здатна  забезпечити безумовне право кожної дитини на навчання з врахуванням  

індивідуальних особливостей, виключаючи  будь-яку дискримінацію дітей; забезпечує 

рівноцінне ставлення, але створює спеціальні умови для дітей з особливими потребами.  

У 2012 році у нашому закладі освіти, (на той час це Володимир-Волинська 

спеціалізована школа – інтернат «Центр 

освіти та соціально-педагогічної 

підтримки»), розпочали навчання діти з 

особливими освітніми потребами. 

Першопровідцями у нас стало  дошкільне 

відділення «Малятко», саме там  розпочали 

процес інклюзивного навчання.  

У 2013-2014 навчальному році у 

школі був створений перший інклюзивний 

клас. Сьогодні у нашому закладі (тепер ми 

ліцей «Центр освіти» Волинської обласної 

ради) навчається 16 дітей з особливими 

освітніми потребами та створено 9 

інклюзивних класів, 6 дітей  виховуються у 

садочку, який вже не є структурним 

підрозділом закладу. 

За вісім  років роботи по впровадженню та удосконаленню інклюзивного навчання у 

ліцеї чітко зрозуміли, що лише у співпраці та взаємодії зможемо досягти успіхів та прогресу в 

розвитку дітей.  Важливим та цінним для нас є налагодження  зв’язків з  інклюзивно-

ресурсним  центром створеним у місті . Спеціалісти з інклюзивно-ресурсного центру включені 



58 

 

до складу команди супроводу дітей з особливими освітніми потребами, надають необхідні 

методичні рекомендації для педагогів та спеціалістів. Дуже ефективною є праця  у тісному 

тандемі вчитель - асистент учителя - корекційні педагоги - батьки. Залучення батьків до 

навчального процесу дітей як рівноправних партнерів та перших вчителів своїх дітей є однією 

з складових моделі інклюзивної освіти. 

Для посилення необхідних партнерських відносин і встановлення зворотного зв’язку з 

усіма учасниками освітнього процесу використовуємо як традиційні, так і інноваційні форми 

роботи, а саме: 

- семінари-практикуми; 

- консультації (індивідуальні та групові); 

- клуб Турботливих батьків; 

- батьківські конференції; 

- вечори запитань та відповідей; 

- інформаційні куточки; 

-        зустрічі у форматі  кафе. 

Об’єднуємо родини, організовуючи відпочинок на природі для батьків та дітей,  

залучаємо  батьків до проведення  родинних свят, вечорів відпочинку, спортивних розваг. 

Інноваційні форми роботи вносять в освітній процес свіжі думки, нові ідеї, сприяють 

згуртуванню колективу; оригінальність та новизна забезпечує гарний настрій та ефективну 

взаємодію, підвищують  рівень зацікавленості батьків  та професійних компетентностей 

педагогів. 

Ключовий принцип, який лежить в основі інклюзивної освіти, полягає в тому, що 

школа відкрита для дітей, незалежно від 

їхніх фізичних, інтелектуальних, 

соціальних, емоційних, мовних чи 

інших особливостей  дітей, чиї освітні 

потреби виходять за межі 

загальноприйнятої норми.  Усі учні 

повинні не просто вчитися і 

виховуватися, але й жити повним 

емоційно насиченим життям, в якому 

можуть задовільнити  власні природні, 

соціальні й духовні потреби і 

підготувати себе до успішної інтеграції 

в самостійне соціально-економічне 

життя.  

З огляду на це, втілюючи 

принципи інклюзивного підходу, педагоги ліцею реалізовують   наступні цілі і завдання : 

 Створюють ефективне розвивальне середовище , формують  систему ціннісних  

орієнтацій, 

 Забезпечують  безумовне право кожної дитини на навчання з врахуванням її 

індивідуальних особливостей та максимальний розвиток її задатків, 

 Впроваджують механізми індивідуалізації  освітнього процесу, адаптовують 

його до індивідуальних особливостей школярів 

 Удосконалюють роботу спрямовану на демократизацію процесу навчання, 

гуманізації внутрішньошкільних відносин і взаємодію суб»єктів освітнього процесу «учень-

батьки-вчитель». 

 Підвищують власну  професійну компетентність  

  На нашу думку, тільки інклюзивний підхід надасть педагогічному процесу цілісний, 

перспективний та послідовний характер, що сприятиме формуванню основних 

компетентностей школяра.  
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Звичайно, важливу роль у здійсненні інклюзивного навчання відіграє кадровий склад. У 

нашому закладі  освіти  окрім вчителів,вихователів, асистентів вчителів  працюють вчитель-

дефектолог, вчитель-логопед,  практичний психолог, інструктор з лікувальної фізкультури,  

які забезпечують надання всіх корекційних послуг зазначених у висновку інклюзивно-

ресурсного центру.  Всі педагоги мають відповідну освіту, крім того,  системно підвищують 

свій фаховий рівень відвідуючи семінари, вебінари, онлайн-курси.  Корекційну роботу 

спеціалісти  спрямовують  на розвиток усіх видів сприймання, на базі яких розвиваються вищі 

психічні функції, а також мислення та мовлення.  У своїй практиці педагоги використовують  

методики Флортайм та PECS для навчання дітей, які не розмовляють,  методику Глена Домана 

для всебічного розвитку дитини та читання зокрема, Марії Монтессорі - розвиток інтелекту, 

розкриття внутрішнього потенціалу, інтелектуальні ігри за методикою Нікітіних, палички 

Кюізінера та методику Numero  для 

розвитку математичних уявлень, кубики 

Зайцева, логомасаж, логоритмічні вправи 

для розвитку мовлення. Під час корекції, 

розвитку та навчання дитини – педагоги 

дбають про зміцнення її працездатності, 

вчать працювати цілеспрямовано.  В 

основному всі корекційні заняття 

індивідуальні, за потреби діти 

долучаються до роботи в корекційні 

групи. 

Прогрес у розвитку дітей з 

особливими освітніми потребами 

залежить від виконання своїх функцій 

усіма  спеціалістами. Тому команда 

психолого-педагогічного супроводу працює  в постійній взаємодії, обговорюючи ефективність 

методик, обираючи  засоби корекції, які купуємо завдяки отриманим  коштам  з освітньої 

субвенції на інклюзивне навчання,  так ми значно поповнили свою матеріально-технічну базу, 

збагатили її різноманітними засобами  для надання корекційних послуг. 

Залучення дітей з особливими освітніми потребами в загально-освітнє середовище 

висуває нові вимоги до організації процесу навчання: технологічні, матеріально-технічні, 

організаційні, соціально-психологічні, моральні, навчально-методичні.      Основною метою 

інклюзивної освіти є досягнення якісних змін в особистісному розвитку дітей, враховуючи, що 

всі діти різні школа повинна підлаштуватись під індивідуальні потреби всіх учнів. Саме тому, 

до послуг дітей, що виховуються в нашому закладі: 

 Монтессорі-кімната; 

 кабінет практичного психолога; 

 кабінет вчителя-логопеда; 

 музично-спортивна зала; 

 медичний та процедурний кабінети; 

 плавальний басейн; 

 кімната ЛФК; 

 кабінети для індивідуальної роботи 

 кабінет масажу; 

 фізіотерапевтичний кабінет; 

 стоматологічний кабінет; 

 стадіон; 

 зимовий сад; 

 куточок усамітнення. 

 ігрова кімната 
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 ресурсна кімната 

Для учнів з особливостями психофізичного розвитку у школі спеціально пристосовані 

приміщення: ліквідовано архітектурні бар’єри, побудовано пандуси,туалетні кімнати з 

поручнями, посилене освітлення класних кімнат, створенно у класах  ігрові куточки та центри 

діяльності. Однією з важливих умов для успішного  освітнього процесу є безпечне та 

комфортне освітнє середовище. Безперечно, для комфортного перебування у закладі важливий 

дизайн середовища, якість якого має безпосередній вплив на мотивацію до навчання. Ми 

постійно працюємо над удосконаленням освітнього середовища, враховуючи рекомендації та 

потреби дітей. 

Слід пам’ятати, що комфортне освітнє середовище – це не лише стіни, а й мікроклімат, 

який панує у колективі між усіма учасниками освітнього процесу. Тому робимо акцент на 

якісному соціально-педагогічному  супроводі  у закладі.   Створюємо  умови  для позитивного 

розвитку стосунків  дітей  і  дорослих  в  освітній  ситуації, забезпечуємо якісний соціально-

педагогічний супровід, що передбачає   професійну діяльність дорослих, які взаємодіють з 

дитиною в освітньому процесі. Його здійснює не лише соціально-психологічна служба,  а й 

вчителі, класоводи, класні керівники, вихователі, асистенти вчителів при безпосередній участі 

практичного психолога, соціального педагога  та  загальним  керівництвом заступника 

директора з навчально- виховної роботи. 

Важливу роль у нашому ліцеї відводиться для вчителя-дефектолога, який координує, 

консультує  педагогів для забезпечення 

надання якісних освітніх послуг та  

асистента вчителя, адже саме він є 

найближчою  для дитини особою. 

Здійснюючи соціально-педагогічний 

супровід дитини з особливими 

освітніми потребами асистент учителя є 

своєрідним провідником між 

спеціалістами, які надають корекційні 

послуги, батьками та вчителем. 

Реалізуючи свої функції асистент 

забезпечує належну організацію 

освітнього процесу, яка сприяє 

досягненню учнями результатів 

навчання  та формуванню 

компетентностей,  а також єдності навчання, виховання та розвитку. Як на мене, саме від 

асистента учителя  залежить успішна соціалізація дитини, її включення до дитячого 

колективу, психоемоційний стан.  Особливу увагу асистенти акцентують на розвитку 

навчальної мотивації,  формують бажання вчитися та віру у власні сили. Індикатором 

ефективності здійснюваного соціально-педагогічного супроводу асистентами є бажання 

дитини іти до школи, її інтеграція в освітній простір ліцею, активна життєдіяльність 

(відвідування гуртків, секцій, масових виховних заходів, акцій). Вважаю що  рухаємося у 

правильному напрямку, маємо свої досягнення, адже за результатами комплексної оцінки  

дітей з особливими потребами, яку здійснює ІРЦ,  четверо дітей, що навчалися інклюзивно 

вже опановують програму загальноосвітнього закладу (раніше навчалися за програмами для 

дітей ЗПР та порушеннями мовлення). 

Перед педагогічним колективом нелегкі завдання як особистісного, так і професійного 

характеру, але на практиці ми переконалися, що досягти результату цілком реально, а коли  

результат є – розумієш він вартий зусиль та й вдячність батьків додає  сили та оптимізму в 

роботі. 
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РОЗВИТОК ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДІ 

 

Груздо О.А., 

 заступниця директорки з навчально-виховної роботи,  

вчитель інклюзивного класу 

 

Ємельяненко О.В., Зінченко З.Т., Чернікова Т.М.,  

вчительки інклюзивного класу 

 

Жукова С.В., Шахова В.Й.,  

 асистентки вчителки 

 

Сукачова О.М., 

практична психологиня, асистентка вчительки 

 

Ступак К.М., 

 педагогиня-організаторка, асистентка вчительки 

Попаснянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24  

Попаснянської районної ради  

м. Попасна 

 

ВСТУП 

Всі люди мають однакові права на отримання освіти, але різні можливості.  Це питання  

постає дуже гостро. Починати вирішувати цю проблему треба з дитинства, так як багато дітей 

мають обмежені можливості здоров'я. Дана тема є дуже цікавою для аналізу і роздумів бо з 

кожним роком збільшується число дітей, які мають потреби у створенні особливих освітніх 

умов навчання.  

Суспільство стало гуманніше та надало можливість особливим дітям  навчатися в 

звичайних закладах загальної середньої освіти.  Безсумнівно, будь-яка людина як соціальна 

істота потребує  отримання  освіти, шанс на пізнання себе, інших людей і навколишнього 

світу. Саме процес навчання дає таку можливість людині. Звичайно, в отриманні освіти для 

людей з обмеженими можливостями таяться чисельні труднощі, процес навчання не завжди 

дається їм легко, вивчення нових предметів в школах, ставлення вчителів і однокласників, 

нове середовище, правила і режим дня - все це щоденне випробування на міцність. 

Багато нормально розвинених учнів не можуть адаптуватися до таких умов, а дітям з 

обмеженими можливостями це дається ще складніше. Безумовно, діти з ООП незалежно від 

причини, природи і серйозності відхилень, мають невід'ємне право не тільки на повагу до їх 

людської гідності, а й на отримання освіти, нарівні з їх нормально розвиненими однолітками. 

Тому значення інклюзивної освіти в сучасному світі велике. Взагалі, під інклюзивною 

освітою розуміють процес навчання, при якому всі діти, незалежно від їх фізичних, психічних, 

інтелектуальних, культурно-етнічних, мовних та інших особливостей, включені в загальну 

систему освіти . 

Для того щоб будь-яка дитина з індивідуальними особливостями і можливостями могла 

навчатися в школі, необхідні особливі умови, нетипові для звичайних шкіл. Інклюзивна освіта 

як раз дає можливість і умови для навчання дітей з обмеженими можливостями . Це умови 

навчання, виховання та розвитку учнів, які включають в себе використання спеціальних 

освітніх програм і методів навчання і виховання,  дидактичних матеріалів і спеціальних 

технічних засобів навчання колективного та індивідуального користування, надання послуг 

асистента, який надає учням та вчителю необхідну технічну допомогу, проведення групових 

та індивідуальних корекційних занять. 

Останнім часом все більше пропонується інноваційних підходів до навчання і 

виховання дітей з особливими освітніми потребами. Цей напрямок  найбільш активно 
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розвивається в навчально-виховній практиці і дозволяє дітям з ООП отримати більш якісну 

освіту і комфортніше адаптуватися до соціуму. Інклюзивна освіта має ресурси, спрямовані на 

стимулювання рівноправності учнів та їх участі у всіх справах колективу та на розвиток у всіх 

людей здібностей, необхідних для спілкування. 

Принципами інклюзивного навчання є: цінність особистості, право на спілкування, 

різноманітність навчання, контекст реальних взаємин та інші. 

Інклюзивна освіта - це шанс для створення толерантного, відкритого і особистісно-

орієнтованого суспільства, з рівними умовами розвитку для всіх його членів незалежно від 

здібностей і можливостей. Головне завдання педагога полягає в тому, щоб створити стійку, 

безперервно розвиваючу систему психолого-педагогічного супроводу, а також домогтися 

ефективності роботи цієї системи. На будь-якому етапі роботи головним показником 

ефективності є збереження позитивного емоційного самопочуття вихованців, спостереження 

позитивної динаміки в їх розвитку та навчальних досягненнях. Не менш важливим є створення 

ситуації для співпраці і комунікації учнів між собою. 

Вчителі Попаснянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 24 ставлять перед 

собою завдання:   

- створювати сприятливу атмосферу для розвитку дітей з ООП, засновану на 

толерантності та відповідальності;   

- організовувати якісний та результативний психолого-педагогічний супровід; 

- працювати над створенням спеціального морально-психологічного клімату в 

педагогічному та учнівському колективах. 

     У своїй роботі педагогічні працівники закладу спираються на ключові принципи 

інклюзивної освіти: 

 Цінність кожної дитини - аксіома. Вона не може залежати від її здібностей або 

досягнень. 

  Кожна дитина відчуває і думає. 

 У кожного є право на спілкування. Будь-хто може висловитися і бути    почутим. 

 Люди потребують один одного. 

 Освіта, в її справжньому значенні, можлива тільки в контексті реальних взаємин. 

 Всім потрібна підтримка і дружба. 

  Важливо звертати увагу на те, що дитина вже може зробити, а не на те, чого 

вона ще не може. 

  Різноманітність підсилює смак життя. 

Інклюзивна освіта необхідна не лише дітям з обмеженими можливостями здоров'я, а й 

всім учасникам освітнього процесу, тому що соціалізує, дозволяє приймати оточуючих 

такими, якими вони є, вчить бути добрими та толерантними. 

Це довгий та дуже не легкий шлях, але здійснювати таку роботу необхідно. Тому 

педагогічний колектив Попаснянської ЗОШ І-ІІІ ст. № 24 крокує до успіху під гаслом: « 

Допоможи побачити щастя в очах кожної дитини»! Крок за кроком ми наближаємося до 

поставленої мети. 

Розділ І  

Кроки розвитку інклюзивного навчання в закладі 

Прийнявши Декларацію про політику, принципи і практичну діяльність у сфері освіти 

осіб із особливими освітніми потребами  усі країни світу постали перед проблемою 

удосконалення системи навчання, виховання та соціальної адаптації дітей із порушенням 

психофізичного розвитку, бо саме їх, аби уникнути словесної дискримінації, стали називати 

такими, що мають особливі освітні потреби.  

Згідно Закону України «Про освіту» в Україні створюються рівні умови доступу до 

освіти. Дітям з особливими освітніми потребами, як і всім іншим, гарантовано право на доступ 

до освіти, та можливість отримувати досвід і знання. Утім для цього необхідні спеціальні 

умови. Інклюзивний заклад — заклад освіти, який формує ці умови й забезпечує інклюзивне 

навчання як систему освітніх послуг. 
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Попаснянська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 24 не виняток. Вперше школа відкрила двері для 

дітей з вадами у 2016 році. Багато труднощів та питань постало перед вчителями, які почали 

викладати в інклюзивних класах. Це недостатня матеріально-технічна база  школи, 

невідповідність облаштування класу  всім вимогам перебування в ньому дитини з особливими 

освітніми потребами (кабінетів психологічного розвантаження), недостатня методична 

підготовка педагогів.  Виникало багато питань:  

- Як підготовити  вчителів до роботи в інклюзивних класах? 

- Як зміниться процес організації навчання з появою інклюзивних класів? 

- Як складається індивідуальний план?  

- Що означає для закладу та його працівників інклюзивне навчання?  

- Як спланувати діяльність команди супроводу? 

- Яку мати документацію та як її правильно оформити? 

- Яка функція та місце асистента вчителя на уроці? 

Розпочалася кропітка робота колективу над вирішенням питань.  

Найважче було донести батькам, що їх дитина особлива, потребує індивідуального 

підходу до навчання та може, за умовою ранньої діагностики та фахової корекційної роботи, 

надолужити відставання та подолати перешкоди. Ми навчалися і навчали.  

У поточному році у закладі функціонує 5 інклюзивних класів, у яких навчаються п’ять 

учнів з особливими освітніми потребами, ще двоє отримують знання індивідуально. Крім того 

у закладі навчаються діти, які потрапили у складні життєві ситуації, потребують педагогічного 

патронажу та психологічної реабілітації. В нашій школі кожна дитина має можливість здобути 

освіту відповідно до своїх індивідуальних здібностей, вільно спілкуватися та займатися 

спільними справами зі своїми однолітками,  незалежно від  фізичних, соціальних чи інших 

особливостей.  

За чотири роки значно покращилося матеріально-технічне забезпечення,  розширилися 

умови та можливості для розвитку інклюзивної освіти закладу, зросла методична  та фахова 

підготовка педагогів.  

Вчителі мають сучасні технічні засоби та дидактичні матеріали, які використовують під 

час уроків та позаурочний час. 
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Позакласні години 

 

   
                                           Робота з LEGO конструктором. 

 

                              Використання технічних засобів навчання. 

   
                                                

 Урок «Я досліджую світ» 
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      Урок англійської мови                                   Урок української мови 

     в 2 (інклюзивному) класі                                в 5(інклюзивному) класі                  

 

        
                                     Проведення дослідів та спостережень. 

 

З метою покращення рівня надання освітніх послуг дітям з особливими потребами та 

підвищення фахової майстерності, педагогічні працівники школи постійно приймають участь 

у майстер-класах, семінарах-практикумах, круглих столах, фахових конкурсах, проходять 

курси підвищення кваліфікації. 
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       Вчитель-методист Зінченко З.Т.            Вчитель-методист Груздо О.А.  

                                  Майстер-клас вчителя інклюзивного класу  

         
Участь у науково-практичному онлайн - семінарі ЛОІППО: " Особливості 

організації освітнього процесу здобувачів освіти,які мають порушення 

інтелектуального розвитку 

         
                                                         Навчаємося, щоб навчати краще. 
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               Навчаємося продовж всього життя, щоб досягати нових вершин. 

                                          Курси підвищення кваліфікації. 

 

      
                                              Конкурс фахової майстерності. 

 

     
            «Учитель року 2019» в номінації «Вчитель інклюзивного класу»                  

                                                  Всеукраїнський етап. 
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Велика увага закладу приділяється наданню дітям з особливими освітніми потребами 

якісних корекційних послуг кваліфікованими спеціалістами: практичним психологом, 

дефектологом, логопедом.  

В закладі облаштована кімната психологічного розвантаження. Проводяться ремонтні 

роботи ресурсної кімнати, для якої вже  придбано та використовується необхідне обладнання: 

- Сухий басейн – використовується для психологічного розвантаження, 

покращення емоційного настрою, розвиток усвідомлення дитиною  з ООП  сприйняття 

простору і свого тіла в цьому просторі, розвиток слухового сприймання.  Борсаючись у 

кульках, перевертаючись, пірнаючи, діти мають можливість не тільки вивільнити надлишок 

енергії і розслабитись, а й відбувається розвиток опорно-рухового апарату. 

- Сухий душ – має безліч шовкових стрічок, які спускаються вниз, немов 

струмені води, їх приємно торкатися обличчям, перебирати руками, роздивлятися. Все це 

стимулює розвиток тактильних відчуттів, допомагає сприйняттю простору, зняття нервово-

психічного і емоційного напруження. 

- Пісочний стіл -  використовується для розкриття індивідуальності дитини, 

активізація творчих здібностей та фантазії, розв’язання психологічних проблем, позбавлення 

комплексів та страхів, зняття внутрішнього напруження та отримання емоційного 

задоволення, розвиток координації рухів, дрібної моторики, орієнтації в просторі, формування 

навичок позитивної комунікації, покращення пам’яті, уваги і просторової уяви. 

- Дошка балансир – для занять спрямованих на концентрацію уваги. 

- Батут – використовується для розвитку опорно-рухового апарату, зняття 

емоційного напруження. 

- М’який тунель – для розвитку навичок орієнтування у просторі. 

- Килимок для навчання – використовується для розвитку  логічного мислення, 

уваги. 

- Желет та ковдра, що обважчують - ці пристосування використовуються, якщо 

дитина не може заспокоїтися. Вони, як руки мами, дають тепло і необхідний тиск. Під такою 

ковдрою дитина може полежати під час уроку або на перерві.  

- Розвиваючи ігри – для розвитку різних сфер навчання. 

    
                                        Заняття у  сухому басейні 
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                                          Задоволення від сухого душу. 

                          
                         Розвивальні заняття з використанням пісочного столу. 

 

                          
                                       Розвиток уваги з дошкою балансир. 
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                                         Робота з розвивальними іграми. 

    
                          Розвиток мислення засобами конструювання. 

 

        
  
          Розвиток уяви на основі                                                Проводимо досліди. 

            звукового сприйняття. 
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ІІ розділ  

Подолання бар’єрів і кордонів між усіма учасниками освітнього процесу 

    2.1. Форми і методи роботи на уроці. 

Учитель інклюзивного класу – це частина команди, яка відповідає за виконання 

компонентів індивідуальної програми розвитку дитини з ОПП, тому ретельно готується до 

уроку, добирає оптимальні та дієві форми, методи та прийоми роботи. Під час здійснення 

навчально-виховного процесу педагоги, застосовують особистісно-орієнтовані методи 

навчання, організовують навчальний процес з урахуванням індивідуальних особливостей 

навчально-пізнавальної діяльності дітей,  налагоджують співпрацю з асистентом вчителя та 

батьками, які беруть активну участь у вихованні дітей. 

Форми і методи роботи в інклюзивному класі мають бути корекційно спрямованими. 

Кожна тема, яка вивчається в класі, кожний метод і прийом, використаний вчителем, мають 

сприяти  не лише засвоєнню знань, умінь, навичок, формуванню поведінки, а й виправленню 

вад психофізичного розвитку. 

В .О. Сухомлинський казав: « Без гри немає і не може бути повноцінного розумового 

розвитку. Гра – це величезне світле вікно, крізь яке в духовний світ дитини вливається 

живлючий потік уявлень, понять. Гра - це іскра, що запалює вогник допитливості». Тому 

незамінною часткою навчально-виховного процесу дітей з ООП є гра. Педагоги 

Попаснянської ЗОШ І-ІІІ ст. № 24 на різних етапах уроку активно використовують ігрові 

форми навчання , які допомагають дитині зосереджуватися, міркувати, розвивати мовлення, 

увагу, пам'ять та мислення. При проведенні гри кожен вчитель дотримується обов’язкових  

правил: 

- будуй нову гру на основі знайомої; 

- зроби так, щоб цікаво було всім; 

- не примушуй дитину грати, якщо вона не має бажання; 

- стань сам частиною гри; 

- роби аналіз кожної гри та удосконалюй її; 

- прислухайся до бажань та зауважень учнів.  

Для проведення ігор педагоги використовують велику кількість яскравих та 

естетичних малюнків, карток, таблиць, іграшок, предметів, костюмів тощо. Учні залюбки 

грають, опановуючи новий та закріплюючи вже вивчений матеріал. 

        
                    Гра « Вдягни ляльку»                                   Гра – ісценізація  
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 .              

              Вправа « Покажи відповідь»                    Гра « Пальчиковий театр» 

 

            
 

  Вчитель інклюзивного класу Ємельяненко О.В.         Гра – подорож  

                                         

         
         Гра « Слова загубилися»                                Гра « Живі букви» 

         
Групові форми роботи також  гарно впливають на результат навчання дітей, бо 

забезпечують безпосередній контакт між всіма учнями, викликаний  необхідністю та 
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потребою у спілкуванні; створюють умови для реалізації можливостей та потреб кожного 

учня, розвитку їх індивідуальності; сприяють пробудженню моральних цінностей, привчають 

школярів відчувати відповідальність за свою роботу; забезпечують внутрішню стимуляцію, 

ріст самостійності та впевненості учнів, розвитку їх пізнавальної активності. Робота в парах та 

групах забезпечує активність учнів, створює позитивну атмосферу в колективі, підвищує 

рівень комунікації  та самооцінки дитини, виховує повагу один до одного та толерантність.  

 

        
              

           Урок «Я досліджую світ»                     Урок здоров’я в 3 (інклюзивному) 

              2 (інклюзивний) клас                                                   класі 

             
 

                                           Презентація групової роботи 
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     Робота у групі з асестентом                           Робота у парі з вчителем 

 

   
                                                                  

   Групова робота над значенням слів             Індивідуальна робота з вчителем 

        на уроці української мови                            під час самостійної роботи  

                                                                                           учнів класу  

 

2.2. Згуртована робота команди супроводу. 
Соціально-педагогічний супровід дитини з особливими освітніми потребами здійснює 

команда у складі якої згуртовано працюють заступник директора з навчальної роботи, 

вчитель, асистент вчителя, практичний психолог, корекційні педагоги ( дефектолог та 

логопед), медична сестра та батьки дитини з ОПП.  

Під час засідань обговорюються основні питання та задачі інклюзивної освіти, 

розглядаються форми спільної роботи асистента та  вчителя на уроці, складаються та 

переглядаються індивідуальні програми розвитку, аналізується діяльність всіх членів команди. 
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( фото тренінг, засідання команди  ( засідання команди супроводу з перегляду                         

                                                                 ІПР) 
Асистент вчителя, наявність якого є необхідною умовою інклюзивного навчання. Разом 

із вчителем виконує навчальні, виховні, соціально-адаптаційні заходи, запроваджуючи 

ефективні форми їх проведення, допомагає дитині у виконанні навчальних завдань, залучає 

учня до різних видів навчальної діяльності. Асистент вчителя присутній на уроках, допомагає 

в організації навчально-виховного процесу в класі, ретельно спостерігає за дитиною, 

супроводжує на перервах, сприяє формуванню саморегуляції і самоконтролю, спілкується з 

батьками та надає їм необхідну консультативну допомогу і рекомендації.  

 

          
                                         Робота асистента вчителя на уроці 

    

   
                                  Робота асистента вчителя на уроці 
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Психологічний супровід інклюзивного навчання та первинна оцінка учня здійснюється 

практичним психологом школи, який збирає і повідомляє групі інформацію про сильні 

сторони, потреби, інтереси та специфічні характеристики учня (розвиток пізнавальних 

процесів, емоційність, темперамент, стиль навчання та ін.), надає рекомендації членам групи 

щодо особливостей адаптації до навколишнього середовища, які відповідають особливим 

освітнім потребам учня та розробляє план дій психологічної допомоги учню. Психолог 

здійснює безперервний моніторинг розвитку дитини, спостерігає за змінами в поведінці, в 

розвитку та надає психологічну допомогу дитині, її сім′ї і педагогам, що працюють з дитиною. 

     2.3. Корекційно – розвиткова робота 

Кожна дитина потребує від дорослого любові та уваги, а діти з особливими освітніми 

потребами вимагають від батьків, вчителів, вихователів максимального розуміння і уваги до 

своїх проблем. Саме тому на допомогу дитині приходять спеціалісти, а саме: психологи, 

дефектологи, логопеди, які допомагають їй соціалізуватися у суспільстві, зрозуміти себе і свої 

вчинки, підняти власну самооцінку. Адже за останні роки відмічається тривожна тенденція 

зростання кількості дітей з вадами фізичного та психічного здоров’я, які обумовлені  

біологічними, екологічними, соціально – психологічними факторами. Діти з затримкою 

психічного розвитку складають основну групу дітей з якими ведеться корекційна робота. Що 

ж розуміється під поняттям корекційно – розвиткової робота з такими дітьми -  це комплекс 

заходів із системного психолого-педагогічного супроводження дітей з особливими освітніми 

потребами у процесі навчання, що спрямований на корекцію порушень шляхом розвитку 

пізнавальної діяльності, емоційно-волової сфери, мовлення та особистості дитини.  

Основні напрями корекційно- розвиткової роботи: розвиток психомоторики, розвиток 

мовлення, розвиток емоційно-вольової сфери, формування пізнавальної, навчальної та 

предметно-практичної діяльності.   Саме тому корекційно – розвивальна робота практичного 

психолога  в першу чергу має бути спрямована на  формування та розвиток мотивації 

навчання, створення спільно з вчителем   навчальних ситуацій, які будуть сприяти  

виробленню інтересу до процесу навчання, оволодіння прийомами здобування знань.  

Сприятимуть цьому також і заняття, спрямовані на розвиток збережених у дитини психічних 

процесів.  

Таким чином, основні вимоги до проведення  занять, які ставить перед собою практичні 

психологи закладу: 

 використовувати ігрові способи організації виконання навчальних завдань, а 

також оцінювання навчальної діяльності учнів; 

 формувати розумові дії школярів на усіх етапах навчального процесу, такі як: 

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

  спонукати до мовної активності, здійснювати контроль за мовою дітей; 

  встановлювати більш повільний темп навчання; 

 використовувати багатократні  повторення адаптованого матеріалу; 

  максимально використовувати збережені психічні функції дитини; 

 розчленовувати цільну діяльність на окремі складові частини, 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. 

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

розгальмованість процесів нервової системи   і ,  як наслідок того, виникає  надмірна 

рухливість, часте переключення уваги з одного виду діяльності на інший.  Окрім того, діти з 

ЗПР потребують розрядки і зміни видів діяльності значно частіше за інших. Для таких дітей 

корекційні заняття є важливим фактором розрядки і вираження емоцій. Найкращим методом 

допомоги дітям з ЗПР  є використання  розвивальних ігор та вправ.  
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            Вправа « Склади квадрат»                                 Вправа « Смаки» 

 

 

         
 

                                Розвиток мислення засобами конструювання 

 
Завдяки тренінговим заняттям з учнями класу з′являються позитивні результати у 

спілкуванні з однолітками, виробляється впевненість у собі, заняття допомагають кожному 

учневі відчути, що однокласники – не сторонні йому люди, а діти, що навчаються на 

інклюзивному навчанні, лише у повноцінному спілкуванні з ровесниками починають 

відчувають себе такими, як усі. 



78 

 

                          
                                              Година психолога « Твої емоції» 

                                       Практичний психолог Сукачова Ольга 

 
     Педагогом - логопедом проводиться індивідуальна робота з корекції звуковимови та 

лексико-граматичної сторони мовлення, що спрямовується на розумовий розвиток та розвиток 

мовлення (фонетико-фонематичної системи, словника, удосконалення граматичних навичок, 

зв’язного мовлення). Проводиться артикуляційна гімнастика, спрямована на вироблення 

повноцінних рухів і положень органів артикуляційного апарату, необхідних для правильної 

вимови звуків. Дихальні вправи допомагають формувати направлений повітряний струмінь, 

необхідний для вимови більшості звуків. Кожну вправу на початкових етапах показує дитині 

логопед, а дитина, наслідуючи його, слідкує за власними рухами у дзеркалі. Проводяться 

вправи на розвиток фонематичного слуху, які сприяють розвитку у дитини уміння вловлювати 

різницю між правильними і дефектними звуками. Робота з роздатковим матеріалом – ігри з 

картками, складання логопедичних пазлів допомагає дитині збагатити словниковий запас, 

вчитися розрізняти слова з різними звуками та засвоювати правильну вимову слів у реченнях. 

  Таким чином можна зробити висновок ,  що корекційна робота — це дія, спрямована 

на певні психологічні структури з метою забезпечення повноцінного розвитку і 

функціонування дитини. Це обґрунтована дія на внутрішній світ людини, за якої корекційні 

педагоги та психолог мають справу з конкретними проявами бажань, переживань, 

пізнавальних процесів і дій дитини. При визначенні основної мети і завдань  діяльності 

важливо пам'ятати положення Л. Виготського про створення зони найближчого розвитку осо-

бистості і діяльності дитини як основний зміст корекційної роботи. 

 

 2.4  Виховна робота з дітьми з особливими освітніми потребами 

              «Кожна дитина  - унікальна і неповторна особистість»  

Виховна робота  в умовах інклюзії – цілеспрямована діяльність, орієнтована на 

створення психологічного комфорту в освітньому середовищі, організацію спільної взаємодії 

дітей у навчально-виховному процесі, спрямована на формування ціннісних орієнтацій, 

творчого розвитку особистості. 

Головна функція виховної роботи в школі – сприяти реалізації мети виховання, змісту 

виховного процесу та оволодінню учнями певними знаннями, уміннями та навичками. 

Інклюзивна освіта цінує розмаїття та унікальну роль кожного учня, яку він відіграє у 

класних та шкільних заходах. У інклюзивному середовищі кожна дитина почуває себе 

безпечно та має відчуття приналежності до колективу. Позакласні заняття збільшують 

можливості дітей з особливими освітніми потребами. Зокрема, залученість у різні заходи 
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допомагає їм знайти друзів і здобути набір соціальних зв’язків – бути частиною команди, 

опановувати нові навички. 

Жодна дитина не має відчувати себе іншою та виключеною з освітніх, культурних і 

соціальних процесів – це головне завдання інклюзії. 

Інклюзивне виховання – соціально і педагогічно організований процес формування 

дитини як особистості, незалежно від рівня психофізичного розвитку, як неповторної 

людської індивідуальності в умовах інклюзивного суспільства. 

Вихований процес в загальноосвітній школі – система виховної діяльності вчителя, 

спрямована на формування всебічно і гармонійно розвиненої особистості незалежно від її 

індивідуальних можливостей, а тим більше від обмежених можливостей життєдіяльності.  

Виховна мета закладу– створити всі умови для адаптації дітей з різним рівнем 

психофізичних можливостей, аби у подальшому відбулася успішна соціалізація у суспільстві. 

Вимогою до сучасного виховного процесу дітей з особливими освітніми потребами є 

забезпечення процесу самореалізації та формування соціальних компетенцій кожного 

вихованця. Реалізація поставленої мети забезпечує цілісність і єдність виховної системи, яка 

можлива за умови дотримання принципів виховання. 

Дитина з особливими освітніми потребами – це не просто учень, який не встигає у 

навчальній діяльності за відносно здоровими однолітками. Кожен із них – це окремий 

незвичний, ще не зовсім пізнаний світ. Саме таких дітей ми і навчаємо, розвиваємо, 

виховуємо. 

Діти з особливими освітніми потребами Попаснянської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ст.№ 24 залучаються до позакласної та позашкільної роботи з урахуванням їх інтересів, 

нахилів, здібностей, побажань, віку, індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної 

діяльності та стану здоров'я. Участь дітей з особливими освітніми потребами у роботі 

шкільних гуртків, свят, інших заходів сприяє адаптації дитини до нового колективу, 

соціалізації, самореалізації та розвитку здібностей. Дуже часто дитина, яка не може достатньо 

виявити себе у навчальній діяльності, надолужує втрачене у позакласних формах роботи. 

Виховання школяра, а відтак і його соціалізація, відбувається через діяльність. 

Навчаючись у загальноосвітній школі діти з особливими можливостями включаються у 

загальношкільні позаурочні заходи: участь в конкурсах, концерта. Долучаються до участі у 

загальношкільних лінійках, присвячених різним акціям (Перший і Останній дзвоник, Свято 

Букваря, Свято осені  та ін).  

У школі проводяться: 

 тематичні свята: Свято Матері, День Вишиванки; 

 народознавчі свята: Деня Святого Миколая, Великдень;  

 державні свята: День Захисника України, День Незалежності, День Конституції, 

День пам’яті та примирення; 

 професійні свята: День Вчителя та багато інших. 

Залучення дітей з ООП до участі у шкільних виставах також сприяють розвитку 

емоційного інтелекту бо діти вчаться відчувати. Вони легше реагують на емоції інших і 

можуть впоратися зі своїми. Вони стійкі до змін емоцій. Дітей навчають передавати 

свої емоції жестами, голосом, поглядом, постановкою тіла й так само їх навчають 

зчитувати ці сигнали. 
Діти із задоволенням беруть участь у конкурсах малюнків до Дня миру, Дня захисника 

України, Дня Державного прапору України. Малюнок відображає думки, почуття, внутрішній 

світ школяра, у ньому зображується важкі життєві ситуації, проблеми особистісних стосунків . 

Засоби мистецтва сприяють подоланню внутрішніх бар'єрів, стресів, страхів та інших 

психологічних проблем. Процес малювання впливає на розвиток дрібної моторики рук і 

пальців, руховій координації ока. За допомогою малювання дитина сприймає колір, форму, 

величину, положення предмету у просторі. 
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Також діти проявляють свою майстерність у створенні різноманітних поробок – 

«Майстерня Діда Мороза», «Великодня писанка», «Дари осені» та інші; стають учасниками 

шкільних бесід, диспутів щодо проблем життя, зустрічей з цікавими людьми, рольових ігор. 

Вільне спілкування як обмін інформацією і як взаємодія, передбачає перегляд і аналіз кіно-і 

діафільми, репродукції творів видатних художників, обговорення прочитаних творів, книг, 

прослуховування фонозаписів, виступи запрошених та учнів класу.  

У школі з дітьми проводяться ігри «Усі ми - різні, усі ми – рівні» , що сприяють 

гарному настрою, за допомогою яких розкривається суть формування терпимості до 

відмінностей між людьми. Захід допомагає учням засобами гри відчути себе щасливими та 

отримати задоволення. 

Отже, визначальними формами і методами виховання школярів в інклюзивному класі є 

методи, котрі розраховані на довготривалі терміни, поєднують індивідуальні когнітивні, 

емоційно-вольові, психічні процеси та досвід і, разом з тим,  є корекційно - спрямованими. 

У процесі соціально-педагогічної діяльності вчитель разом з асистентом вчителя та 

педагогом-організатором створюють відповідні умови, що допомогають кожній дитині 

саморозвиватися, самостверджуватися і самоактуалізовуватися. 

Учні нашої загальноосвітньої школи толерантно сприймають дітей з особливими 

потребами і ставляться до них як до рівних. Навчаючись разом із «особливими» дітьми, інші 

діти стають милосерднішими, терпимішими, вони готові прийти на допомогу у повсякденному 

житті. А діти з обмеженими можливостями мають можливість інтегруватися та адаптуватися 

до повноцінного життя в соціумі. 
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Висновки 

Для підвищення адаптивних можливостей дитини необхідно  послідовно працювати 

над нормалізацією, гармонізацією її психофізіологічного стану.  

Під час цієї роботи педагогічні працівники Попаснянської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ст.. № 24 спираємося на такі орієнтири : 

 принцип нарощування (тренування здатності докладати зусиль, старатися);  

 стимуляція дитини до активних дій (набуття здатності розвивати чуттєвий 

досвід, пізнавати світ у його розмаїтті, продуктивно діяти;  

 партнерство між фахівцями, з одного боку, та між фахівцями і батьками, з 

іншого; 

 компетентність педагогічного колективу, їхня здатність висококваліфіковано 

супроводжувати освітній процес дітей; 

 постійно здійснювати мониторинг досягнень. 

Моніторинг дає змогу: 

 Побачити наявність або відсутність позитивної динаміки розвитку дитини. 

 Визначити, чи відбувається досягнення SMART-цілей.  

 Відкоригувати зміст та обсяг додаткових освітніх послуг. 

Викладачу потрібно повсякчас, на кожному з етапів своєї діяльності виявляти 

гнучкість, бути відкритим до змін в усьому: у собі, у педагогічних підходах, у застосуванні 

методів та прийомів роботи.  

Позитивне ставлення учнів до школи, необмежений авторитет учителя, привабливість 

нової соціальної ролі учня – важливі психологічні фактори,що в своїй сукупності створюють 

сприятливий ґрунт для успішного цілеспрямованого формування в дітей  життєвих 

компетентностей. 
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Реалізація інклюзивної освіти в нашій школі вже дає певні результати. Перш за все, 

вона відкрила можливість перетворити життя поза суспільством на повноцінне життя в 

соціумі для дітей з ООП, відкрити для них сторінки нового якісного життя. Сьогодні 

можливість жити повноцінним життям дітям з ООП забезпечує інклюзивна освіта.  

Завдяки компетентності фахівців та батьків, узгодженим та відповідальним діям 

команди супроводу, можна підвищити рівень соціальної адаптації учня, його життєву 

компетентність, відкрити нові можливості. Це позитивно позначається не тільки на освітньому 

процесі, а  й на житті загалом. 
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                                                        ДОДАТОК 2 

 
ДИДАКТИЧНІ ІГРИ 

 Гра «Вдягни ляльку» 

 Мета: уточнити уявлення дітей про одяг; удосконалювати уміння правильно називати 

предмети одягу, запам’ятовувати послідовність одягання на прогулянку; розвивати зв’язне 

мовлення, увагу, формоутворювальні рухи руки; виховувати бажання допомагати іншим. 

Хід гри:  

- Діти, подивіться хто це до нас прийшов?  

- Це лялька Катруся.  

- Але чому вона так дивно вдягнена?  

- Катруся, що сталося?  

https://osvita.ua/school/lessons_summary/administration/47614/
https://osvita.ua/school/lessons_summary/administration/47614/
http://stud.irc.org.ua/
http://dnmcps@ukr.net
https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/posibniki/inklyuziyavnz.pdf
https://www.pedrada.com.ua/
https://ap.uu.edu.ua/
https://doshkilla.blogspot.com/
https://zippo.net.ua/
https://ispukr.org.ua/
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- Діти Катруся каже, що вона намагалася одягтися на прогулянку, але вона не знає 

який одяг вдягати і коли, а ще вона не може зрозуміти, що, за чим одягати.  

- Діти, давайте допоможемо ляльці Катрусі одягтися на прогулянку, і навчимо її 

коли який одяг вдягати, і що потрібно спочатку, а що потім. 

- Дивіться в нас є малюнки з одягом для певної пори року. Яка це пора року? ( 

Весна)  

- Що ми одягаємо весною? 

-  Що вдягнемо спочатку? (Діти показують на малюнку що за чим вдягати) 

- Молодці, яка в нас пора року далі? (літо)  

- Так це літо, що одягають влітку? В якій послідовності потрібно одягатися? 

Розумнички, ви добре знаєте як одягатися влітку.  

- Яка це пора року? (Осінь) Що ми вдягаємо восени? В якій послідовності? А 

якщо іде дощік? Що потрібно вдягти? 

-  І остання пора року в нас ? ( Зима). Що вдягають люди зимою? А що, за чим 

потрібно одягнути? Ви в мене такі розумнички,  

- Катруся все зрозуміла як, і що, за чим одягати. Тепер вона зможе самостійно 

одягатися правильно на прогулянку. 

 

                       Гра  «Покажи відповідь „стільки ж”, „більше”, „менше”» 

     Матеріали гри: у вчителя і учнів набір карток з числами і різні предмети. 

   Варіант 1. Учитель показує учням карточку з числом 3 і каже: «Більше», учні 

показують 4, 5 і більше предметів, або карточку із зображенням більш як 3 предметів. Коли 

вчитель говорить: «Стільки ж» і показує картку з числом 

5, усі діти піднімають у руці 5 предметів, коли вчитель показує число 5 і каже: 

«Менше», учні показують 2–3 предмети і т. д. 

Варіант 2. Учитель показує картку з числом і говорить: «Більше», «Менше», «Стільки 

ж», а учні піднімають картки з більшим, меншим і таким самим числом. 

     Поряд з виробленням умінь лічби проводиться робота по уточненню таких 

просторових уявлень, як: зліва – справа, вище – нижче, довше – коротше, ширше – вужче, 

перед, після, під, над, за, посередині тощо та широко використовуються, уточнюються й 

розширюються уявлення учнів про відомі їм геометричні фігури. 

                                                     Гра «Лісова школа» 

    Ігровий матеріал: ялинка, на якій розміщені числа, іграшки, сніжинка, морквинка, 

стрічка, грушка, грибочки, горішки, зірочка. 

 Прикрашали у лісі звірята 

Молоденьку ялинку до свята: 

На кожну голочку — сніжинку, 

На кожну гілочку — морквинку. 

Від кожної лисички — 

гарну стрічку, 

від кожної синички — 

грушку-дичку. 

Старий ведмідь 

приніс грибочків трішки, 

Руденька білочка 

розвісила горішки, 

а вовченятко спати не лягало 

і на верхівку зірочку дістало... 

      (Вчитель декламує вірш і показує названі в ньому іграшки). 

    Учитель. Діти, зверніть увагу, що на іграшках написані приклади. Треба їх 

розв'язати, щоб знати, куди повісити іграшки на ялинку. Число на ялинці відповідає певній 

іграшці. 
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                                              Гра «Пальчиковий театр» 

 Основні принципи організації пальчикових ігор з використанням ляльок - напальників. 

- Створення природного стимулюючого середовища, де дитина проявляє творчу 

активність. 

- “Пожвавлення” пальчиків шляхом використання ляльок - напальників. 

- Визначення ролей і способів входження в ролі. 

- Програвання різних завдань, ігрових ситуацій. 

Реалізація цих принципів дозволяє сформувати позитивну мотивацію до занять, 

зацікавленість дітей в іграх, бажання продовжувати ігри в домашніх умовах. 

Матеріал для ігор. 

1. Ляльки - напальники, виконані з різних матеріалів: шерсті, тканини, шкіри, паперу, 

воску, пластиліну, пластмасових кришечок, гумових рукавичок і т.і. 

2. Предмети для оформлення ігрового місця:  

- різні споруди з конструктора, пластиліну, тіста, глини;  

- машини різних видів;  

- іграшкові рослини (дерева, кущі, квіти); 

- тварини (домашні і дикі);  

- предмети, що імітують спортивні снаряди (м´ячі, колоди, стійки для стрибків і   т.і.). 

За змістом ігрові ситуації можуть бути різніої спрямованості:  

- пальчикова гімнастика; 

- рольова гра; 

- гра у вигляді спортивних змагань; 

- уявлення, що театралізується, а також експериментальна робота по обстеженню 

якого-небудь предмету. 

 

                                             Гра «Слова загубилися» 

«УТВОРИ НОВЕ СЛОВО» 

На початку або в кінці слова додати букву, щоб утворилося нове слово. 

Луг – плуг; риба – рибак; коса – косар; мак – смак. 

«ЛАНЦЮЖОК» 

Склади ланцюжок із 10 слів, де кожне наступне слово розпочинається двома буквами 

попереднього: ( Наприклад: тиша – шапка – калина…). 

«ПЕРЕПЛУТАНКА» 

Склади правильно слова і запиши. (Наприклад: ронаво – ворона) 

Лібка - … еосл - … єазць – … овкв - …. авод - … 

«СХОВАНКА» 

Які інші слова заховалися в цих словах? (Наприклад: ялинка – лин; яблуко – лук..). 

Клітинка -… трактор - … ведмідь – … пиріг - … листок – … 

«ДОБЕРИ СКЛАД» 

Добери склад, щоб утворилося слово. 

Гру –… (ша) кали - … воро – … по - … сос - … коро – … 

«ЧАРІВНІ СКЛАДИ» 

Місцями поміняй склади 

І з них слова нові склади. 

Марко – комар банка – … наша – … лапи –… 

трава –ватра маса – … трохи – … рама – … 

«НОВІ СЛОВА» 

З букв одного слова склади кілька нових слів. (Наприклад: айстри – рис, тир, старий, 

рий…). 

Жайворонок -… сінокосарка – … ластівка -… листоноша – … 

«ДОТЕПНИК» 
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ЛО, ПЕД, ВЕ, СИ – це склади. 

Швидше слово з них склади! (велосипед) 

Матеріал для гри: ЛИ, КРО, ДИ, КО (крокодили) ЧЕ, КИ, РЕ, ВИ (черевики) 

РО, ДИ, СМО, НА (смородина) 

«ПРОЧИТАЙ СЛОВО» 

Складання слів (речень) із букв. 

М , А , К , О, Л , І, Н, И. 

Ліки, коліна, мілина, лимон, мало, лиман, лак, мак, Ніла, Ніл, Ліна 

«СЛОВА ІЗ ЗАДАНИМ ЗВУКОМ» 

Учитель вимовляє звук, а учні записують слова, до складу яких входить такий звук. ( 

Можна ставити умову: за певний час). 

 

                                                  Гра «Живі букви» 

Для цієї гри можна роздрукувати окремі букви, шаблони складів чи певні зображення. 

Підготуйте фішки за кількістю учасників гри, ігрове поле – розграфлений прямокутник 

(по горизонталі кількість клітин, як і учасників, по вертикалі – 8-15 клітин) – та закриту 

ємність, в яку потрібно покласти попередньо роздруковані літери/склади/зображення. 

Принцип гри: У заздалегідь узгодженій послідовності учні мають витягати картку та 

називати слово, яке починається з букви чи складу, які зображено на картці (можна 

ускладнити гру та обмежити слова певною темою). 

Якщо учень правильно називає слово, то він робить крок вперед на ігровому полі, якщо 

ні – залишається на місці. Перемагає той, хто першим досягає фінішу. 

Як різновид гри можна використовувати тільки зображення, тільки склади або 

зображення разом із складами. В такому випадку ігрове поле буде мати аналогічний вигляд, а 

ось принцип гри трІшки відрізнятиметься: той, хто зможе з перших складів назви зображення 

зібрати слово, той робить своєю фішкою крок уперед на ігровому полі. Перемагає той, хто 

першим дістанеться фінішу. 

           

                                                    Гра «Філворд» 

Гра корисна для дітей та дорослих, оскільки дозволяє тренувати увагу, розвивати 

інтелект і вивчати нові слова. 

Принцип гри: Послідовно рухаючись у певному напрямку ігровим полем, утвореним 

буквами, потрібно знайти та виокремити відповідні слова. 

Цю гру можна використати як один з етапів командного змагання, під час якого на 

відгадування прихованих слів відводиться певний час і виставляються бали за кількістю 

знайдених. Або час спливає тоді, коли певній команді вдалось віднайти всі слова на ігровому 

полі. 

                                                        ДОДАТОК 3 

РОЗВИВАЛЬНІ  ІГРИ 

                                             Вправи на розвиток уваги 

Вправа «Фігури» 
Мета: знайди місце для фігури. 

Хід: 

Психолог показує дитині трафарет з різними фігурними формами і фігури, що лежать 

окремо: прямокутник, коло, квадрат, зірочки, тощо. І пропонує їй знайти для кожної фігури 

свою «хатинку». Якщо при виконанні вправи виникають ускладнення психолог може 

допомогти підказавши де саме треба шукати потрібну хатинку. 

Для більш старшого віку дитини можна запропонувати створити з  поданих фігур 

тварину, або якогось казкового героя найбільш запам’ятавшегося дитині з розповідей. 

                                                « Предмети» 
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Дається таблиця з предметами 5—10 рядів по 8 у кожному. 

Предмети розташовані довільно. Потрібно: 

- викреслити всі гриби; 

- викреслити всі м'ячики; 

- викреслити всі ялинки червоним олівцем, а м'ячики — синім 

- викреслити всі м'ячики і підкреслити ялинки. 

Не менш важливими є вправи на розвиток дрібної моторики рук, коли дитині потрібно 

щось зробити власними руками. 

                                       Вправа на дошці балансирі 

Мета: розвиток рівноваги, моторики рук, пам’яті, а також концентрації уваги дитини. 

 Хід:  

Психолог пропонує дитині стати на дошку і спробувати знайти точку рівноваги. Коли 

дитина трохи освоїлася, до вправи додається м’яч, який перекидається з руки в руку. 

 Психолог  перекидаючи м’яч учню пропоную спочатку порахувати від 1 до 20 в 

прямому і зворотньому порядку. 

 Далі завдання ускладнюється: тримаючи рівновагу і перекидаючи м’яч дитина називає 

слова на конкретну букву алфавіту, які вона знає (наприклад: автобус, абрикос, апельсин). 

Наступне завдання перевірка на уважність: психолог кидає м’ячик дитині називаючи 

тварин. Якщо тварина домашня дитина ловить м’яч, якщо ж тварина дика – відкидає його. 

 

               

 Ігрові вправи для корекції  просторового сприймання 

Вправа «Граємось з піском» 

Мета: зняття емоційного напруження, розвиток тактильних відчуттів, уяви. 

Хід: 

Психолог: сьогодні ми з тобою будемо грати, але іграшка буде не звичайна. 

Підводить дитину до столу. «Ти знаєш що це?»  «Так». Після відповіді пропонує малечі 

доторкнутися до піску, поводити рученятами по пісковому столу, набрати його в жменьку. 

Дитина описує свої відчуття. 

Психолог: «А тепер уяви, що ти справжнісінький чарівник з якоїсь загадкової країни.  

Ти потрапив у світ, де ніколи не світило сонечко і люди були похмурі та незадоволені. І тебе 

попросили про допомогу маленькі діти. Уяви, що ти міг їм подарувати, аби зробити їх життя 

яскравішим і веселішим?» 

Далі дитина міркує і за допомогою психолога або самостійно створює картину з піску.  

 

                                                  «Відгадай і намалюй» 

На дотик відгадати фігури, що знаходяться в мішечку (пласкі, з картону або фанери), 

назвати їх, а потім намалювати. 

Розкладають геометричні фігурки, однакові з тими, що лежать у мішечку. Ви показуєте 

будь-яку фігуру і просите дістати з мішечка таку ж. 

                                           

                                                   «З яких фігур?» 

Пригадати і назвати  предмети,  схожі на коло, квадрат, прямокутник,    трикутник. 

Закінчити малюнок із заданих фігур. 

Виклади фігури з паличок 

Спочатку дають дітям зразок, а потім забирають, щоб відтворити фігури по пам'яті.                                        

               

                                                   «Яка рука?» 
Потрібно: 

- визначити, якою рукою дівчинка триває прапорець; 

- в якій руці хлопчик тримає кулю; 

- на якій нозі стоїть дівчинка; 
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- якою рукою хлопчик тримає ручку. 

                                            

                                        «Уважно слухай і намалюй» 

Психолог називає геометричні фігури із вказівкою їхнього місця на аркуші. Діти мають 

замалювати їх на вказаному місці згідно з інструкцією (вгорі ліворуч трикутник, праворуч від 

нього квадрат, у центрі коло тощо). 

 

                            Ігри вправи на розвиток пам’яті 

 Ігри, спрямовані на розвиток пам'яті, сприяють розвитку цілеспрямованого процесу 

запам'ятовування, розширенню обсягу пам'яті. Діти пізнають раціональні прийоми 

осмисленого запам'ятовування і пригадування, вчаться встановлювати зв'язки між 

предметами. 

                                                   «Подивися!» 

Роздають 10 пар картинок, пов'язаних одна з однією за значенням. Треба розкласти 

картинки у два ряди, уважно розглянути і запам'ятати їх. Через 1 хв картинки правого ряду 

прибрати, а лівий — залишити без змін. Попросити дітей, дивлячись на картинки, що 

залишилися, назвати ті, які прибрали. 

                                        

                                                «Що змінилося?» 

Пропонують картинку із зображенням З—4 знайомих предметів і просять їх назвати. 

Потім — картинку із 7—8 предметами, і дитина ма$ сказати, чи є серед них ті, які були на 

першій картинці. 

Знайти показану фігуру серед 15 інших. Варіантів цієї гри може бути багато: з предме-

тами, іграшками, геометричними фігурами, з кольоровими смужками тощо. 

 

                                               «Слухай і повторюй» 

Простукати по столу певну кількість разів і попросити дитину відтворити почуте.  

 

                                      «Назви слова, які запам'ятав» 

Дитині дають 5—10 картинок. Завдання: прочитати слова, які треба запам'ятати, і до 

кожного слова підібрати відповідну картинку, щоб вона допомогла, і запам'ятати це слово. 

Картинки: лисиця, книга, сир, машина «швидкої допомоги», мітла, їжак. Слова для 

запам'ятовування: їжа, навчання, зоопарк, хвороба, робота. Через 20—30 хв після того, як 

дитина відібрала картинки, запитати, які слова вона запам'ятала. 

 
ДОДАТОК 4 

 

ГРУПОВІ РОБОТА 

  Лексикологія. Знайомство з тлумачним словником і пошукова робота. 

Мета:познайомити дитину з тлумачним словником,його структурою. Навчити 

знаходити потрібні слова і розтлумачувати їх значення. 

На малюнках  розташовані «морські слова». Дитина повинна пояснити лексичне 

значення кожного слова,користуючись тлумачним словником. 

Моряк (людина, що служить на флоті). 

Лайнер (велике пасажирське або вантажне судно). 

Каюта (невелика окрема кімната на судні, де розміщуються члени команди і пасажири). 

Море (велика водойма з гірко-солоною водою). 

Капітан (командир корабля). 

Круїз (подорож водою). 

  

                                         Групова Гра »Третій зайвий». 
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Мета:залучити дитину до роботи в групі,разом з однокласниками навчитися визначати 

пряме та переносне значення слів. 

 Кожен з дітей отримує словосполучення,написане на аркуші, за кілька секунд вони 

мають з’ясувати,хто є зайвим в їхній групі. 

а/ Золота ложка, золота людина, золоті руки. 

б/ Срібний голос, срібний ніж, срібне волосся. 

в/ Весела дівчина, веселе літо, веселі сніжинки. 

г/ Схлипує дитина, схлипує джерельце, схлипує вітер. 

д/ Сумує ліс, сумує матір, сумує небо. 

  

                                                    Робота з класом 

Мета:залучити дитину до роботи з класом,створити комфортні умови для творчої 

роботи під час вивчення теми «Синоніми» 

Завдання:дібрати   з дужок  такі  синоніми,  щоб  слова  у  вірші  Д. Павличка  «Мрія» 

римувалися.  

  

Як  виросту -  збудую (дім,  хату  оселю), 

Поставлю  колесо,  (приладнаю,  приб’ю,  прикріплю), 

А  там  я  поселю  (крилату, летючу,  літаючу) 

Лелечу клекітну  (родину,  сім’ю,  пару). 

Нехай  розводиться,  (селиться, гніздиться) 

По  всіх деревах  і (будинках, хатах, оселях). 

Нехай  мені  щоночі  (здається, сниться,  ввижається), 

Що  я  літаю, наче  (пташка,  птиця,  птах) 

 

     
           

ДІТИ, ІЗ СИНДРОМОМ ДЕФІЦИТУ УВАГИ  

ТА ГІПЕРАКТИВНІСТЮ 

 

Криворотченко Н.В., 

асистентка вчительки 

 

Черна О.П., 

асистентка вчительки 

Кремінський ліцей № 4  

Кремінської районної ради  

Луганської області 

м. Кремінна 

 

Зміни у суспільній свідомості, які відбулися у другій половині ХХ ст., і були пов’язані з 

переходом від «культури корисності» до «культури гідності», визначили актуальність 

розробки нової, гуманної реабілітаційної філософії, спрямованої на соціальну реабілітацію 

людини з фізичними, сенсорними чи ментальними особливостями та зорієнтованої на 

комплексний та всеосяжний розвиток її особистості. Це вимагає від нас впровадження 

технологій особистісно орієнтованої освіти, що ставлять у центр всієї шкільної освітньої 

системи саме особистість дитини (маючи за ціль різнобічний, вільний та творчий її розвиток) і 

характеризуються антропоцентричністю, гуманністю та психотерапевтичною спрямованістю.  

Підґрунтям сподівань на інтеграцію дітей з особливими освітніми потребами в 

суспільство й освітній простір України є ефективний сучасний світовий досвід теоретико-

практичного вирішення проблем соціалізації дітей з особливими потреба. На сьогодні 

з’ясовано, що найбільш ефективною є реабілітація освітніми засобами за умови поєднання 
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психолого-педагогічної, медико-соціальної допомоги і корекційно-розвивальної 

спрямованості навчання (а також урахування важливості раннього, доцільного та інтенсивного 

втручання у розвиток дітей). 

Дедалі більше в школах, ліцеях, гімназіях навчається гіперактивних дітей. Дуже 

важливо вміти розрізняти просто жваву, рухливу, активну дитину і дитину, яка потребує 

корекційної допомоги, має синдром дефіциту уваги та гіперактивні розлади. 

У перекладі з латини  активний означає діяльний, дієвий, а грецький префікс гіпер – 

позначає перевищення норми. Гіперактивність у дітей виявляється у неуважності та 

імпульсивності, що невластиві за нормального розвитку дитини. За даними психолого-

педагогічної літератури, в описі дітей з гіперактивними проявами зазвичай уживають такі 

терміни: рухливий, імпульсивний, спритний, енерджайзер, вічний двигун, живчик, вулканчик. 

Деякі автори використовують і такі словосполучення, як моторний тип розвитку, діти 

підвищеної активності, діти підвищеної афективності. За даними фахівців, мало не половина 

дітей страждає на так звану гіперактивність. Не лише у нашій країні, а й у всьому світі 

кількість таких дітей неухильно зростає. Якщо дитина гіперактивна, то труднощів зазнає не 

лише вона, а й її оточення: батьки, однокласники, учителі. Такій дитині необхідна своєчасна 

допомога, інакше надалі може сформуватися асоціальна або навіть психопатична особистість: 

відомо, що серед малолітніх правопорушників значний відсоток становлять гіперактивні діти. 

З метою самоосвіти та удосконалення своїх знать, професійних навичок, розвитку 

практичних умінь та на вимогу розвитку сучасного освітнього простору України, його 

систематичного реформування та втілення Концепції  «Нової української школи», вважаємо 

тему статті особливо актуальною. 

Тож, які вони – гіперактивні діти? 

Давайте поглянемо на таблицю-тест на гіперактивність, що можуть провести навіть 

самі батьки. 

Активна дитина Гіперактивна дитина 

Більшу частину дня не сидить на місці, 

віддає перевагу рухливим іграм над 

пасивними (пазлами, конструкторами), 

якщо зацікавити, може прочитати 

книжку, зібрати пазл 

Перебуває в постійному русі й просто не може 

себе контролювати, тобто, навіть стомившись, 

продовжує рухатися, а знесилившись остаточно, 

плаче і кричить 

Швидко й багато говорить, ставить 

безліч запитань 

Швидко й багато говорить, ковтає слова, 

перебиває, не дослуховує. Ставить мільйон 

запитань, але рідко вислуховує відповіді на них 

Для неї порушення сну й травлення 

(кишкові розлади) – скоріше винятки  

Її дуже важко вкласти спати, а якщо вона спить, 

то неспокійно. Часто бувають кишкові розлади, 

не рідкість усілякі алергії 

Активна не всюди. Наприклад, 

неспокійна й непосидюча вдома, але 

спокійна у дитсадку, школі, в гостях, у 

малознайомих людей 

Дитина некерована, абсолютно не реагує на 

заборони й обмеження. І в буд-яких умовах 

(дім, магазин, дитсадок, школа, дитячий 

майданчик) поводиться однаково активно 

Гіперактивна дитина, незалежно від ситуації, у будь-яких умовах – вдома, у гостях, у 

кабінеті лікаря, на вулиці, у школі – буде поводитися однаково: бігати, безцільно рухатися, не 

затримуючись надовго на будь-якому, найцікавішому предметі. І на неї не подіють ані 

нескінченні прохання, ані погрози, ані «підкуп». Дитина просто не може зупинитися. У неї не 

працює механізм самоконтролю, на відміну від її однолітків. Звичайних дітей, з нормо-типовим 

розвитком, можна мотивувати, спонукати, домовитись, вмовити, зрештою. Гіперактивних – 

марно.  

Останнім часом спеціалісти вказують, що гіперактивність виступає як один із проявів 

цілого комплексу порушень, що відмічають у надмірно рухливих дітей. Основна проблема 



 

пов’язана із недостатністю механізмів уваги і гальмівного контролю. Тому подібне порушення 

точніше класифікують як «синдром дефіциту уваги»  (СДУГ). 

Синдром дефіциту уваги з гіперактивністю виявляється у підвищеній руховій активності, 

збудливості, труднощах концентрації та утриманні уваги, імпульсивності поведінки, проблемах 

у взаємостосунках з оточенням. 

Гіперактивність – це яскраво виражена перевага збудження над гальмуванням. 

Отже, основними проявами поведінки є: 

- Відвертання уваги (слабке утримання уваги на завданні, предметі, поясненні і т. 

ін.). 

- Імпульсивність (діють під натиском своїх бажань (постійне хочу/не хочу) та 

почуттів, не встигаючи подумати про наслідки та правила: знижений контроль потягів і 

затримка задоволення). 

- Гіперактивність (рухова нестримність, надмірна активність та фізична 

невтомлюваність). 

- Емоційна нестримність і нестійкість. 

Усі ці прояви є похідними від базового порушення – розладу самоконтролю. Внаслідок 

цього поведінка дітей, які мають  гіперактивний розлад з дефіцитом уваги, часто є проблемною, 

що може позначатися на стосунках із батьками, здатності успішно вчитися в школі, бути в 

колективі ровесників, зрештою, потерпає їхня власна самооцінка. 

Протягом останніх десятиліть світові досягнення у вивченні питання гіперактивних 

розладів з дефіцитом уваги (ГРДУ) стають дедалі доступнішими для використання у нашій 

країні. Виявлено, що ГРДУ зумовлено запізнілим дозріванням лобних ділянок кори головного 

мозку, які відповідають за функцію контролю над поведінкою. А саме за здатність тимчасово 

«пригальмувати» свої «імпульси» - тобто бажання, почуття. У дітей із ГРДУ ця гальмівна, 

контролююча та організуюча функція кори головного мозку не розвинена відповідно до віку. 

Також однією з причин є спадковість. Результати досліджень свідчать про те, що у 

родичів дітей з ГРДУ це захворювання виявляється у 5-7 разів частіше, ніж у інших людей. 

Діагноз ГРДУ встановлюється виключно на основі опитування батьків та інших осіб, що 

близько знають дитину, про симптоми цього розладу та на основі спостереження за поведінкою 

дитини. Фахівцями можуть бути запропоновані спеціальні опитувальники, щоб встановити 

наявність та ступінь вираженості симптомів розладу. Втім якихось специфічних лабораторних 

чи інструментальних методів діагностики немає – отож, дуже багато залежить від уваги батьків, 

педагогів, детального опису особливостей поведінки дитини, надання своєчасної та адекватної 

допомоги. 

ГРДУ є одним із найбільш досліджених поведінкових розладів, щодо якого розроблено 

ефективні стратегії та методи допомоги. За належної допомоги та підтримки діти з ГРДУ 

можуть мати щасливе, повноцінне майбутнє. 

Згідно з сучасними міжнародними протоколами та протоколами Міністерства охорони 

здоров’я України, рекомендовано два основних методи допомоги дітям з ГРДУ: 

1. Поведінкова терапія, яку застосовують батьки вдома, а також вихователі, вчителі, 

(асистенти дітей чи вчителів в інклюзивних класах). 

2. Медикаментозна терапія психостимулянтами (лише при важких та помірно 

важких формах, коли недостатній ефект від ефективності поведінкової терапії). 

Ці два методи мають доказову ефективність і рекомендовані як основні форми допомоги 

дітям з ГРДУ. 

Важливо усвідомлювати, що більшість поведінкових реакцій гіперактивних дітей 

обумовлені не їхньою злою волею чи поганим вихованням з боку батьків, а біологічно 

обумовленими особливостями функціонування центральної нервової системи.  

Основні рекомендації щодо навчання дітей з порушенням уваги та гіперактивністю: 

- розпорядок життя класу має бути з чіткими правилами, розкладом та добре 

сформульованими письмовими завданнями, написаними чіткими літерами. 

- Робоче місце для дитини з порушенням уваги відведено за першою партою (поруч 

зі столом вчителя, але подалі від відволікаючих факторів). 



 

- Вказівки мають бути короткими і чіткими, повторюйте їх кілька разів. 

Проблеми та шляхи вирішення: 

1. Неуважність 

- садіть учня в спокійному місці, поруч з однокласником, який має зразкову 

поведінку або поруч із другом; 

- скорочуйте завдання або робочі періоди, щоб вони збігалися з моментами 

зосередження учнем уваги (модифікуйте завдання таким чином, щоб учень встигав працювати у 

темпі всього класу); 

- давайте чіткі, зрозумілі вказівки, алгоритм виконання завдання; 

- залучайте учнів до презентації своєї роботи, успіху. 

2. Дотримання правил 

- хваліть за дотримання правил; 

- помірковано карайте за погану поведінку (не читайте нотацій, не критикуйте, не 

акцентуйте увагу на поганому);  

- укладіть з учнем «контракт про поведінку». 

3. Імпульсивність 

- відверніть увагу дитини від її капризів; 

- використовуйте систему заохочень, підтримки і винагород; 

- навчайте учнів самоконтролю за власною поведінкою (правило «піднятої руки», 

не перебивати співрозмовника). 

5. Академічні навички 

- якщо погано читає: давайте йому більше часу, надайте можливість ознайомитися 

з текстом перед читанням, пропонуйте коротші тексти, зменшуйте обсяги для читання, 

використовуйте картки для розчитування (1-4 класи); 

- якщо погано пише: приймайте відповіді в інших форматах (усно, набрані на 

комп’ютері, надиктовані), перевіряйте вміння за допомогою тестів множинного вибору або 

заповнення пропущених слів/місць; 

- якщо погано рахує: дозволяйте користуватися калькулятором, пишіть у зошитах у 

клітинку (допомагає упорядкувати розміщення цифр), відводьте більше часу на опанування 

математики. 

6. Організація діяльності/упорядкування 

- перевіряйте, щоб учень записував завдання в щоденник та як він записав його; 

- підтримуйте зв'язок з батьками (щодня, щотижня) щодо роботи та перебування 

учня в освітньому закладі, його інтересів та вподобань; 

- постійно перевіряйте впорядкованість речей на парті, готовність до уроку. 

Частіше хваліть за охайність, а не сваріть за безлад; 

- заохочуйте дитину навчатися набирати тексти на клавіатурі, залучіть до цього 

батьків. 

7. Емоційний стан  

- хваліть дитину, використовуйте зворотній зв'язок, емоційно реагуйте на найменші 

досягнення, підвищуйте її самооцінку, статус у колективі; 

- якщо учень нервує, говоріть м’яко і без погроз;  

- спостерігайте за ознаками накопичення в дитини стресу й заохочуйте її або 

зменшуйте навантаження, щоб уникнути нервового зриву (наприклад, виконайте вправу на 

зняття нервової напруги); 

- обговорюйте та радьтеся з фахівцями команди супроводу щодо епатажних проявів 

та дій учня. 

Отже, важливо пам’ятати, що дитина має особливі потреби, а її батьки – особливу 

потребу в підтримці. Розуміння причин «поганої поведінки» гіперактивної дитини допоможе 

вчителеві скоригувати власний навчально-виховний вплив, дібрати відповідні форми та методи 

індивідуальної роботи, щоб зробити процес навчання для дитини з особливими освітніми 

потребами найменш обтяжливим та найбільш ефективним. 



 

Основне завдання команди супроводу дитини з особливими освітніми потребами – 

відкрити, захопити і спрямувати кожного учня на цікавий, змістовний, особистісно і суспільно 

корисний шлях самовдосконалення та розвитку. Учитель повинен бути і наставником, і 

помічником, і захисником, і другом, який допоможе дитині набути не тільки знання, оволодіти 

певними уміннями та навичками, а й допоможе адаптуватися в цьому світі, розкрити і проявити 

свої здібності, відчути себе самостійною, творчою особистістю, яка здатна змінити світ. 

Ефективність роботи вчителя чи асистента визначається тим, якою мірою навчально-виховний 

процес забезпечує розвиток творчих здібностей кожної дитини, формує творчу особистість і 

готує її до творчої, пізнавальної та суспільно-трудової діяльності. 

Тож, можна з упевненістю сказати, що тільки комплексний підхід, що ґрунтується на 

принципі наукового прийому, системності (робота з дитиною  з особливими освітніми 

потребами має бути не разовою, а стати складовою частиною в процесі напрямку розвитку 

дитини), корекційної спрямованості, індивідуалізації (здійсненні особистісно- орієнтованого 

індивідуального, диференційованого підходу), поєднанні традиційних та інноваційних підходів 

до розвитку дитини з особливими потребами. 
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Анотація 

У даній роботі розглянуті ігри, як інноваційний метод розвитку дітей з особливими 

потребами, що сприяє формуванню їхніх основних компететностей, соціалізації та інтеграції у 

життєве середовище. 

Вступ 

Розвиток сучасного суспільства України і процеси інтеграції в європейську спільноту 

гостро ставлять питання забезпечення соціального захисту громадян країни, і особливо тих, хто 

потребує його найбільше, зокрема дітей з особливими освітніми потребами. Поширення в 

Україні процесу інклюзивного навчання школярів з обмеженими можливостями фізичного або 

психічного здоров’я є не лише відображенням часу, але й являє собою ще один крок до 

забезпечення повної реалізації прав дітей з особливими потребами на якісну освіту. 



 

Основна частина 

Інклюзія – це процесс включення дітей з особливостями психофізичного розвитку в 

активне суспільне життя і однаковою мірою необхідна для всіх членів суспільства,  

Інклюзивна освіта (інклюзія – inclusion (англ.) – залучення), передбачає створення 

освітнього середовища, яке відповідало б потребам і можливостям кожної особи, незалежно від 

особливостей її психофізичного розвитку. Інклюзивне навчання – гнучка, індивідуалізована 

система навчання учнів з особливостями психофізичного розвитку в умовах масового 

загальноосвітнього навчального закладу за місцем проживання. Інклюзивну освіту як систему 

освітніх послуг, має забезпечувати інклюзивний загальноосвітній заклад – заклад освіти, що 

адаптує навчальні програми та плани, фізичне середовище, методи та форми навчання, 

використовує наявні в громаді ресурси, залучає батьків, фахівців для надання спеціальних 

послуг відповідно до потреб кожного школяра, забезпечує сприятливий клімат в освітньому 

середовищі. 

Основними принципами інклюзивного навчання є такі:  

• діти мають навчатися разом у всіх випадках, коли це виявляється можливим, не 

зважаючи на певні труднощі чи відмінності, що існують між ними; 

• загальноосвітні навчальні заклади мають визнавати й ураховувати різноманітні потреби 

своїх учнів, узгоджуючи різні види й темпи навчання;  

• забезпечення якісної освіти для всіх завдяки відповідному навчально-методичному 

забезпеченню, застосуванню організаційних заходів, розробці стратегії викладання, 

використанню ресурсів і партнерських зв’язків зі своїми громадами;  

• учні з особливими освітніми потребами мають отримувати додаткову допомогу, яка 

може знадобитись їм для забезпечення успішного процесу навчання. 

Філософія інклюзії базується на вірі в те, що кожна людина з вадою має отримати 

освіту, яка б якомога більше відповідала загальноприйнятим у країні стандартам. Вона 

передбачає істотні зміни в культурі, політиці та практичній діяльності ЗНЗ.  

 «Освіта має надаватися в межах можливого, у загальноосвітніх школах, без будь-якого 

вияву дискримінації стосовно дітей та дорослих інвалідів» - таку офіційну позицію 

європейської спільноти була висловлено ЮНЕСКО, Комісією з прав людини. «Оскільки в 

більшості випадків інвалідність сама по собі не є перешкодою, дискримінація - ось що 

перешкоджає дитині отримати освіту в загальній системі». 

Сучасна концепція інклюзивної освіти відображає одну з головних демократичних ідей: 

всі учні - цінні й активні члени суспільства. Навчання в інклюзивних освітніх закладах є 

корисними як для школярів дітей з особливими освітніми потребами, так і для інших дітей, 

членів родин і суспільства в цілому. Взаємодія зі здоровими вихованцями сприяє 

когнітивному, фізичному, мовному, соціальному й емоційному розвиткові учнів з особливими 

освітніми потребами.  

Отже, інклюзивна освіта – значущий крок до визнання цінності і поваги до особистості 

кожного учня, прийняття його індивідуальності й неповторності, забезпечення подальшого 

повноцінного та гідного життя в суспільстві.  

 Завдання вчителя створити такі умови, за яких кожна дитина зможе кинути виклик 

своїм обмеженням та досягти успіху у самовдосконаленні, виховувати в собі силу волі, і в 

найскрутніші хвилини свого життя не здаватися, пам’ятати, що завжди знайдеться людина, яка 

вислухає, зрозуміє, допоможе.  

  Для реалізації такого підходу учителю і аистенту вчителя важливо застосовувати 

інноваційні методи і прийоми ознайомлення з новим матеріалом і набуття нових навичок.  

Інноваційні методи – це така взаємопов'язана діяльність вчителя і учнів, яка спрямована 

на модифікацію змісту, методичних прийомів, форм (способів) організації навчальної 

діяльності учнів, що сприятиме адаптації дітей з особливими освітніми потребами до освітнього 

середовища, засвоєння учнями знань, умінь та навичок і загального розвитку особистості 

кожного члена учнівської спільноти. 

Використання вчителем початкової школи інноваційних освітніх технологій в умовах 

інклюзивного навчання є в першу чергу результатом аналізу застосування відомих педагогічних 



 

інновацій та адаптації позитивного педагогічного досвіду відповідно до особистого 

індивідуального стилю. Накопичення учителем досвіду роботи з інноваціями в умовах 

інклюзивного навчання – необхідна умова для успішного здійснення інноваційної діяльності та 

професійного росту в цілому, але тільки осмислення, аналіз і перебудова цього досвіду дають 

можливість ефективно його впроваджувати в навчально-виховних процес. 

Оскільки наші діти перешли до другого класу після півроку дистанційного навчання, то, 

порадившись з асистентом вчителя, ми вирішили, що найбільш актуальним буде використання 

різноманітних за спрямуванням, видом і формою дидактичних ігор. Бо саме вони сприятимуть 

формуванню головних компетентностей молодших школярів нашого класу. 

Ігри рухливі та малорухливі є самою прийнятною формою занять з дітьми з особливими 

потребами. Дитина включається в сюжет гри, стає її безпосереднім учасником, веселиться і 

радіє, забуваючи про свої проблеми. Гра, уміло застосована і керована вчителем, впливає на 

психофізичний і емоційний стан дитини, що створює позитивні передумови для корекції. 

В структурі гри виділяють відносно самостійні елементи -  гру і навчання, кожний з яких 

має складну організацію, що відображає їх специфіку. Третім основним елементом структури є 

ігрова модель, на основі якої тільки і може здійснюватись реальна ігрова взаємодія учнів між 

собою та з педагогом у процесі гри.  

Пропонуємо вам низку різноманітних ігор, які ми використовуємо з асистентом педагога 

під час освітнього процесу у 2-А класі. 

Практична частина 

Рухливі ігри 

Рухлива гра "Заборонений рух" 

Робіть зарядку, але пам'ятайте - один рух заборонено. 

Хто зробить заборонений рух, виходить з гри. Це може бути 

присідання, нахил або стрибок. Вирішіть це заздалегідь. Виберіть 

ведучого і починайте грати. Ведучий має право виконувати 

заборонений рух, а решта - ні. 

 Рухлива гра «Подоляночка» 

Учні беруться за руки і стають у коло. Вибирають Подоляночку. 

Діти, співаючи, йдуть по колу, а Подоляночка в середині кола зображує 

все те, про що співається у пісні: 

Десь тут була подоляночка, 

Десь тут була молодесенька 

Тут вона впала до землі припала 

Личка не вмила, бо води не мала. 

Ой устань, устань, Подоляночка, 

Умий своє личко, як ту скляночку, 

Візьмися в боки, покажи нам скоки 

Підскочи до раю, бери сестру скраю. 

Гра «Море хвилюється раз» 

Ведучий  відвертається і каже: 

«Море хвилюється раз, 

море хвилюється два, 

море хвилюється три, 

морська фігура на місці замри! » 

Гравці в цей час розгойдуються і кружляють, розставивши в руки боку.  

При слові «замри», завмирають в позі, зображуючи будь-який предмет або тварина, що 

має відношення до морської тематики. 

Це можуть бути: корабель, краб, дельфін, пірат, чайка і т.д. 

Далі ведучий підходить до когось з гравців і доторкається до нього «оживляючи» фігуру. 

Гравець починає рухатися, показує своє «уявлення», так, щоб ведучий дізнався що за фігуру 

зображує гравець. 

Той, хто зобразить найменш схоже, стає «провідним» і гра починається спочатку.  



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Рухлива гра «Мак» 

Мета: удосконалювати навички ходьби на місці; виховувати увагу і пам’ять. 

Хід гри 

Діти стоять у колі пліч-о-пліч. Одна дитина всередині — це «городник». Вчитель співає: 

Ой на горі мак, 

Під горою так. 

Діти беруться за руки і, ступаючи назад, збільшують коло на ширину піднятих у сторони 

рук. На слова: 

Мак, мак, маківочки, 

Золоті голівочки! 

— Діти роблять крок на місці та виконують мах руками вперед назад. На слова: 

Станьте ви так, 

Як на горі мак! 

— Діти присідають і показують руками, який виріс мак (простягають руки вперед). 

Діти, стоячи, запитують: 

Городнику, городнику, 

Чи полив ти мак? 

Г о р о д н и к. Полив.  

На приспів: 

Мак, маки, маківочки, 

Золоті голівочки! 

— Діти роблять крок на місці, розмахуючи руками вперед і назад, а «городник» у цей час 

ходить у середині кола й удає, що поливає мак. 

На слова: 

Станьте ви так, 

Як на горі мак! 

— Діти, стоячи, показують, як «виріс мак» (піднімають руки в сторони на рівень плечей, 

долоні повертають угору, пальці трохи згинають, показують, яка квітка в маку). 

На приспів: 

Мак, маки, маківочки, 

Золоті голівочки! 

— Діти опускають руки і роблять крок на місці, розмахуючи руками вперед і назад. 

Д і т и 

Городнику, городнику, 

Чи поспів мак? 

Г о р о д н и к. Поспів. 

   Діти повторюють пісню спочатку, дрібним кроком звужують коло, беруться за руки й 

повільно піднімають їх угору. На слова «Станьте ви так» показують, яка спіла головка в маку. 

Ігри з логічним навантаженням  

Головним та важливим моментом розвитку дитини є формування її логічного мислення. 

Завдяки логіці можна пояснити учневі життєві явища, обґрунтувати свою точку зору. Якщо 

вчасно розвивати вміння логічно думати і діяти, дитина обов’язково стане розсудливою 

людиною. 

Для досягнення цієї мети вчителі та вихователі використовують різноманітні захопливі 

та цікаві ігри, створюють ігрові ситуації логічного характеру, що зроблять урок математики не 



 

тільки цікавим, але й будуть дуже корисним для маленьких вихованців, оскільки спрямовані на 

розвиток інтелекту й мислення. Такі завдання та ігри змусять маленький мозок розмірковувати, 

зважаючи, перш за все, на логіку. 

 
Гра «Домалюй зображення» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Логічні завдання 

Завдання, що розвивають, головоломки, ігри, вправи та задачі на логіку — чудова 

розминка для розуму і тренування дисципліни у будь-якому віці. 

Усні  завдання 

 В якому місяці в році є 28 днів? (у всіх) 

 Що видно з закритими очима? (Сни) 

 З якого посуду не можна їсти? (Порожній) 

 Яке колесо в машині не повертає в повороті? (Запасне) 

 Хто роздягається, коли холодно? (Дерево) 

 Зірочка, яка не світить? (Морська) 

 Чому фламінго піднімає лише одну ногу? (Щоб не впасти) 

 Чиє життя висить на нитці? (Павука) 

 Що пройде крізь скло, не розбиваючи його? (Промінь сонця) 

 Чотири сестри, які не можуть зустрітися: коли приходить одна, друга йде? 

(Пори року) 

 Що важче: кілограм цегли або кілограм вати? (Однаково) 

 Як потрібно кинути м'яч, щоб він прилетів назад? (Вгору) 

 Який годинник показує правильний час тільки 2 рази на добу? (Який 

зупинився) 

 Що було «завтра» а буде «вчора»? (Сьогодні) 

Завдання – тести 



 

До завдання з логічним навантаженням належать завдання-тести. Цей тест містить одну 

правильну відповідь. 

Задача 1. До лісу пішли Миколка, Ганнуся і Настуся, знайшли 4 грибочки. Скільки б 

грибочків знайшли діти, якщо б пішли тільки Миколка та Ганнуся? 

а) 0; 

б) 1; 

в) 2; 

г) 3; 

д) 4. (Правильна відповідь.) 

Розв’язання. Кількість грибів дорогою не залежить від кількості дітей, які їх знайшли. 

Задача 2. В Аліси було 3 стрічки. Одна з них розірвалася навпіл. Скільки тепер стрічок у 

дівчинки? 

а) 1; 

б) 3; 

в) 4; (Правильна відповідь.) 

г) 5. 

Розв’язання. Аліса має дві цілі стрічки, а з однієї розірваної утворилося дві. Тобто у 

дівчинки стало: 2 + 2 = 4 стрічки. 

Задача 3. Костик написав на аркуші паперу ОЛЯ МАЛА і підійшов до дзеркала. Яку 

фразу можна побачити в дзеркалі? 

а) ОЛЯ МАЛА; 

б) МАЛА ОЛЯ; 

в) АЛАМ ЯЛО; (Правильна відповідь.) 

г ЯЛО АЛАМ. 

Розв’язання. Оскільки всі букви написаних слів симетричні, то в дзеркалі вони 

залишаться тими самими буквами. Але розташовані в зворотному напрямку. Тобто утворяться 

два слова, написані з кінця. Поексперементуйте з папером біля дзеркала. 

 

Завдання для пильного розгляду даних фактів 

Завдання «Як перевезти драконів?» 

На лівому березі струмка відпочивають два голодні дракони, на правому березі струмка 

сидить беззахисне кошеня Вася. Між берегами курсує на своєму баркасі повелитель драконів, 

дядько Митя. Залишати на одному з берегів дракона і кошеня без нагляду не можна, а більше 

однієї тварини на баркас не поміщається. Як дядькові Миті перевезти драконів на правий берег, 

а кошеня на лівий? 

 

Завдання «Біля річки» 

Двоє мандрівників підійшли до річки. На березі річки виявився човен, здатний перевезти 

лише одну людину. Проте, вони змогли переправитися через річку і продовжити подорож. Як 

це могло бути? 

Підказка. Може, вони йшли не разом? 

Віршовані завдання 

Активізують навчальну  діяльність першокласників на уроках цікаві віршовані задачі з 

логічним навантаженням. Ось кілька прикладів. 

1.Купила в крамниці сестричка 

Сім метрів шовкової стрічки 

Три метри мені віддала, 

А скільки собі узяла? 

  

2.Скільки фарб тут, не скажу, 

Відгадай, не покажу. 

Якщо три до них додать , 

От тоді їх буде п’ять. 



 

  

3.П’ять берізок, дві смерічки 

Зеленіють біля річки. 

Поряд з ними є ожина… 

Скільки всіх дерев, скажи –но? 

  

4.В’яже бабуся-лисиця 

Трьом онукам рукавиці 

«Подарую вам, онуки, 

Рукавичок  по дві штуки. 

Бережіть, не  загубіть!» 

Скільки всіх? Перелічіть! 

  

5.Курчата  дзьобали: тук-тук. 

Є білі, жовті – 10 штук 

Біленьких четверо з них тільки, 

А решта – жовті . Жовтих скільки? 

Анаграми 

Завдання: Потрібно утворити нові слова із запропонованих. Для цього необхідно 

поміняти літери місцями. 

Наприклад: Село — Осел, Ватра —Трава, Бузок — Зубок. 

Слова для анаграми:. 

Кіно – 

Літо – 

Марш – 

Мета – 

Маяк – 

Осел – 

Лісок – 

Курча – 

Ямка – 

Село – 

Сокіл – 

Ручка – 

Старий – 

 

Пальчикові ігри 

«Пальчикові» ігри - вiршованi рядки, що ілюструються за допомогою ритмічних pyxiв 

рук, пальчиків. «Пальчикові» ігри допомагають батькам не тільки розвивати мовлення та 

iнтeлектуальнi здiбностi дитини, а й приносять задоволення від проведеного разом часу, 

допомагають у хвилини плачу, стають у пригоді для створення ритму впродовж дня. 

Пропонуючи малюку "пальчикову" гру, важливо відразу створити її настрій, правильно 

вимовляти кожен звук, продумати вci рухи заздалегідь i поступово її повторювати. Особливу 

paдicть приносить дитині ситуація, коли вci члени сім’ї разом відтворюють "пальчикову" гру.  

Пальчикова гра 1 

Перший пальчик - наш дiдycь, 

        Другий пальчик - то бабуся, 

        Третій пальчик - наш татусь, 

         А четвертий - то матуся, 

А мізинчик - наш малюк, 

Biн сховався тут. 

(Показуємо на пальчик та кажемо: „перший 

пальчик...", i продовжуємо гру, загинаючи кожен пальчик). 



 

Задрімав мізинчик трішки, 

Безіменний - стриб у ліжко, 

А середній там лежить, 

Вказівний давно вже спить. 

Вранці вci вони схопились враз - 

Бо до школи бігти час. 

(По черзі загинаємо пальчики до долоні. Потім великим пальцем торкаємося всіх інших - 

„будимо". Розкриваємо всі пальці „враз"). 

 

 

Пальчикова гра 2 

На роботу 

Старший встав - не лінувався. 

Вказівний за ним піднявся - 

Розбудив сусід його. 

Той - свого, а той свого. 

Встали вчасно вci брати - 

На роботу треба йти. 

(Стиснути пальчики в кулачок. По черзі розгинати їх, починаючи з великого. А зі 

словами: „Встали вчасно вci..." широко розставати nальцi). 

 

  

Пальчикова гра 3 

Доброго ранку 

Доброго ранку, сонце привітне! 

Доброго ранку, небо блакитне! 

Доброго ранку, у небі пташки! 

Доброго ранку тобі i мeнi! 

(Пальцями правої руки по черзі „вітатися" з пальцями 

лівої руки, торкаючись один до одного кінчиками). 

 Фонопедичні ігри 

Фонопедичний метод розвитку голосу, що має, перш за все, технологічну спрямованість, 

заснований на критеріях фізіологічної доцільності, енергетичної економічності та акустичної 

ефективності голосового апарату в співі.  

  Для розвитку інтонаційного і фонематичного слуху, а також для розширення діапазону 

мовного і співочого голосу систематично використовуються розвиваючі ігри з голосом - це 

наслідування звуків навколишнього світу. Ігри звуконаслідувального характеру допомагають 

зіставляти і відтворювати інтонації різної висоти і звуковисотної спрямованості, а також у дітей 

формується певна невимушеність звукоутворення, легкість і політність мовленнєвого голосу. 

Вони сприяють зміцненню тендітних голосових зв’язок дітей, та проводяться для підготовки їх 

до співу, профілактики захворювань верхніх дихальних шляхів, коригують вимову звуків.  

Фонопедична вправа «У кого що всередині» 

      В кульбабок білих – виліталка (учні здувають уявний пух з долоньок) 

     У мотоцикла – ричалка (учні супроводжують вимову звукозображувального елементу 

«трр-трр» круговими рухами кулачків). 

     У годинника – спішилка (учні активно й чітко вимовляють склади «тік-так, тік-

так» і виконують коливання з боку в бік вказівним пальцем, імітують маятник годинника). 

  У дівчат – смішинка (вимовляють склади «ха» й «хі» у фальцетному регістрі). 

  У мишки – пищалка (склад «пі» вимовляється тоненько й швидко). 

  У вітру – здувалка (двічі довго вдихається повітря). 

  У каблучків – стукалка (легко й рухливо цокають язиком). 

  У носа – сопілка (тихенько шмигають носом). 

  В їжака – пихтілка (пошепки й неголосно чергується склад «пих»). 



 

  А в сонця – світилка (кожна дитина співає будь-який звук достатньо довго, щоб учні 

освоїли надані їм можливості вільного співу). 

  

Фонопедична вправа «Ми сідаєм на літак» 
 Ми сідаєм на літак, летимо угору так (показують рух літака голосом та рукою вгору) 

Випускаємо шасі - приземляємось усі. (показують рух літака голосом та рукою вниз) 

З пагорба побіг струмок, (бовтають язиком, зображаючи булькіт струмочка) 

Всюди чути спів пташок. (Цінь-цвірінь, цінь-цвірінь). 

Вже з бурульок капотить, (клацають язиком, змінюючи форму рота) 

Це ж весна до нас спішить. (плескають в долоні) 

  

Фонопедична вправа «На весняні голоси» 
 Пригріло весняне сонечко – (плавне дихання із змахами руками) 

З пагорбів побіг веселий струмочок. (буль-буль-буль, низхідний хід) 

До країв наповнив величезну калюжу, (ляп-ляп-ляп, висхідний хід) 

Перелився через край (хвиля ш-ш-ш, з підсиленням амплітуди видиху повітря) 

І побіг далі. (жур-жур-жур, низхідний рух) 

Вибралися з-під кори жучки (ж-ж-ж, низький регістр) 

І комашки. (з-з-з, високий регістр). 

Розправили крильця (крш, змахують руками) 

І полетіли хто куди. (тр-тр-тр, високий регістр). 

Раптом під купою хмизу щось зашаруділо. 

Це виліз їжачок. (Пих-пих-пих) 

Ожив під теплим весняним сонечком мурашник, (шу-шу-шу) 

Ліс наповнився пташиними голосами - (цвірінь, цвірінь) 

От і прийшла весна. (Кластер)  
Артикуляційна гімнастика для 

СЛУХНЯНОГО ЯЗИЧКA 
       Розвиток артикуляційної 

моторики, сформованість мовного дихання – 

є необхідним етапом у підготовці дитини до 

формування правильної вимови звуків та 

читання. Кожен звук має певний 

артикуляційний уклад, притаманний саме 

йому, і вміння дитини утримувати органи 

артикуляції в потрібному положенні, значно 

підвищує її здатність відтворити правильну 

вимову звука. Ці вправи допомагають 

створити нервово-м'язову основу, необхідну 

для повноцінного звучання голосу, ясної 

чіткої дикції, запобігти патологічному 

розвитку рухів органів артикуляції, а також 

зняти надмірне напруження артикуляційних і 

мімічних м'язів, утворити необхідні м'язові 

дії для вільного володіння і управління 

артикуляційним апаратом. Це є запорукою 

виразного читання. 

 

 

Творчі ігри 

Ігри з конструктором  LEGO 

Кидай і складай 

Діти вчаться: 



 

математичній грамотності, вибудовувати послідовність дій, приймати рішення, 

оцінювати ризики, конструктивно керувати емоціями, працювати з іншими на результат. 

Основні завдання: 

1. Діти об’єднуються в групи по 6 учасників. Кожна група отримує по два гральних куби 

ки та по ЗО цеглинок розміром 2х4. 

2. На початку гри на середину столу/поверхні кладуться дві цеглинки одна біля одної. 

З. Діти у групі по черзі кидають два гральних кубики. Загальна кількість крапочок, які ви 

пали на обох кубиках, – це кількість шти рів, які повинні залишитися накритими/не накритими 

цеглинками. У такий спосіб діти будують спільну вежу. Головною умовою побудови є те, що 

щоразу наступний гра вець ставить цеглинки зверху на попере дні. 

4. У процесі будівництва дітям потрібно пам’ятати не лише про кількість штирів, які 

треба накрити/залишити ненакритими, але й контролювати стійкість вежі, щоб вона не впала. 

5. Якщо дитина не може накрити відповідну кількість штирів, то вона може кинути 

кубик ще раз або пропустити хід. 

Запитання до дітей 

• Як будувати вежу, щоб вона була стійкою? 

• Як перевірити чи ваша вежа стійка? 

Варіант: Математична башта 

Педагог пропонує дітям записувати кількість накритих/ненакритих штирів. Після 

закінчення гри педагог пропонує дітям виконати наступні математичні завдання (порахувати 

загальну кількість накритих/ненакритих тирів, додати накриті/ненакриті штирі на 1 і 2 

поверхах, на З і 4 поверхах тощо/ визначити найбільшу чи найменшу кількість накритих/ 

ненакритих штирів/ по рівняти кількість штирів на різних поверхах. 

Парашут 

Діти вчаться: 

формулювати припущення та перевіряти їх на практиці, експериментувати і робити 

висновки, творчо підходити до виконання завдання, співпрацювати в команді.  

Основні завдання: 

1. Діти у командах (по 3-5) отримують набір для творчості (папір, тканини. поліетилено 

ві пакетики), який вони використають для створення парашута. Крім того, кожна група отримає 

набір цеглинок однаковий за формою і кількістю. 

2. Кожна група створює парашут та будує конструкцію, використовуючи всі надані це-

глинки. Потім цю конструкцію діти приєднують до парашута. 

З. Коли усі групи збудують свої конструкції, приєднають до парашутів, необхідно за-

пустити їх з висоти (витягнутої вгору руки, висоти столу, стоячи на стільці тощо) 

4. Команда, чия конструкція не розбилася, стає переможцем. 

Запитання до дітей 

• Від чого залежить рівномірний спуск парашута? 

• За яких умов купол парашута найкраще заповнюється повітрям? 

• Для чого потрібні парашути? Хто або що на ньому може спускатися? 

Варіант: Спуск парашутиста 

Педагог пропонує дітям побудувати конструкцію так, щоб у ній безпечно приземлився 

парашутист – LEGO чоловічок. 

Де цеглинка? 

Діти вчаться: просторово мислити, співпрацювати, застосовувати раніше вивчене. 

Основні завдання: 

1) Педагог пропонує кожній дитині взяти по 6 цеглинок різних кольорів. Діти з’єднують 

цеглинки будь-яким способом і заповнюють заздалегідь підготовлені педагогом картки. 

Наприклад: 

1. цеглинка знаходиться над. _ 

2. цеглинка знаходиться під—— 

3. цеглинка знаходиться праворуч від—— 

4. цеглинка знаходиться за——– 



 

5. цеглинка знаходиться між та——- 

2) Після виконання завдання діти обмінюються заповненими картками та конструкціями та 

перевіряють один одного. 

 

Більший, найбільший, менший, найменший 

Діти вчаться: 

розрізняти поняття «форма», «об’єм», просторово мислити, співвідносити розмір, 

виконувати проблемні завдання. 

Поради та хитрощі: 

• Перед початком виконання вправи варто обговорити з 

дітьми поняття «форма» та «об’єм» 

Основні завдання: 

1. Діти, кожен самостійно чи у парах, будують пласку 

геометричну фігуру як на малюнку, використовуючи цеглинки 

розміром 2х2. 

2. Після цього попросіть дітей збудувати ще дві таких 

фігури, проте одна повинна бути збільшеним, а інша зменшеним варіантом першої фігури. 

З. Кожна дитина демонструє свої фігури і по яснює, як їй вдалося збільшити чи змен 

шити розмір фігури. 

Запитання до дітей 

• Яким способом ви перевіряли, що фігури більші або менші відносно першої фігури? 

• Яким способом можна перевірити, що всі побудовані фігури мають однакову форму? 

Варіант: Найбільша фігура 

Педагог пропонує дітям використо вуючи лише певну кількість цеглинок (наприклад 25) 

збудувати найбільшу фігуру. 

Кубик-звисайлик 

Діти вчаться: 

з упевненістю братися за нові завдання, розвивати власний стиль виконання завдань, 

логічно обрунтовувати власну думку. 

Поради та хитрощі: 

• Якщо для будівництва конструкції ЗО цеглинок забагато, то можна дати завдання, 

використовувати якомога меншу кількість цеглинок, щоб зба лансувати/врівноважити куб. 

Основні завдання: 

1. Діти обирають по 4 цеглинки розміром 2х4 і будують куб. 

2. Кожна дитина може взяти не більше ЗО це глинок (розміром 2х4), щоб побудувати 

конструкцію, яка б дозволила, кубу звисати зі столу. (Зразок див. на малюнку.) 

З. Якщо конструкція може втримати куб з 4-ох цеглинок, нехай діти додадуть до кубу ще 

2 цеглинки розміром 2х4 і перевірять, чи втримає їхня конструкція куб. 

4. Діти збільшують розмір куба, допоки конструкція не впаде. 

5. Діти змінюють конструкцію, щоб вона                 втримала більший куб. 

Запитання до дітей 

• У кого куб знаходиться найвище/найнижче над підлогою? 

• Яка частина конструкції довша – та, що на столі, чи та, що звисає? Чому? 

Діаграми з цеглинок 

Діти вчаться: 

будувати математичні моделі, висловлювати і тлумачити поняття, збирати та обробляти 

інформацію, творчо підходити до вирішення проблемних завдань, спілкуватись з однолітками, 

формулювати та ставити питання 

Поради та хитрощі: 

• Запитання повинно мати обмежену кількість варіантів для відповіді, щоб діти могли 

обрати один варіант, тобто одну цеглинку відповідного кольору. 

• По закінченню попросіть дітей перенести інформацію на папір та підписати результати. 

Основні завдання: 



 

1. У парах діти визначають питання, яке вони хочуть поставити іншим дітям. Наприклад: 

Який фрукт подобається найбільше: яблуко, банан чи апельсин? При цьому кожен з варіантів, 

які діти підбирають, повинен відповідати цеглинці певного кольору, на приклад: яблуко – 

цеглинка зеленого                кольору, банан – цеглинка жовтого кольору, апельсин – цеглинка 

помаранчевого ко льору. Запитання повинно мати обмежену кількість варіантів для відповіді, 

щоб діти могли обрати один варіант, тобто одну це глинку відповідного кольору. 

2. Діти збирають у будь-яку ємність цеглинки відповідних кольорів. 

З. Після цього, ходять від пари до пари і ставлять своє питання. Відповідаючи на 

запитання, діти обирають цеглинку і ставлять її на пластину, складаючи цеглинки одного 

кольору у стовпчик (як на малюнку). 

4. Діти, які ставили питання, розповідають, яких відповідей було найбільше/найменше, 

що їхні товариші люблять найбільше/ найменше. 

Варіант: Збираємо дані 

1. Коли діти зрозуміли на прикладі однієї пари, як збирати дані, проведіть з ними 

взаємне опитування, коли у кожної пари в групі є своє запитання. 

2. Пари можуть утворити два кола – внутрішнє та зовнішнє. Зовнішнє за сигналом 

педагога зміщується на одну пару по колу, а діти відповідають на взаємні запитання, обираючи 

відповідні цеглинки, та ставлять їх на базові пластинки пари. Потім кожна пара розповідає всім 

дітям про результати свого опитування. 

Перегони 

Діти вчаться: 

формулювати припущення та перевіряти їх на практиці, 

експериментувати і робити висновки, творчо підходити до 

виконання завдання, співпрацювати в команді. 

Основні завдання: 

1. Підготуйте схил, з якого діти зможуть за пускати свої 

авто. 

2. Діти у командах (по 3-4) будують авто, ви 

користовуючи 4 однакових колеса і максимум 2 пластини/ цеглинки. Діти перевіряють свої авто 

на підготовленому схилі. 

З. Роблять зміни у своїх автівках, щоб вони рухалися швидше і знову перевіряють свої 

авто на схилі. 

4. Перед змаганням діти можуть роздивитися автівки своїх товаришів і, можливо, перед-

бачити, яка автівка заїде далі всіх, при цьому пояснюючи, чому вони так вважають. 

5. Перемагає команда, чия автівка заїхала далі всіх. 

Запитання до дітей 

• Як ви думаєте, машина якої моделі проїде якнайдалі? 

• Від чого залежить швидкість автівки/довжина шляху, яку вона може проїхати? 

• Які заходи безпеки є в автівках? 

Варіант: Ти – мені, я -тобі 

1. Запропонуйте одній команді дітей лише колеса, другій – пласти ни, третій – цеглинки 

тощо. 

2. Діти мають домовитись та обмінятись, щоб зібрати достатню кількість деталей для 

створення своєї автівки та влаштувати перегони. 

З. Приклеїти на підлозі папір на від стані приблизно два метри від схилу і запропонувати 

дітям, збудувати таку автівку, яка б зупинилася на папері. 

Лабіринт 

Діти вчаться: 

творчо виконувати проблемні завдання, експериментувати, робити і перевіряти 

припущення 

Поради та хитрощі: 

• Діти можуть об’єднати 2 чи, навіть, 4 лабіринти у один великий. Таким чином, 

ускладнюється завдання і дітям веселіше проходити лабіринт. 



 

Основні завдання: 

1. Запропонуйте дітям побудувати лабіринт на пластині. 

2. Діти в парах обмінюються своїми лабірин тами. Кожна дитина отримує міні-фігурку 

або м’ячик. 

З. Запропонуйте дітям пройти лабіринт, пере ставляючи міні-фігурку або перекочуючи 

м’яч. 

4. Коли дитина пройшла лабіринт, вона об мінюється з іншою дитиною, щоб пройти 

новий лабіринт. Таким чином, діти можуть пройти усі лабіринти. 

Запитання до дітей 

• Що таке лабіринт? 

• Від чого залежить складність лабіринту? 

Варіант: Квест-лабіринт 

1. До об’єднаних лабіринтів педагог додає гральний кубик та пропонує дітям придумати 

питання/завдання для квест-лабіринту. 

2. Завдання «розміщують» в лабіринті (колір або форма цеглинки відповідає 

запитанню/завданню, яке придумав певний учасник). 

З. Кількість крапок, що випала на кубику, відповідає кількості кроків міні-фігурки. Діти 

проходять квест-лабіринт, виконуючи завдання. Педагог долучає дітей до створення правил 

гри. 

 

Скласти малюнок з частин 

 

 

 
Інсценівки 

Ігри з сюжетними іграшками, ігри-інсценівки сприяють розгортанню діалогів, 

збагачення словникового запасу, інтонаційного та граматичної будови мови. В ході цих ігор 

створюються умови для розвитку планувальної і регулюючої функцій мови. 

На відміну від звичайних життєвих ситуацій в спеціальних "мовних" іграх і заняттях 

дорослі можуть навмисно створювати деякі труднощі для дитини, що вимагає від нього 

особливої мобілізації уваги. Так, можна створити умови, в яких діти повинні будуть розрізнити 

близькі за змістом звернення дорослого, які передбачають, проте, виконання різних дій. 

 

 

                       
 

 

Висновки 



 

Гра є найбільш  доступним для дітей видом діяльності, способом переробки  отриманих 

із  навколишнього світу вражень, знань, тому вона відіграє велике значення у психічному 

розвитку дитини. Можна виділити  дві головні сфери життя дитини, які підпадають під вплив 

гри: пізнавальні процеси та розвиток, виховання особистості. 

В структурі гри виділяють відносно самостійні елементи -  гру і навчання, кожний з яких 

має складну організацію, що відображає їх специфіку. Третім основним елементом структури є 

ігрова модель, на основі якої тільки і може здійснюватись реальна ігрова взаємодія учнів між 

собою та з педагогом у процесі гри.  

Кожна гра має правила, які підпорядковані ігровому задуму і змісту гри та водночас 

організовують гру. Правила гри - це точно визначені вимоги до дітей. Основою гри є 

пізнавальний зміст.  Система правил дає змогу не лише визначити зміст освіти, що реалізується 

в грі, а й розподіляти його за окремими навчально-ігровими циклами. Тому гру можна 

трактувати як форму навчання, де засвоєння змісту освіти під керівництвом вчителя 

опосередковане їхньою  ігровою взаємодією і регулюється  встановленими правилами. 

Основна роль педагога під час організації гри – створити таке входження дитини в 

доросле  життя з його, на жаль, жорстокими нормами, щоб головним чином не зашкодити 

дитині. Будь-яка інструментовка ігор виправдана ще й психологічно: у грі дитина безтурботна, 

психологічно розкута і тому більше, ніж коли-небудь, здатна на повне  вираження свого 

індивідуального «Я». Важливим стає таке завдання для вчителів дати можливість кожній дитині 

через гру самореалізуватися як у процесі  навчання, так і впозаурочній діяльності. 
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Номінація. Заняття з корекційно-розвивальної діяльності 

 
 

КОРЕКЦІЙНО –РОЗВИТКОВЕ ЗАНЯТТЯ ДЛЯ ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОЇ ІНКЛЮЗИВНОЇ 

ГРУПИ З ПРІОРИТЕТОМ ПІЗНАВАЛЬНОЇ, МОВЛЕННЄВОЇ ТА ОБРАЗОТВОРЧОЇ 

ДІЯЛЬНОСТЕЙ «ПОДАРУНОК ДЛЯ ДРУЗІВ» 

 

Бондар О.І., 

асистентка виховательки 

 

Суслова М.М., 

вихователька інклюзивної групи 

Комунальний заклад 

«Лисичанський дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок) № 13 «Ромашка» 

м. Лисичанськ 

 

Мета заняття: узагальнити уявлення дітей про зимову природу рідного краю; вчити 

дітей робити висновки; активізувати словник дітей із лексичної теми «Зима», розвивати 

зв’язне мовлення дітей; уточнити знання дітей про диких тварин рідного краю; розвивати 

навички дослідницької діяльності,художню творчість, дрібну моторику рук і логічне 

мислення; виховувати навички продуктивної взаємодії у процесі спільної діяльності 

Адаптація для дітей з ООП 

1. Розвивати пізнавальну активність дітей з особливими освітніми потребами у 

процесі сумісної діяльності з дітьми, своєї власної та під час спостереження за діяльністю 

дітей з типовим розвитком 

2. Розвивати здатність сприймати та аналізувати сенсорну інформацію 

3. Формувати комунікативну компетентність дітей 

Дидактичні матеріали:  

електронний лист, куб Блума, смайлики  із зображенням емоцій, сніжок з 

паперу,шматочки прозорої плівки, порожній стаканчик,тарілочка з водою, паперові 

сніжинки, сухий душ, мішечок з гостинцями для тварин,зображення слідів диких 

тварин,камінці Марблз, шаблон морозного візерунка на папері, клей,пензлики, силуети 

тварин, вата, купи, нитки, фарбовані макарони, запис музичного супроводу.                                                                                        

Хід заняття  

Ритуал вітання. 

Доброго ранку! 

Я дітям бажаю. 

Доброго ранку! 



 

Гостей я вітаю. 

Доброго ранку! 

Тобі і мені, 

Щирі слова нехай линуть рясні. 

Вихователь: Доброго дня, діти! Дуже рада Вас всіх бачити сьогодні! Який у вас зараз 

настрій?  

Я пропоную вам знайти смайлик, який відповідає вашому настрою. ( Діти обирають 

смайлики з зображенням відповідної до настрою емоції, та пояснюють, чому вибрали  саме 

цей смайлик. Якщо у когось з дітей настрій поганий, необхідно поділитися з цією дитиною 

гарним настроєм та підбадьорити її) (звук повідомлення) 

Асистент вихователя: Діти,нам прийшло повідомлення. Давайте подивимось.  На 

екрані з’являється зображення дітей з Африки) Та це ж нам прийшов лист від дітей, які 

мешкають в далекій Африці. Послухайте ,що вони  пишуть. 

«Дорогі друзі! Пишуть вам діти з далекої спекотної Африки. Нещодавно ми дізналися 

про існування вашої країни та знайшли в інтернеті фотографії із зображенням природи в 

Україні. Але чомусь на всіх зображеннях багато чогось білого, це біле скрізь: і на будинках, і 

на  деревах, і на землі. У нас такого не буває. Будь ласка, поясніть, що ж це таке і розкажіть 

про природу вашого краю» 

Вихователь: Діти, чи здогадалися ви про що мова? Так, це ж звичайний сніг. Але в 

Африці його не буває і діти не знають, що таке зима. Треба їм розповісти. Я пропоную вам 

створити фільм про зиму і відіслати нашим друзям відео лист. Згодні? 

Зйомка 1-кадру  «Зимові явища» 

Бесіда з використанням куба Блума. 

- Чому взимку потрібно тепло вдягатися, який одяг ти вдягаєш? 

- Поясни які зміни в природі та житті тварин відбуваються взимку. 

- Придумай як можна допомогти зимуючим птахам. 

- Поділись чи любиш ти зиму, чому? 

- Запропонуй ігри в які можна пограти в зимовий день. 

- Назви три місяці зими. 

Гра “ Чарівний сніжок” 

Діти передають сніжок з рук у руки та називають властивості снігу. 

Під час проведення гри асистент вихователя залучає дітей з ООП до гри, пропонує  

розглянути сніжок, взяти його в руки, зрозуміти, який він на дотик. 

 

Зйомка 2 кадру «Досліди» 

Вихователь: Якого кольору сніг? З’ясуємо це - в лабораторії за допомогою 

експериментів. Високо в небі краплі води замерзають і перетворюються на прозорі 

кристалики льоду. Коли вони з’єднуються між собою, виходить сніжинка. 

На столах маленькі шматочки плівки. Візьміть один. Якого він кольору? (прозорий) 

Уявіть,що це маленькі прозорі кристалики. В небі вони з’єднуються разом. Опустіть у 

стаканчики шматочки прозорої плівки. Який колір у стаканчиках ? (білий) 

Висновок: Сніг складається з безліч прозорих кристаликів. Коли вони з’єднуються, 

утворюється білий колір. 

Вихователь: Ми, як справжні вчені, здійснили маленьке наукове відкриття. (лунає 

запис: скрип снігу під ногами) 

-Що це за звуки? 

- Чому рипить сніг під ногами? 

Пропоную провести експеримент. 

- Що буде, якщо зламати промінчик у сніжинки? (відриває промінчик у паперової 

сніжинки) .Чули звук? А тепер спробуйте ви. 

- Чому ж рипить сніг , коли ми по ньому йдемо? 

Висновок: Сніг рипить тому, що ламаються промінчики у сніжинок-кристали. 



 

-Ми ламали сухі сніжинки, якими вони бувають на морозі. Але буває так, що серед 

зими стає тепло. Це явище називається відлига. Тоді сніг стає мокрим. Чи буде він скрипіти? 

Опустіть промінчик у воду, потім відірвіть його. Чи почули ви звук? Чому? 

Висновок: Рипить сухий морозний сніг, а мокрий сніг не рипить. 

Діти з ООП під керуванням асистента вихователя долучаються до виконання  

дослідів. 

Зйомка 3 кадру -   «Тварини лісу» 

(Діти діляться на дві групи , сідають за столи та виконують завдання, працюючи за   

ноутбуками ) 

Перша група грає в гру “ Хто живе у лісі” 

Друга група грає в гру “ Де хто живе” 

Діти з ООП разом з іншими дітьми  під керівництвом асистента вихователя  

виконують завдання. 

Зйомка 4 кадру – «Подорож до лісу» 

Вихователь: Щоб наш фільм був цікавішим, я пропоную наступний кадр зняти в 

зимовому лісі. Давайте пригадаємо як треба поводитися в лісі. ( Не голосувати, не смітити, 

не ламати гілки .) 

А потрапити туди можна через веселкову браму. 

Вправа «Сухий душ»  

Мета: розслаблення мімічних м'язів обличчя, створення настрою на заняття.  

Матеріали: сухий душ.  

Хід вправи:  

Асистент вихователя:  Пам’ятайте, що проходячи крізь веселкову браму, вам потрібно 

доторкнутись обличчям як до найбільшої кількості різнокольорових стрічок.  

Вихователь: Проходячи під стрічками, відчуйте, як різнокольорові струмені 

торкаються вашого обличчя і рук. Всі печалі, образи, нудьга і смуток залишаються позаду. А 

ви заряджаєтеся бадьорістю, активністю, радістю.  

Асистент вихователя: Якого кольору стрічки ви помітили? Який колір ваш 

улюблений? Чому? 

Вихователь:Ось і потрапили ми до лісу.  

Психогімнастика 

(звучить музика) 

Дбайливою господаркою прийшла сюди зима. У важкі шуби нарядила вона ялинки, до 

самих верхівок нахлобучила їм снігові шапки. Навіть про гілочки не забула - дала їм пухові 

рукавички. Як гарно в лісі: спокійно, тихо, а яке свіже повітря. 

Вихователь: Ой, дивіться , щось за мішечок лежить, цікаво що в ньому? (дивиться) Та 

це ж чарівний мішечок, у ньому ласощі для лісних мешканців.  

Вправа « Чарівний мішечок» 

Хід вправи: 

Діти беруть предмет із мішечка, на дотик визначають що сааме вони взяли, та 

розповідають яку тварину можна пригостити. 

Асистент вихователя: Діти, мерщій сюди, дивіться скільки тут слідів, хто ж тут 

ходив?. (діти розповідають кому належать сліди , та залишають гостинці тваринам, 

орієнтуючись на те, якій тварині належить слід) 

Під час виконання цих завдань та вправ педагоги залучають Надійку до загальної 

діяльності, допомагають дівчинці брати участь у виконанні. 

Вихователь: А ось на галявинці розсипані  крижинки, мабуть це маленькі зайченята 

або білченята бавились. Та вони тут візерунки складали, мабуть їх хтось сполохав. Давайте 

допоможемо їм.  

(Діти викладають візерунки, за допомогою камінців Марблз) 

- Ой, які ви молодці. Але вже час повертатися до садочка. 

Діти з ООП викладають візерунок за допомогою камінців за індивідуальним зразком 

Вправа «Сухий душ»  



 

Зйомка 5 кадру «Зимова майстерня» 

Асистент вихователя: А зараз я запрошую вас до майстерні, де можна створити 

картину « Зима в лісі» , яку ми з вами зможемо подарувати на пам’ять нашим друзям з 

Африки разом з фільмом. Згодні? Тоді до роботи! 

Діти займають свої робочі  міста  та приступають до роботи. Кожна дитина виконує 

завдання, а потім готові роботи об єднають в одну композицію. 

Діти з ООП  виконують завдання ( снігова полянка ) за направляючою допомогою 

педагога. 

Вихователь: Яка гарна робота у нас вийшла. Молодці. Тепер ми зможемо відправити 

нашу картину та флешку з фільмом  до Африки. Я вважаю,що все ,що хотіли узнати про 

зиму  наші друзі дізнаються з нашої посилки. 

 

 

 

 

ЗАВІТАЛО СОНЕЧКО В ДИТСАДОК ДО ДІТОК  

(ЛОГОПЕДИЧНЕ ЗАНЯТТЯ) 

 

Візьма Т.М., 

вчителька-логопединя 

Комунальний дошкільний навчальний заклад  

(ясла-садок)№ 1 «Сонечко»  

смт. Білокуракине 

 

Мета: закріпити навички чіткої вимови звука « С» у словах, реченнях; збагачувати й 

активізувати словниковий запас; розвивати артикуляційний апарат, словесно-логічне мислення; 

удосконалювати мовленнєві навички,зв*язне мовлення; продовжувати розвивати зорове 

сприймання, фонематичні процеси, вміння ділити слова на склади; сприяти формуванню у дітей 

мотивації до дій і моделей поведінки, орієнтованих на сталий стиль життя; виховувати 

допитливість, заощадливість, інтерес до пізнання навколишнього світу.  

Обладнання: демонстраційний матеріал, малюнки птахів (сорока,синиця, сова) і тварин 

(собака), предметні малюнки зі звуком «С»,букви, малюнки до вірша « Сіло сонце на сосну», 

карта-план логопедичного заняття, листочки зі складами, поробка «Папероїд». 

Хід заняття 

Організаційний момент. Привітання. 

Привітаємося з гостями. (Вітання дітей) 

Привітаємося з собою: Доброго ранку,очки! 

                                       Доброго ранку,вушка! 

                                       Доброго ранку, носику! 

                                      Доброго ранку,ротику! 

     Око бачить , вухо чує, носик запахи пильнує. 

     Ротик- щоб ми розмовляли, звуки правильно вимовляли! 

Привітаємося з нашими надійними помічниками-пальчиками. 

Встали пальчики ? Ура! Привітатись їм пора. 

Один одного торкатись, імена свої       називати:великі,вказівні,середні,безіменні,мізинці. 

Усміхніться одне одному, усміхніться мені. А тепер подаруємо усмішку всьому , що 

навколо нас. 

З неба дивиться сонце мільони літ, 

Ллє на землю сонце і тепло, і світ. 

Зазирнуло сонечко і в наше віконечко. Чомусь воно сумне? Щоб воно стало 

променистим і веселим,треба назвати її лагідними словами. Яке сонечко? (Діти по колу 

передають силует сонца, називають її лагідним словом, а з прищіпок роблять промені). 



 

Сонечко тепер стало яскравим, променистим і веселим. Воно хоче дізнатися, що у нас 

відбувається в нашій логопедичній групі?Чим ми тут займаємось? 

У нас є маршрут нашої подорожі. Давайте його роздивимось. 

Що ви робите вранці,коли прокидаєтеся? (Відповіді дітей) 

Я пропоную вам виконати гімнастику для ваших язичків, аби вони були спритними та 

слухняними. 

Корекційна робота 

1. Артикуляційна гімнастика 

2. Вправи на розвиток мовленнєвого дихання. 

Основна частина 
Готові  до подорожі? Тоді вперед! 

Перше завдання  тітоньки Сови 

I. Правильна артикуляція [с]. 

Логопед:  Твої губи посміхаються, 

Язик у нижні зуби упирається, 

На свій язик холодним вітерцем подуєш 

І звук насоса ти почуєш: с-с-с. 

Діти виконують правильну артикуляцію звука [с]. 

II. Повторення  правильної характеристики звука [с]. 

Логопед: Який звук [с]? Твердий чи м'який? Глухий чи дзвінкий? Як будемо позначати 

цей звук? 

Відповіді дітей. 

Гра «Насоси» на закріплення звуковимови [с]. ( Завдання: Скільки насосів, стільки раз 

промов звук [с]) 

 Завдання Сороки-Білобоки. 

Хвилинка відпочинку: Встали струнко, 

                                       Руки в боки і пострибали,як сороки. 

Гра  «Поділ слів на склади». Стрибнути стільки, скільки складів у словах. 

Знайдіть предмети у кімнаті, в назві яких є звук  [с]. (Відповіді дітей). 

Завдання Синички-сестрички. 

Вправа « Скласти зі звуків слово». 

Вправа «Слова запам*ятай і швидше називай». 

Завдання  собаки Дружка. 

Собака –друг людини. Подружити слова в реченні.  Два слова з*єднати в одному 

реченні.(Замок-ключ, ваза-квіти, собака-будка, ялинка-прикраси, людина-будинок, риба-річка, 

кошик-гриби, гніздо-пташка) 

За схемою розповісти вірш « Сонце сіло на сосну» Г.Чубач 

Сонце сіло на сосну, 

Сонно мовило: «Засну!» 

Сосни сонечко гойдали, 

Сосни сонечко благали: 

- Сонце, сонечко, не треба, 

Стане темно нам без тебе! 

Нас сонечко хоче познайомити зі своїм другом  Папероїдом. Він тепер залишиться у нас. 

Необхідно економити папір для збереження дерев і можливості його вторинної переробки, 

ощадливо його використовувати та разом з дорослими відносити паперові відходи до пункту 

прийому макулатури. Тепер ми кожного дня будемо годувати Папероїда папером, який у нас 

залишається після праці, аплікації. Ви згодні? (Відповіді дітей). 

Заключна частина. 

Ми благополучно виконали всі завдання. Діти, сонечко дуже вдячне за таку подорож. 

Воно побачило,як ви багато вже знаєте і вмієте. Вам сподобалася наша подорож?  (Відповіді 

дітей)  

Сонечко пригощає вас солодким печивом. 



 

 

 

БІЛЯ ТИНУ КВОЧКА ХОДИТЬ. 

КОНСПЕКТ СЮЖЕТНОГО ЗАНЯТТЯ З ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДЛЯ ДІТЕЙ 

МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ, 4-Й РІК ЖИТТЯ 

 

Воронцова Л.М., 

інструкторка з фізичної культури 

ЗДО (ясла-садок) комбінованого типу №1 «Калинка» 

Волинська область 

м. Ковель 

 

Мета:  створити позитивний емоційний настрій; спонукати до використання набутого 

рухового досвіду; за допомогою ігрових завдань сприяти розвиткові правильного дихання та  

дрібної моторики рук;  розучити комплекс ЗРВ «Веселі курчата»; продовжувати вчити 

пролізати в обруч грудьми вперед; вправляти у ходьбі по обмеженій поверхні з переступанням 

через предмети; удосконалювати навички стрибків у висоту з місця під час рухливої гри 

«Спіймай комара» за винятком Войтюк Злати та навички лазіння по гімнастичній драбині у 

Войтюк Злати; закріпити прийоми масажу за допомогою м’яча-масажера.  

Обладнання: сенсорний комплекс «Сухий душ», обруч (діаметр 55см), гімнастична 

дошка (ширина 20см), 4 кубика (висота 8см), гімнастична стінка, мотузка (довжина 8м), по 1 

м’ячу-масажеру, по 1 вирізаній з картону чашці та по 2 кольорові стрічки (довжина 15см) на 

кожну дитину,    вірш «Біля тину квочка ходить» Алли Баранкевич, «Їжачок-хитрячок»  

П.Воронько. 

Хід заняття 

 І. Шикування в колону по одному.  

 – Діти, я придумала цікаву гру. Я буду мама-квочка, а ви – моїми курчатами. 

(Вихователь одягає маску курочки). Кличе мама-квочка своїх курчат на прогулянку… 

Біля тину квочка ходить,  

За собою курчат водить. 

А курчата всі маленькі, 

Є біленькі, та сіренькі. 

 Ходьба в середньому темпі урозтіч (20с). 

За квочкою біжать вони  

Й ховаються у бур’яни. 

А квочка оглядається  

Де це курча ховається? 

 Біг в середньому, ходьба (25с). (Злату Войтюк 

під час бігу асистент вихователя тримає за руку)  На слова «Де 

це курча ховається?», діти  заходять в сенсорний комплекс 

«Сухий душ», а вихователь удає ніби шукає їх. Повторити 3 

рази.  

 Стала мама-квочка кликати до себе курчат…  

Ко-ко-ко, ко-ко-ко,  

Не ходіть далеко. 

  Перешикування в коло навколо мотузки, 

що лежить на підлозі. 

 ІІ. Комплекс ЗРВ «Веселі курчата». 

 1. «Крильця розправляйте». В.п. – ноги нарізно, 

руки опущені. 1 – підняти руки в сторони; 2 – в.п. Повторити 

5 разів.  

 2. «Зернята шукайте». В.п. – сидячи, одну ногу 



 

зігнути у коліні, підтягнувши ближче до себе, руки в упорі за спиною. 1 – поміняти ноги 

місцями, просуваючи їх по підлозі; 2 – в.п. Повторити 6 разів. 

  3. «Напились водиці десь біля криниці». В.п. – стоячи ноги нарізно, руки 

опущені. 1 – нахилитись вперед, витягнувши голову та заводячи прямі руки назад; 2 – в.п. 

Повторити 5 разів. 

 4. «Між собою грались – у піску купались». В.п. – лежачи на животі, 

перекидатись з одного боку на інший у довільному темпі. Повторити 5 разів. 

Запросила мама-квочка в гості до курчат 

Малих їжаченят. 

(Вихователь роздає дітям мячі-масажери). 

 Гра-масаж «Їжачок». 

Їжачок-хитрячок 

Із голок та шпильок 

Пошив собі піджачок. 

(Діти катають почергово м’яч-масажер коловими рухами 

по підлозі правою та лівою долонею з в.п. – сидячи) 

І у тому піджаку  

Він гуляє по садку. 

(Діти катають почергово м’яч-масажер вперед-назад по підлозі правою та лівою стопою 

з в.п. – стоячи) 

Натикає на голки 

Груші, яблука, сливки. 

(Діти катають м’яч-масажер по спині один одному з в.п. – 

стоячи по колу) 

І до себе на обід  

Він скликає цілий рід. 

(Діти катають мяч-масажер по животу).  

 ІІІ. 

Пішли на город гуляти 

Хробаків смачних шукати. 

Всі між тином пролізали  

Через камінці переступали. 

 Пролізання в обруч грудьми вперед та ходьба по 

доріжці, переступаючи через предмети. Поточне виконання. Повторити 3 рази.  

      

 

Ігрове завдання «Зберемо хробаків». Вихователь розкладає на килимі стрічки двох 

кольорів та пропонує дітям зібрати їх у відра відповідного кольору. 

Стало сонечко сідати, 

Комарів налетіло багато. 

Курчата високо стрибали, 

Комариків 

лапали. 

 Рухлива 

гра «Спіймай комара». 

Повторити 4 рази. 

Грають всі діти, окрім 

Войтюк Злати. 
А комарик один 

Сів на високий 

тин. 

І курчатко Злата 

Стала його 



 

діставати. 

Ігрове завдання для Войтюк Злати «Залізь на тин». Залізти на гімнастичну стінку 

(висота 1,5м) довільним способом та злізти. Повторити 3 рази. 

Мама знов курчат скликає: 

Ко-ко-ко, курчатка, повертаємось у хатку… 

Ходьба у повільному темпі (30с). 

Буду вас, малята, чаєм частувати.  

Діти довільно розміщуються на килимі обличчям до вихователя. 

 Вправа на розвиток правильного дихання «Остудимо чай».     

 

  

 

   

 

 

  

 

 

 

  

 

 

КОНСПЕКТ ІНТЕГРОВАНОГО ЗАНЯТТЯ ДЛЯ ДІТЕЙ 4-5 РОКУ ЖИТТЯ З 

ЗАТРИМКОЮ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ  

«ХЛІБ - УСЬОМУ ГОЛОВА. БЕРЕЖІМО ЙОГО» 

 

Горбачова О.С., 

вихователька 

КЗ «Лисичанський дошкільний навчальний заклад  

(ясла-садок) №1 «Шпачок» 

м. Лисичанськ 

 

Програмовий зміст:      формувати уявлення дітей про першочергову потребу людини в 

їжі, зокрема у хлібові, і що в його   виготовлення вкладено працю багатьох людей; дати 

уявлення дітям про сучасні машини-помічники і те, як хліб вирощували в старовину. Вчити з 

дітьми назви злакових культур і які продукти можна виготовити з них,закріпити назви хлібо-

булочних та кондитерських виробів. Збагатити словник дітей словами–назвами 

хлібопекарських виробів,вправляти в вмінні знаходити вироби по тіні, вчити складати логічну і  

послідовну розповідь по малюнкам-схемам,закріпляти знання про послідовність етапів 

вирощування хліба,відповідати на запитання повними реченнями, вправляти в вимовлянні 

звуків с,ц,з.   

Розвивати цікавість до дослідницької діяльності та бажання займатися дослідами,вміння 

орієнтуватися на площині,та знаходити предмет по фігурі та кольору, формувати навички 

раціонального споживача,розвивати мовний апарат при виконанні артикуляційних вправ, дрібні 

м*язи рук при виконанні вправ камінцями Марблс,  виховувати ощадливе ставлення до хліба,  

повагу до праці хліборобів. 

Попередня робота:   Розповідання казок "Колобок", "Колосок", перегляд 

ілюстративного матеріалу, презентацій. 

Обладнання та матеріали до заняття:коректурні таблиці,картки -

друдли,ілюстративний матеріал,хлібина-гармошка, коло-Луллія ,камінці для дослідів,камінці 

Марблс ,зерна пшениці,кавомолка,гра з ліхтариком,зображення героїв Смішариків ,таблиці з 

кольорами та фігурами для гри «Віднеси заказ по адресі»,кошики та списки продуктів для гри 



 

«магазин», картки Проппа,вироби з борошна, спінер, хлібо-пекарські вироби для 

артикуляційної гімнастики,гарбузове насіння для прикрашання книжок рецептів. 

Використані методи та прийоми: «стелі,які вміють розмовляти»,коректурні 

таблиці,коло Луллія,картки Проппа, друдли, логічні картки,досліди ,мнемо таблиці, 

перфокарти, використання «смачні» артикуляційні вправи. 

Хід заняття 
Вихователь пропонує дітям привітатися з гостями та подарувати один одному 

посмішку. Звертає увагу на те ,що сьогодні «стелі» щось хочуть розповісти діткам. 

Вихователь: Скажіть, будь ласка,що новеньке 

з’явилося в групі на наших стелях? 

Діти: на стелях та меблях з’явилися 

Смішарики. 

Вихователь :Правильно,діти,це 

Смішарики,вони такі кумедні,веселі і такі різні,а що 

в них є спільного? 

Діти: Вони всі кругленькі, вони герої 

мультфільму, цікаві… 

Вихователь :А чи знаєте ви, що Смішарики 

знають багато цікавого і корисного? Тому Їжачок 

підготував для вас ось таке цікаве посилання: загадка 

про хліб(мнемо таблиця).Загадує одна дитина,діти 

дають відповідь. 

Вихователь: Так, дійсно, діти,це хліб. (з демонстрацієй ілюстративного матеріала) 

Хліб завжди вважався головною стравою людей. Без нього не сідали та й нині не сідають за 

стіл. В усі часи люди бачили у хлібі Дар Божий і дуже цінували цей продукт, берегли його. На 

знак поваги до хліба почесних гостей завжди зустрічали з хлібом-сіллю. Люди вважали: якщо в 

домі є хліб, то голоду не буде. Хліб і сьогодні посідає почесне місце в нашому домі,про хліб 

складають вірші,оповідання,казки,народ склав приказки,прислів’я. А наш Совуня знайшов якісь 

таблички,а що з ними робити не знає, підкажіть йому,будь ласка. 

Діти:Це віршики та загадки про хліб. 

Вихователь: Розкажіть, будь ласка. 

Розповідь віршів,прислів’їв за мнемо 

табличкою.  

Вихователь: Молодці,дітки,а зараз- 

Мовна розминка 

Са-са-са –  летить оса 

Су-су-су-бачу я осу 

За-за-за – іде коза 

Зи-зи-зи-є рожки у кози 

Ці-ці  –ці - є у мене ножиці  

Це-це-це-я несу відерце 

Уха-уха-уха – у зайця довгі вуха 

 

Вихователь: Смішарикам дуже сподобались 

віршики , прислів’я  та ваша мовна зарядка і вони 

зрозуміли,що хліб –це важливий продукт харчування і 

відноситись до нього потрібно с повагою,але де ж він 

насправді береться?  

Про це ми дізнаємося з мультика, «Как делают 

хлеб», який  нам приніс наш мультиплікаційний герой 

Бараш.  

Вихователь: тепер  Смішарикам все зрозуміло і  

Нюша   хоче пограти з вами в картки та камінці.(робота з 



 

коректурними таблицями,діти накривають запропоновані картинки камінцями та відповідають 

на запитання вихователя. Що це? Що вміє робити?Для чого ця машина?хто працює?  

Вихователь:молодці,діти ви добре впоралися з завданнями Нюши. 

Фізкультхвилинка «Я – зернинка». 

Я печу, печу, печу  діткам всім по калачу, 

Зверху маком притрушу, в піч гарячу посаджу. 

Випікайтесь, калачі, у натопленій печі. 

Буду всіх діток скликати, калачами пригощати. 

Вихователь: Я знаю,що ви ,діти,вмієте складати казки 

при допомозі карток- друдлів. Копатич хоче послухати цю 

казку(розповідь казки) 

Вихователь: діти,Копатич в захваті від вашої 

казки,тепер 

зрозуміло як 

з’являється 

борошно та 

крупа,а як 

з’являється 

хліб ви дізнаєтесь з цієї цікавої хлібинки-

книжки,давайте розглянемо цей 

подарунок(книжка- гармошка,в якій малюнки 

допомагають дитині зрозуміти які продукти 

необхідні для виготовлення хліба,а які не потрібні, за допомогою перфокарт ), діти по 

малюнкам складають речення 

Вихователь: Ось, який хліб з’являється в наших магазинах,коли попрацює багато людей 

та машин. Діти розглядають викладений на скатертині хліб різних сортів, а також різні 

борошняні вироби: булки, печиво, бублики, тістечка.,макаронні вироби. 

Вихователь пояснює, що хліб різного кольору: чорний, сірий та білий. Колір залежить 

від борошна, яке виготовляється з різного зерна. Чорний та сірий хліб - з жита, назва рослини 

походить від слова "жити". А білий хліб - з пшеничного борошна. Ми полюбляємо солодкі 

булки, печиво, тістечка, без них не можна уявити жодного сніданку, обіду та вечері. їх також 

виготовляють із пшеничного борошна, тільки додають у тісто більше цукру, масла, сметани. 

-Наступні  ігри вам приготував КРОШ. 

                             Гра «відгадай на смак» 

Мета: закріпити знання дітей про хліб; навчити визначати на смак різні види хліба та 

хлібних виробів; виховувати шанобливе ставлення до праці дорослих. 

                                                    Хід гри 

Вихователь пропонує дітям завдання: потрібно підійти із заплющеними очима до столу, 

взяти шматочок хліба, булки або тістечка, скуштувати й назвати виріб. 

Вихователь: діти,серед усіх виробів ви побачили бублички та соломку,їх можна не 

тільки їсти,а ще робити вправи для язичка(діти кладуть 

соломку на витягнутий язичок і тримають декілька 

секунд,потім підносять 

до ротика бублик,губи 

витягнуті вперед,язик 

висунутий з 

бубликом,вдих через 

ніс,видих через 

середину 

язичка),вихователь 

підбадьорює дітей.  

Проводиться гра зі спінером «Що можуть сказати 

про….?(На столі лежить зерно,борошно,вода,хліб,сіль) 



 

Мета:вчити дітей підбирати прикметники до іменників при допомозі різних 

аналізаторів(руки,ніс,рот,очі,вухо )  

Вихователь:діти ви великі молодці,ви дуже багато розповіли про хліб,про 

борошно,зробили цікаві вправи для язичка ,а чи не хочете ви самі зробити борошно.(діти 

сідають за стіл,перед кожною дитиною по два камінця та зерна пшениці).  

Раніше,в давню давнину,люди навчилися вирощувати зерна і вони їх просто жували,бо 

вони були приємні на смак,потім вони вирішили їх помолоти,але в них ще не було млинів ,а 

було каміння і наші предки робили борошно ось так:розтирали зерна між двома камінцями.(діти 

пробують експеримент,в них виходить борошно).Вихователь пропонує зробити борошно на 

електричній кавомолці,виходить борошно-біле,розсипчасте,м’яке,з якого можна зробити тісто. 

Пальчикова гімнастика (руками імітуємо вимішування тіста). 

Тісто узяли у мами, 

Його жужмили і м’яли, 

Хлібчик ми спечемо, 

І дружно з’їмо! 

Вихователь: Діти,перемолоти можна не тільки зерно,але ще й інші злакові культури. 

Скажіть,будь ласка,які злаки ви знаєте?(ілюстрації злаків) 

Діти: відповіді дітей. 

Вихователь: правильно,діти, з кожного злаку можна приготувати різні страви,наприклад 

каші,бо хліб - всьому голова ,а каша-це сила наша. 

Цю гру «Відгадай кашу» вам приготував Лосяш…..(діти за допомогою кола Луллія 

відгадують назви каш з різних злаків.) 

  

Вихователь разом з дітьми приходять до висновку,що хліб 

виростити – дуже складна і почесна робота. Пропонує трішки 

пограти в гру «Доставка хлібопекарських виробів за адресою» 

та «Магазин» , але перш ніж приступити до цих  ігор нам 

потрібно пригадати назви цих виробів(гра з ліхтариком-діти 

повинні відгадати назву виробу по тіні.,а потім дівчата грають в 

гру «магазин»,в якій вони роблять покупки по списку,а хлопці 

роблять  доставку продуктів по адресам). 

Вихователь:ви гарну справу зробили:  купили  та 

доставили хліб в різні родини, в одній склалась така ситуація,що 

без нас родина не впорається,просить нашої допомоги. 

Допоможіть діти розв’язати ситуацію:  

- Ви зробили доставку хліба в родину Сашка, а 

ввечері прийшла бабуся й теж принесла хліба та різних тістечок. Усі 

тістечка з'їли, а хліб майже весь залишився. Наступного дня він уже 

був не такий свіжий та духмяний. Сашко не захотів його їсти й 

сказав, що треба купити свіжий хліб. 

Мама запитала: "А що ж робитимемо з 

несвіжим хлібом?". Сашко замислився. 

Допоможіть,діти,Сашкові та його 

родині.Що треба робити, щоб хліб 

довше залишався свіжим? 

Разом із вихователем 

сформулювали правила зберігання 

хліба,та виклали схематичні картки Проппа,які означають певне 

правило. 

* Зберігати хліб у спеціальному контейнері,або покласти у 

хлібницю . 

* Не зберігати хліб разом з бубликами, сухариками, бо 

вони робляться м'якими, а хліб - сухим.  



 

*Зберігати окремо білий та житній хліб. 

*Не залишати хліб на столі. 

А можна приготувати з хліба різні страви, що запропонуєте ви, діти? 

Діти розказують свої рецепти приготування страв з несвіжого хліба,або як можна 

використати черствий хліб ще.(погодувати собаку,пташок,або безпритульних собак) 

Вихователь ще раз нагадує про те, що багато людей працюють, щоб на нашому столі 

завжди був хліб, та вироби з борошна, тому й ставлення до нього повинно бути шанобливим, 

бережливим. Пропонує дітям та гостям чаю з бубликами, та презентують гостям рецепти 

страв з несвіжого хліба , які діти прикрасили  власноруч пофарбованим гарбузовим насінням, 

оформленим як колосок 

Грінки 

Приготувати суміш із яєць та молока, добре її перемішати, розмочити в ній хліб, 

порізаний на тонкі скибочки та підсмажити на олії. 

На 200 г пшеничного хліба - склянка молока, 5 яєць, олія, сіль. 

Грінки із фруктами 

Черствий пшеничний хліб (без скорини) нарізати скибками та змочити в суміші з яйця, 

молока та цукру. Обсмажити з обох боків. На смажені грінки покласти розігріті в сиропі 

консервовані фрукти. 

Пшеничний хліб - 200 г, яйце - 1 шт., молоко - 0,5-0,75 склянки, цукровий пісок - 1 

столова ложка, олія - 1-2 столові ложки, консервовані фрукти - 120 г. 

Хліб із фруктовим сиропом 

Черствий житній хліб порізати кубиками середнього розміру. Залити сиропом і дати 

добре набрякнути. Подати з молоком. 

Житній хліб - 200 г, сироп: вода - 0,5 склянки, цукру - 1-1,5 столові ложки, ягідний сік - 

0,3 склянки. 

Хлібний квас 

Хліб засушити в духовці,потім покласти його в склянку,залити окропом ,додати цукру і 

поставити в тепле місце,коли квас «побродить» його потрібно процідити додати ще раз 

цукру та охолодити. 

 

 

 

 

КОНСПЕКТ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАНЯТТЯ ДЛЯ ДИТИНИ З РАС  

(МОЛОДША ГРУПА,  НЕМОВНІ ДІТИ)  

З СЕНСОРНОГО РОЗВИТКУ. 

«КОЛЬОРОСПРИЙНЯТТЯ. ЗАКРІПЛЕННЯ ЖОВТОГО КОЛЬОРУ» 

 

Дука М.О., 

 

вихователька інклюзивної групи 

Комунальний заклад 

«Лисичанський дошкільний навчальний заклад 

(ясла - садок) № 6 «Чайка» 

м. Лисичанськ 

 

Мета: 

- закріпити знання про жовтий колір; 

- продовжувати вчити розрізняти та показувати предмети жовтого кольору; 

- вправляти в знаходженні жовтих предметів серед інших; 

- вчити розуміти і правильно виконувати словесну інструкцію вихователя; 

- удосконалювати вміння фіксувати увагу на кольорових  властивостях предметів; 



 

- формувати найпростіші прийоми встановлення тотожності і відмінності кольору 

однорідних предметів; 

- продовжувати вчити малювати в нетрадиційній техниці «долонькою»; 

- вправляти у будуванні найпростішої  конструкції з декілька цеглинок; домагатися 

точного з'єднання  конструктивних деталей при відтворенні споруди; 

- розвивати  мислення, увагу, пам'ять, орієнтацію в просторі, дрібну моторику рук, 

сенсорну чутливість, уміння слухати, творчість, естетичне сприйняття;  

- викликати позитивні емоції, радість, інтерес до математичних занять;  

- створити ситуацію успіху для  дитини; 

- виховувати вміння радіти власним успіхам.  

Матеріал: 

- іграшка – смайлик Лимончик; 

- торбинка з олівцями; 

- жовта коробка; 

- сенсорний пакет «Різнокольорові  м‘ячики»; 

- площинні жовті зайчики; 

- різнокольорові помпони; 

- різнокольоровий папір; 

- жовта корзинка; 

- жовта фарба; 

- вологі серветки; 

- натягнута харчова плівка між двох стійок ніжок 

столу; 

- конструктор LEGO (різнокольорові цеглинки); 

- подарунковий пакет; 

- поробка - лимонне кулькове морозиво з цукерками. 

Попередня робота: 

- розгляд ілюстрацій, предметних картинок, іграшок, предметів  жовтого кольору; 

- дидактичні ігри  «Сонечко», «Кульбаба» з прищіпками; 

- мозаїка «Виклади жовту доріжку», «Баночка скарбничка»; 

- ліплення «Колобок», «Бублики для кота», «Сир для 

мишки»; 

- малювання «Кульбаби в траві», «Світить сонечко», 

«Сонячний зайчик»; 

- читання: Е. Благініна «Кульбаба», А. Барто «Дивиться 

сонечко в віконце», казка «Ріпка»; 

- сюжетно – відображувальна гра «Запрошуємо на чай» 

(жовта чайний посуд); 

- конструювання «Жовта вежа», «Будиночок для сонечка» 

Хід заняття: 

І.  Вступна частина. 

Організаційний момент.   

Вправа «Усмішка»  (нервово-психологічна настановка на концентрування уваги) 

Ніжками -  топ, топ, топ, топ, 

Ручками - хлоп, хлоп, хлоп, хлоп. 

В дзеркало вдивляюся, 

Гарно посміхаюся! 

Вихователь: 
- Анжеліка, сьогодні до нас у гості завітав новий друг. Ось подивися, хто це?  

- Це - смайлик Лимончик.  Привітайся  з ним (дитина  маше руками) 

 

ІІ. Основна частина. 

Вихователь: 



 

- Поглянь, він приніс з собою торбинку з олівцями 

(висипаю на стіл), але ж вони переплуталися. Смайлик 

Лимончик любить тільки жовтий колір. Допоможи  вибрати 

олівці лише жовтого кольору та поклади їх в жовту коробку.  

(Вправа «Знайди жовті олівці») 

Вихователь: 

- Молодець, знайшла всі олівці жовтого кольору. 

Вихователь: 

- Анжеліка, Лимончик дуже любить гратися з різнокольоровими м‘ячиками. 

Пограємось разом з ним. 

(Дидактична гра з сенсорним пакетом «Різнокольрові  м'ячики») – дитина 

знаходить жовті помпони на сенсорному пакеті та за 

допомогою пальчиків переміщує їх до жовтого сектору.  

Вихователь: 

- Анжеліка, у смайлика дуже багато друзів. 

Поглянь, це улюблені його зайчата – Сонечко та 

Соняшник. Але сталося біда вони загубили свої 

пухнасті хвостики.  Спробуємо їх знайти?  

 (Дидактична гра «Підбери  для зайчат хвостики») - дитина 

серед запропонованих помпончиків вибирає жовті, за допомогою липучки з’єднує їх.  

Вихователь:  

- Молодець,  смайлик Лимончик  дякує тобі за те,  що ти  врятувала його 

друзів. 

Фізкультурна хвилинка «Паперові кулі» 

Вихователь: 

- Анжеліка, зараз будемо зминати папір та робити 

різнокольорові кулі, а потім   кидатися ними. Буде дуже весело!  

(дитина за допомогою дорослого зминає папір у кулі та 

кидається ними) 

Вихователь: 

- А тепер позбирай 

лише жовті кульки та поклади їх у корзинку.  

Вихователь: 

- Анжеліка, смайлик Лимончик дуже любить 

малювати усе жовте, він запрошує тебе намалювати 

сонечко.  

(Нетрадиційна техніка малювання «долонькою» - 

промені сонця з використанням харчової плівки) 

Вихователь:  

- Який гарний малюнок вийшов! Сонечко 

неначе справжнє! 

Вихователь: 

- Анжеліка, наступила  пізня осінь, на вулиці 

стало холодно. Пропоную зробити для смайлика 

Лимончика  будиночок з конструктора? Але будувати  його 

будемо лише з жовтих цеглинок. Згодна? 

(Дидактична гра «Побудуй будиночок для смайлика») -  

за допомогою конструктора LEGO. 

Вихователь:  

- Молодець, Анжеліка. Усі цеглинки підібрала вірно, не зробила жодної 

помилки. 

ІІІ. Заключна частина. 

Вихователь: 



 

- Анжеліка, Смайлик Лимончик дуже вдячний тобі за такий тепленький 

будиночок, хоче подарувати тобі подарунок. 

«Смайлик Лимончик» дістає з подарункового пакету лимонне кулькове морозиво, 

в кульці якого знаходяться цукерки – лимонні дольки.  

Вихователь: 

- Яке смачне морозиво. Дякуємо, тобі смайлик Лимончик. 

Вихователь:  

- Анжеліка, смайлик «Лимончик» дуже радий, що з тобою познайомився. 

Але прийшов час повертатися до своїх друзів -  смайликів, щоб розповісти, як весело 

пройшов у нього день. До побачення! 

Вихователь:  

- До побачення! До нових зустрічей!  (дитина маше руками) 

 

 

 

 

КОНСПЕКТ ІНДИВІДУАЛЬНОГО  

КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНОГО ЗАНЯТТЯ                                                                                                    

З ДИТИНОЮ З ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ                                                                               

З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕМЕНТІВ АРТ-ТЕРАПІЇ  

ТА МЕТОДУ ФРАКТАЛІВ 

 

Зозуля В.В., 

практична психологиня 

Комунальний заклад  

«Лисичанський дошкільний навчальний заклад  

(ясла-садок) №13 «Ромашка» 

м. Лисичанськ 

 

Мета: розвиток пізнавальних процесів (уваги, мислення, уяви), розвиток дрібної 

моторики рук, розкриття природного потенціалу і творчих здібностей, самовираження через 

малюнок, корекція  психоемоційного стану дитини. 

Необхідні інструменти: набір кольорових олівців, фломастерів і ручок якомога більшої 

кількості колірних відтінків; аркуш паперу формату А4; кулькова ручка чорного або темно-

синього кольору, в крайньому випадку чорний тонкий фломастер. 

Хід заняття: 

Психолог:  

Доброго дня! (ім'я дитини). Я рада тебе бачити. Сьогодні у нас з тобою незвичайна 

зустріч.  

Ти любиш малювати? Здорово, я теж люблю. Ми будемо малювати 

чарівні візерунки. Але спочатку давай розглянемо їх (знайомлю дитину з 

роботами, виконаними в техніці «Фрактал», розглядаємо їх, 

обговорюємо). 

Які зображення ти бачиш на цих малюнках ? 

Що спільного у всіх цих зображеннях? Вони складаються з 

кольорових шматочків різного кольору і розміру. Кожен такий шматочок 

називається «віконцем». 

Чи всі «віконця» різного кольору або один колір повторюється в 

зображенні кілька разів? 

Що буде, якщо сусідні фрагменти заштрихувати одним кольором?  

Що розділяє кольорові шматочки?  

Що нагадує ця лінія, яка проходить через весь малюнок, «пряму доріжку» або 

«закручену ниточку»? 



 

Пропоную тобі пальчиком провести по «ниточці», обводячи «віконце» за «віконцем», 

супроводжуючи  свій рух словами: «Ось, яка довга, хвиляста, лінія, заплутана «ниточка»; лінія 

розділяє всі «віконця» нашої картини. 

 

    
А ти знаєш хто полюбляє гратися з ниточкою? 

Відгадай  загадку: 

Хто пухнасту шубку має, лапкою її вмиває, 

Мишка страх кого боїться? 

Здогадався, хто це? (Кицька) 

Пальчикова гімнастика. 
Киця ниточки мотала ( ніби  намотуємо  нитку на клубок), 
І клубочки продавала ( простягаємо  долоні   вперед). 
По три гривні за клубочок, (показати три   пальчика). 
Всі купуйте, хто захоче! ( знову  простягнути долоньки). 
3. Практична частина. 

Подивись, я приготувала папір і олівці. Тобі необхідно буде  намалювати чорним 

маркером на аркуші паперу з будь-якого кута хвилясту, що петляє, безперервну лінію-ниточку. 

Ніби твоя рука - це спритне кошеня, а маркер - це ниточка, яка обплутує всю поверхню аркуша. 

Зараз я крейдою на дошці намалюю будь-який заплутаний візерунок. Ще їх називають 

«каляки - маляки». 

А тепер ти поклади папір перед собою.  Візьми маркер і постав його в будь-якому місці 

аркуша. Зараз ти закриєш очі, я почну рахувати до десяти, а ти станеш малювати безперервну 

лінію,каракулі, намагаючись заповнити якомога більшу частину аркуша. Все зрозуміло? Тоді 

давай почнемо малювати. Відкрий очі. Який у тебе цікавий візерунок вийшов, скільки різних 

«віконець» у тебе на малюнку: круглих, квадратних  тощо .  Початок і закінчення лінії з’єднай з 

малюнком . Закрий маркер і відклади 

його в сторону. Вибирай воскову 

крейду будь-якого кольору і зафарбуй  5 

«віконець», які розташовані окремо.  

Під час  розфарбовування  

психолог  промовляє: 

«Райдужними плямами 

Розфарбуємо павутинки, 

Плямка за плямкою, 

Штрихуємо  всю  павутинку. 

Дотримуйся  всіх правил: 

Не виїжджай за лінію, 

Якщо постаратися - 

Вийде дивна картинка! 

Розвиваємо фантазію - 

Робимо  життя  цікавим! 

Пропоную  перевірити  і порахувати, скільки «віконець »зафарбовано одним кольором. 

Їх повинно вийти п’ять.  Тепер пропоную змінити колір і продовжити розфарбовувати. 

Психолог промовляє: 



 

Все, закінчилась штриховка. 

Впоралися ми з нею швидко! 

Придивись уважніше, 

Малюнок покрути ... 

Може щось в ньому побачиш? 

Не соромся, розкажи! 

А зараз ми с тобою будемо розглядати малюнок. Що можна там побачити?     

Можна пташку побачити ... 

Раптом там ховається ведмідь,  

Тигр, кролик чи папуга - 

Роздивляйся  і відгадуй!. 

Що ти побачив?  

Обводь чорним маркером кілька «віконець» і в тебе з’явиться метелик.   

Психолог: Спасибі тобі за гарний малюнок. Тепер ми з тобою кожного разу будемо 

створювати такі гарні картини незвичайним способом малювання.  До зустрічі. 

 
 

 

 

ЗАНЯТТЯ З КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

(ІЗ ДОСВІДУ РОБОТИ) 

 

Зуєва О.П., 

вихователька інклюзивної групи 

Комунальний дошкільний навчальний заклад  

(ясла-садок) комбінованого типу №14 «Білочка»  

м. Сєвєродонецьк  

 

Усі діти – унікальні особистості і відрізняються одне від одного своїми індивідуальними 

особливостями, такими як : вік дітей, тип темпераменту, стать, інтереси, здібності, сімейна 

культура, особливі освітні потреби та ін. Розуміння та визначення цих індивідуальних 

особливостей розвитку дітей є основою особистісно-орієнтованого підходу у дошкільній освіті. 

Розуміння чинників, які впливають на навчання і розвиток дітей, дає змогу педагогам 

планувати різні види навчальної діяльності. 

У дітей з особливими освітніми потребами особлива душа, особливі взаємини зі світом, 

особлива любов і щирість. Проте вони такі ж яскраві, зворушливі та захопливі, як і  звичайні 

діти. Головне – впіймати ці моменти і дати можливість показати їх усьому світові.  

Педагоги нашого закладу намагаються підібрати ключик до серця кожної 44 дитини, 

простягають їй руку допомоги, використовуючи різноманітні методи і прийоми в корекційно-

розвивальній роботі.  

Ми враховуємо, що корекційно-розвивальна робота являє собою творчий підхід до 

надання соціально-психологічної допомоги дітям, на яких негативно вплинули травмуючі події 

або хронічний стрес. Робота передбачає використання різних видів мистецтв, які допомагають 

керувати своїми почуттями і розповідати про свої хвилювання, виходячи з того чи іншого 

досвіду. 

Заняття «МАСКИ НАСТРОЮ» 

Вік: різні вікові категорії. 

Вид мистецтва: малювання, живопис. 

Мета: допомогти дітям визначити, назвати та висловити свої почуття, поділитися ними з 

групою; дати дітям змогу створити креативний предмет (в даному випадку, маску) як спосіб 

передачі своїх почуттів іншим. 



 

Матеріали: паперові тарілки, папір, шнурки або гумки, клей, олівці, масляна пастель, 

фарби та інші матеріали для творчої роботи (наприклад, гудзики, пір’я, стрічки, кольоровий 

папір) для прикраси масок. 

Завдання: розвивати у дітей мовленнєві та ораторські навички, акторське мистецтво; 

загальну та дрібну моторику, попередні пізнавальні навики. 

Хід роботи.  

Вправа « Привітання». 

Поговорити з дітьми про почуття, згадуючи про те, що відчувати різні почуття 

одночасно – це нормально. 

Гра  «Ось Я» (діти ховаються за долоньки і за допомогою міміки виконують вказівки) 

- Ось я веселий (визирають веселі личка)  

- Ось нема мене (ховаються) 

- Ось я здивований – Ось нема мене 

- Ось я переляканий – Ось нема мене 

- Ось я злий – Ось нема мене 

- Ось я сумний -Ось нема мене 

- Ось я втомлений – Ось нема мене 

- Ось я щасливий – Ось нема мене 

Запитати у дітей, що вони відчувають, коли у них поганий настрій. Що їм хочеться 

зробити? А коли гарний?  

Провести релаксаційну вправу « Квітка/Свічка» 

Запропонувати дітям виготовити маску про свій настрій. Намалювати на паперовій 

тарілці або іншому матеріалі личко, яке відображало б їхні  почуття  зараз. Потім допомогти 

дітям зробити із малюнків маски (прикріпивши до них шнурок або гумку). 

Запросити дітей на килим. Запропонувати показати один одному свої маски. Запитати у 

дітей в залежності від віку: Які почуття ви бачили сьогодні на масках? Що ви відчули, коли 

побачили маски своїх друзів? Що вам подобається в вашій масці? ви Як ви себе почуваєте, коли 

одягаєте свою маску? 

Провести релаксаційну вправу «Лимони». (Додаток 1.) 

   

Музичне заняття «УРОК РИТМУ» 

Вік: різні вікові категорії. 

Вид мистецтва: музика. 

Мета: надати дітям можливість створити свій унікальний звук і зіграти його в унісон 

усім разом; розвивати навики сприйняття на слух і чутливості до інших. Розвивати 

саморегуляцію, впевненість в собі, самовираження; загальну та дрібну моторику; вміння 

працювати разом.  

Матеріал: пластикові тарілочки, стакани, пусті пляшки, баночки з крупами, бобами, 

галькою, камінці, олівці, папір, горішки, жолуді та ін. матеріал. 

Хід роботи. 

Привітання. 

Провести релаксаційну вправу «Черепаха». (Додаток 1) 

Запропонувати дітям виготувати свій музичний інструмент із  матеріалу, як є в 

наявності. Діти також можуть плескати в долоні, тупотіти ногами, клацати пальцями. 

Діти зі своїми саморобними музичними інструментами виходять на килимок, стають в 

коло. Попросити кожну дитину придумати та відтворити свій власний ритм по черзі, а потім всі 

разом повторюють свій ритм. В цей час можна наспівувати пісню, танцювати. 

Запитати у дітей: Подобається заняття? Що було легко? Що складно? 

Можна запросити в коло одну дитину, яка відбиває свій власний ритм, а інші діти 

повторюють за нею. Запропонувати іншим дітям виходити в коло та по черзі тримати ритм. 

Провести вправу «Сила голосу». (Додаток 2) 

Наприкінці заняття провести релаксаційну вправу «Квітка/Свічка». (Додаток 1)  

 



 

Заняття «ГНІВ І ЩАСТЯ» 

Вік: будь-який з певними варіаціями для дітей молодшого віку. 

Вид мистецтва: малювання, живопис, колаж в змішаній техніці. 

Мета: допомогти дітям глибше усвідомити вплив емоцій (зокрема гніву) на їх організм, 

вивчити способи боротьби з ними; здатність керувати своїм тілом, самовираження, 

саморегуляція, вирішення проблем. Розвивати загальну і дрібну моторику, навики візуального 

сприйняття та просторового мислення, математичні та мовленнєві навики, працювати в парах. 

Матеріали: в залежності від кількості дітей, 1-2 аркуша паперу розміром з паперу для  

фліпчарту ( попередньо з’єднаних прозорою стрічкою з отворами на нижніх краях, якщо такі є); 

фломастери, олівці, фарби та ін. матеріал ( в залежності від вікової групи дітей). 

Хід роботи. 

Цей вид діяльності вимагає великого простору для того, щоб дитина могла лежати на 

підлозі, малювати карту тіла та працювати з нею. 

Привітання. 

Релаксаційна вправа «Черепаха». (Додаток 1) 

Запросити дітей зобразити на папері свою карту тіла. Перед кожною дитиною лежить 

папір. Поділити дітей на пари. Одна дитина  лягає на папір, а інша обводить її по контуру. 

Потім міняються місцями. В результаті, у кожної дитина повинен бути контур її тіла. 

Прослухати разом з дітьми  тривожну релаксаційну музику. Запитати у дітей, як вони 

відчувають тривогу, страх в своєму тілі. Запропонувати дітям намалювати свій страх на своїй 

карті тіла. Колір гніву має бути будь-яким за бажанням дітей. Потім запитати у дітей, як вони 

намагаються заспокоїтися, коли зляться. Що має їм допомогти заспокоїтися, впоратися з 

емоціями або відчути себе краще? Обговорити це в групі, за необхідності привести приклади: 

побалакати з товаришем, потанцювати, поспівати, погратися улюбленою іграшкою.  

Провести релаксаційну вправу «Квітка/Свічка».(Додаток 1)  

Прослухати разом з дітьми спокійну релаксаційну музику. Запитати у дітей, що вони 

відчували під час музики, чи було їм спокійно, затишно, в якій часті тіла вони це відчули. 

Запросити дітей зобразити на своїх картах почуття щастя. 

Як тільки робота буде закінчена, запропонувати дітям показати, як виглядає їх страх і 

радість (щастя), де вони їх відчувають. 

Коли обговорення буде закінчено, запропонувати дітям прикрасити свої малюнки (за 

допомогою інших матеріалів для творчої роботи). 

По закінченню роботи разом з дітьми викласти малюнки  в форматі великого квадрату 

або кола, або повісити на стіну. Запропонувати дітям підійти і подивитися на свої роботи. 

Запитати у дітей, що вони відчувають, коли бачать ці прекрасні вироби мистецтва. 

Провести релаксаційну вправу «Лимони». (Додаток 1)   

 

 

Заняття «КОЛЕКТИВНЕ МАЛЮВАННЯ» 

Вік: різні вікові категорії. 

Вид мистецтва: малювання. 

Мета: дати дітям можливість висловити свої особисті симпатії та побачити подібності та 

відмінності від інших дітей. Розвивати дрібну моторику, образне мислення, мовленнєві навики; 

самоосмислення, розуміння інших. 

Матеріал: папір, олівці, фломастери. 

Хід роботи. 

Провести релаксаційну вправу «Ледащий кіт». (Додаток 1) 

На підлогу покласти великий аркуш  паперу (скріпивши кілька аркушів паперу для 

фліпчарту, з розрахунку один аркуш на дитину). Запропонувати дітям розташуватися біля 

великого аркуша. Пояснити дітям, що вони будуть зображати серію швидких малюнків на 

задані теми. На кожний малюнок дається час близько 2 хвилин. Перший малюнок буде 

розташований в тому місці, де вони зараз знаходяться. Оскільки в кожної дитини буде декілька 

малюнків, пояснити, що перший малюнок не повинен бути великим, залишати місце для інших 



 

зображень. Малювати поверх чужих малюнків або додавати що-небудь своє – не можна, треба 

знайти порожнє місце і малювати там при кожній зміні позиції. Якщо дитина закінчила свій 

перший малюнок раніше за інших, треба тихенько почекати. Після цього діти міняються 

місцями з сусідом по годинниковій стрілці (одночасно). 

На першій позиції запропонувати дітям намалювати дерево. На це дається 2 хвилини. 

Коли завдання буде виконане, діти міняються місцями. Попросити дітей намалювати улюблену 

тваринку. Діти знову міняються місцями. Нове завдання – намалювати річку. Знову міняються 

місцями і малюють квіточку, травку. Зміна місця. Запропонувати дітям намалювати місце, де їм 

подобається бувати. Це останній малюнок, тому діти мають можливість заповнити всі порожні 

місця на аркуші. 

Коли робота буде закінчена, запросити дітей встати і мовчки подивитися, що у них 

вийшло. Запропонувати дітям знайти подібності та відмінності між малюнками. Запитати у 

дітей, що їм сподобалося на цьому занятті, чи відчували вони складність. 

Провести релаксаційну вправу «Лимони» (Додаток 1) 

 

 

Заняття «ЩАСЛИВА УЛЮБЛЕНА ТВАРИНКА» 

Вік: різні вікові групи 

Вид мистецтва: ліплення, колаж в змішаній техніці 

Мета: створити позитивний емоційний настрій в групі, зближення дітей в групі, зняття 

м’язового напруження . Допомогти дітям дослідити і висловити те, що означає безпеку для них, 

а також отримати досвід створення безпечної атмосфери для своєї тваринки. Розвивати їх 

здатність знаходити фізичне та емоційне середовище, в якому вони потребують в тій чи іншій 

ситуації, вирішення проблем, самоосмислення, самовираження, просторові відносини. 

Матеріал: глина для ліплення, пластилін, стійка підставка для тваринки (наприклад, 

паперова тарілка), безліч інших доступних матеріалів, які можуть використовуватися дітьми 

для створення безпечного середовища для улюбленця   ( наприклад, палички для дитячого 

рукоділля, пір’я, ватяні кульки, фольга, кольоровий папір, клей, скотч, олівці, фломастери, 

фарби та ін.).  

Хід роботи. 

Привітання. 

Провести релаксаційну вправу «Квітка/Свічка». (Додаток 1) 

Запропонувати пограти дітям в гру «Добра тваринка». Діти беруться за руки, стають в 

коло і промовляють : Ми – одна велика, добра тваринка. Давайте послухаємо, як вона дихає.» 

Всі прислуховуються до свого дихання та до дихання сусіда. Вдих – всі роблять крок вперед, 

видих – крок назад. Пояснити дітям, що так не тільки дихає тваринка, так само рівно б’ється її 

велике добре серце. Стук – крок вперед, стук – крок назад. 

Запитати у дітей, чи є у них улюблена тваринка? Яка? Як її звуть? 

Поросити дітей зліпити свою улюблену тваринку, яка живе в вас вдома, або про яку ви 

мрієте. Матеріал вибирають самі. Готові роботи діти виставляють на тарілочки і виносять на 

загальний стіл. Запропонувати дітям розповісти про свого улюбленця.  

Провести релаксаційну вправу «Черепаха». (Додаток 1) 

Обговорити з дітьми, коли їм буває страшно. Як вони відчувають себе в такій ситуації? 

Що таке безпека? 

Пояснити дітям, що ми несемо велику відповідальність перед тваринками, які поруч з 

нами. Запросити дітей виготовити безпечне місце для своїх тваринок і помістити її туди.  

Коли діти впораються з завданням, запросити   поставити всі їх творіння на середину 

килимка, присісти поруч і подивитися на них. 

Питання до  дітей:  

- Що таке безпечне середовище, що робить його безпечним? 

- Де вони почувають себе в безпеці? 

- Що вони відчувають, коли бачать своїх тваринок в безпечному середовищі? Як ви 

гадаєте вони щасливі? А ви? 



 

Провести релаксаційну вправу «Ледащий кіт». (Додаток 1) 

В нашому дошкільному закладі корекційно-розвивальні заняття були  в проведені в 

групах загального розвитку (від молодшої до старшої групи), спеціальних та інклюзивних 

групах. Такі корекційні заняття дають дітям можливість працювати в команді, виконуючи різні 

соціальні норми. Така взаємодія корисна не тільки для дітей з особливими освітніми потребами, 

але й для всіх нормотипічних дітей. Діти ставали більш відкритими, ділилися своїми ідеями, 

дуже раділи результатами своїх робіт. Але не всі діти однаково реагували на заняття. Це 

наглядно відображено в динаміці (Додаток 3). 

 Додаток 1 

РЕЛАКСАЦІЙНІ ВПРАВИ 

  

ВПРАВИ ДЛЯ РЕЛАКСАЦІЇ ТА САМОРЕГУЛЯЦІЇ 

ВІК : будь-який 

 

Опис Діти навчаються керувати своїм тілом за допомогою вправ на 

м’язову напругу і розслаблення 

Мета Навчити дітей саморегуляції та розпізнаванню реакції  організму 

на стрес в порівнянні з розслабленим станом 

Вид мистецтва Релаксація за допомогою дихання та певних рухів тіла 

Матеріали Не потрібні 

Вимоги до простору Достатній для того, щоб стояти по колу з витягнутими руками  

Розподіл на групи Одна велика група 

Зцілення Самоосмислення, саморегуляція, самоствердження 

Навчання Уява, загальна моторика, голосова модуляція 

Інструкції Квітка та свічка: уявіть, що у вас в одній руці приємно пахне 

квітка, а в іншій повільно горить свічка. Понюхайте квітку, а 

потім задуйте свічку. Повторіть декілька раз, щоб 

продемонструвати глибоке дихання для розслаблення 

Лимони: уявіть, що прямо перед вами лимонне дерево, зірвіть 

два лимона, візьміть по лимону в кожну руку та сильно їх 

стисніть, як ніби вижимаєте з них сік – стискайте, стискайте, 

стискайте (діти відчувають м’язову напругу), а тепер киньте їх 

на землю і розслабтеся. Повторити дії (візьміть ще два лимона, 

вижміть киньте на землю). Повторити ще раз 

Черепаха: уявіть, що ви – черепаха, котра вийшла на прогулянку 

в погожий день та все було б гаразд, якщо б не почався дощ. Вам 

прийдеться сховатися в свій панцир (м’язова напруга), щоб 

сховатися від дощику. Як тільки дощ закінчиться, ви знову 

вибираєтеся з панцира і продовжуєте прогулянку (повільна 

розслаблена ходьба). Вправа повинна закінчитися в 

розслабленому стані або під час повільної ходьби 

Ледащий кіт: уявіть, що ви - ледащий котик, який дрімав і 

щойно прокинувся. Ви позіхаєте (нявкаєте), потягуєтеся і 

розслабляєтеся. 

Питання до обговорення Які зміни ви помітили в своєму тілі, коли вижимали лимони, або 

ховалися в панцир, як черепаха 

В яких ще випадках ви відчуваєте себе також 

Чи буває таке, коли ви хочете закричати дуже голосно, але 

намагаєтесь не робити цього, або прошепотіти щось, але не 

можете? Як це для вас? 

Яка вправа вам здається найбільш розслабляючою?  

 

Додаток 2 



 

ВПРАВА: « СИЛА ГОЛОСУ». 

Вік: різні вікові групи 

 

Опис Регулювання сили голосу 

Мета Навчитися регулювати звук/гучність, демонструвати напругу (за 

необхідністю), спокій, зосередження та весело проводити час. 

Вид мистецтва Пісня, музика, рольове виконання 

Матеріали Не потрібні 

Вимоги до простору Достатній для того, щоб всі могли зручно сидіти або стояти 

Розподіл на групи Одна велика група або дві та більше окремих груп 

Зцілення Надає учасникам змогу експериментувати з силою голосу під 

керівництвом дорослого; це структурний елемент для навчання 

самоприняття та самоконтролю  

Навчання Діти визначають низький, середній та високий рівень гучності, 

навчаються спілкуватися і взаємодіяти 

Інструкції Управління силою голосу: діти стають в коло. Дорослий тримає 

руку на боці, діти починають співати ноту. Потім рука 

підіймається високо над головою й діти збільшують гучність  

(при цьому плескають в долоні, тупотять ногами, кричать, 

видаючи якомога більше шуму. Дорослий опускає руку вниз, до 

колін, це означає тихий звук. Діти знижують рівень гучності, 

переходячи на шепіт. Дітям поперемінно показують різні рівні 

гучності, завершуючи вправу на середньому діапазоні, 

слідкуючи за тим, щоб діти повернулися до нормальної мови. 

Запитання до 

обговорення 

Що ви відчували? 

Що ви дізналися про себе нового в процесі виконання цієї 

вправи?  

    

 

 

 

ЗАНЯТТЯ З КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

«ДО ЇЖАЧКА НА ГОСТИНУ» 

 

Кашуба Н.І.,  

вихователька 

Комунальний заклад  

«Лисичанський дошкільний навчальний заклад  

(дитячий садок) №11 «Струмочок»» 

м. Новодружеськ 

 

Програмовий зміст: закріплювати знання про геометричні фігури та кольори; 

розширити знання дітей про їжака, (особливості зовнішнього вигляду, способу життя та 

підготовки до зими; розвивати увагу, мислення, пам’ять, дрібну моторику рук; виховувати 

інтерес до живої природи, бажання захищати її. 

Обладнання: іграшка - їжачок, кольорові листочки, кольорові коробки, геометричні 

фігури та картки для гри «Підбери форму», м’ячики Су Джок, зображення розрізане на 3 

частини, корекційні доріжки. 

Хід заняття 

І. Організаційний момент. 

Сонечко встало іде новий день, 

Любі малята усім добрий день. 

ІІ. Вступна бесіда 



 

Вихователь: Малята, нас з вами сьогодні чекає захоплива пригода. Ми з вами 

відправимось до лісу в гості до маленького Їжачка. Він нам покаже як  живе, чим харчується та 

як готується до приходу зими. 

До Їжачка нам прокладена доріжка, яка приведе нас до його будиночку. Вирушаємо? 

(переходи між завданнями по корекційних доріжках) 

Дидактична гра «Знайди колір» 
Вихователь: Ось наше з вами перше завдання. Погляньте яка чудова галявина, скільки 

на ній різнокольорових  листочків. Але скоро вже зима, і повсюди готуються до її приходу, 

прибирають городи, вулиці. Давайте з вами допоможемо лісовим мешканцям також 

прибратись. Будемо сортувати кольорові листочки, кожен колір в свою коробку. 

 (сортуємо листя за кольором: жовте, червоне, зелене). 

Вихователь: Які ми з вами молодці, так швидко впорались з завданням і можемо 

вирушати далі. 

(перехід по корекційній доріжці) 

Вихователь: Діти, ви тільки погляньте кого ми зустріли, це ж наші нові друзі, 

геометричні фігури. Давайте пригадаємо, як їх звуть. (зображення круга, квадрата та 

трикутника). Цікаво, що вони для нас приготували 

Дидактична гра «Підбери за формою» 

Мета: закріплювати вміння підбирати предмети заданої форми.  

Вихователь: Молодці малята, і з цим завданням ви впорались. Давайте з вами трішки 

відпочинемо. 

Фізкультхвилинка 

Хмарка сонечко закрила, 

(закрити обличчя руками) 

Слізки срібнії зронила. 

Ми ті слізки пошукаєм, 

(присідання) 

У травичці позбираєм. 

Пострибаєм, як зайчата, 

(стрибки) 

Політаєм, як пташата, 

(помахи руками, як крилами) 

Потанцюємо ще трішки, 

(танцювальні рухи) 

Щоб спочили ручки, ніжки. 

Всі веселі? От чудово! 

А тепер до праці знову. 

Вихователь: Відпочили? Йдемо з вами далі.  

(перехід по корекційній доріжці) 

Вихователь: Погляньте, наступне завдання. Тут якась картинка, але на зрозуміло, що  на 

ній зображено. Треба скласти розрізані частинки, щоб зрозуміти куди ми прийшли 

Дидактична гра «Збери картинку» 

Мета: розвивати розвиток уяви, мислення. 

Вихователь: Та це ж Їжачок до якого ми з вами йшли. А ось і він сам. Уже зачекався 

нас. А зараз послухайте Їжачок вам про себе розповість: 

«Я хочу розказати вам про те, як до зими готуюся. Всі думають, що я на зиму 

запасаюся їжею, а ось і ні. Восени я листячко збираю, приношу у  свою нору, щоб взимку було 

тепло та м'якенько. Нірку будую під камінням, під корінням дерев. Їжа взимку мені не 

потрібна, бо я лягаю в сплячку аж до весни.  

- Що значить сплячка? 

Їм я влітку та восени : жучків, черв'яків, гусениць. Добре наїдаюся, щоб вистачило на 

всю зиму. Є у мене вороги - це лисиці та вовки. І хоч ніжки у мене маленькі, та бігаю я 

швиденько. А як не можу утекти, то скручуюсь клубочком, ось так!» . 



 

Вихователь: Ось що нам розповів Їжачок. Та перш ніж з ним попрощатись давайте з 

ним пограємо. 

(беремо м’ячики Су Джок) 

Пальчикова гра «Я маленький їжачок» 
Я маленький їжачок,            (катають м’ячик су джок між долонями) 

в мене шубка з голочок, 

очі чорні, як вуглинки;            (кожним пальчиком по черзі торкаються                 

лиш торкнись моєї спинки -   «голочок») 

у клубочок я згорнуся,             (зажимаємо м’ячик в долоньці, та  

голочками обгорнуся.                перекладаємо в іншу руку ) 

Вихователь: Час нам вже прощатись з їжачком. Скажемо йому до побачення. І нам вже 

час повертатись. 

(проходимо по корекційній доріжці) 

Вихователь: Ось ми з вами і повернулись до дому. 

ІІІ. Підсумок заняття 

- До кого ми з вами ходили в гості? 

- Що цікавого ви дізналися про Їжачка? 

 

 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЛОГОПЕДИЧНЕ ЗАНЯТТЯ З ДИТИНОЮ З С-М ДАУНА 

 

Квітка Н.В., 

вчителька-логопединя 

Комунальний заклад  

«Лисичанський дошкільний навчальний заклад  

(ясла-садок) №5 «Усмішка» 

м. Лисичанськ 

 

Мета заняття: розвиток активного наслідування  мовлення (голосні звуки, 

звуконаслідування) 

Корекційно-освітні завдання: 

- розвивати активне відтворення голосних звуків і рядів; 

- вчити виконувати інструкції логопеда; 

- розвивати слухомовленнєву  пам'ять; 

- розвивати фонематичний слух (підготовчий етап); 

- формувати  мовленнєве дихання( повітряний струмень) ; 

- уточнювати і збагачувати пасивний (номінативний) словниковий запас по темі 

"Тварини". 

Корекційно-розвиваючі завдання: 

- розвивати немовленнєві психічні процеси (мислення, пам'ять, увагу); 

- розвивати дрібну моторику, ручний і артикуляційний праксис. 

Корекційно-виховні завдання: 

- виховувати позитивне ставлення до логопедичних занять, пізнавальний інтерес.  

Обладнання : фігурки тварин, ватяні кульки, геометричний рахунковий матеріал, фігурні 

палички для канапе, картки із зображенням тварин. 

Хід заняття: 

 

1. Орг. момент: Здрастуй. Подивися, хто у нас сьогодні на занятті! Це киця! 

Як киця каже?  (Мяу). 



 

 А це пес.   Як пес каже?  (Ав). 

 А це? Миша.  Як миша пищить?  ( Пі) 

Давай пограємо з ними. 

2. Розвиток фонематичного слуху. Гра "Хто прийшов?" 

Логопед: Послухай, як  киця  стукає:  / - / 

 
 

А пес так:  // - /  

 
А мишка так: // - // 

 

 
 

Вгадай, хто так постукав. 

(Логопед відстукує ритм, дитина вгадує, хто це. Якщо в дитина не наслідує, вправа 

робиться разом з логопедом) 

3. Дихальна гімнастика "Пташенята". 

Логопед: Що у мене в руках? (Вата). 

Давай я зроблю з неї пташенят. (Логопед катає з вати дві маленьких кульки) 

 

Дивись, пташенята живуть в гнізді. Зроби таке ж гніздо. 

(Дитина складає долоні «човником», якщо їй складно допомагає логопед) 

Пташенята хочуть літати. Давай їм допоможемо. 

 Дуй. 

 

(Спочатку дитина робить слабкий видих - 

пташенята бояться, тепер сильний - пташенята 

навчилися літати) 

 

Вправа повторюється 3-4 рази. 

4. Розвиток артикуляційного праксису. Гра "Вгадай хто?" 

Логопед пропонує дитині подивитися на палички (для канапе) і запам'ятати фігурки. 



 

Логопед: Тепер закрий очі, відкрий рот і язичком оближи фігурку. Потім відкрий очі і 

здогадайся, хто це був? 

                 

(Дитина виконує дію і 

вибирає з 3 фігурок потрібну) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Фізхвилинка (розвиток ручного праксису) 

Кулачок-долонька 

Ми повземо як киця! 

  
(Ритмічно стискаємо \ разжимаем кулачки на столі - спочатку обидві руки разом, потім по 

черзі) 

6. Відтворення рядів голосних (логоритміка): 

Логопед: Подивися і зроби як я: 

- Руки вгору - \ А \ 

 
  -руки в сторони - \ У \ 

 
 -руки вниз - \І\ 

 
 

(Важливо повторення відразу 2-х звуків з рухами) 



 

 

 
 

- Молодець! 

- Тепер давай побудуємо дорогу для киці. Вона піде додому. Допоможи їй. 

Логопед починає викладати геометричні фігури на столі в послідовності: коло, квадрат, 

трикутник. Дитина продовжує цей ланцюжок з допомогою логопеда) 

Логопед: Тепер став кицьку на фігурку і кажи звуки: коло-А, квадрат - І, трикутник - У. 

(Дитина запам'ятовує послідовність, переміщує фігурку, одночасно вимовляючи звуки: А, 

І, У, якщо дитині важко вправа робиться разом з логопедом) 

- Молодець! Будинок! Киця вдома! 

 
7. Розвиток слухомовленнєвої пам'яті: 

Логопед розкладає перед дитиною картинки, із зображенням тварин (киця, мишка, 

собака, заєць, слон, мишка). 

Логопед: Дай мені: 

- Собаку і зайця                                      

- Кішку і слона                                     

- Мишку, ведмедика і кішку і т. д.       

                                             
( Якщо дитина не розуміє, логопед допомагає  показуючи малюнок тварин, потім без 

підказок) 

8. Підсумок заняття. 

- Як же ми здорово з тобою пограли! Давай скажемо нашим тваринам:  Пока! (Дитина 

показує жестом, або вимовляє) 

-Ти прийдеш ще пограти? (Так). 

 

 



 

ПЛАН-КОНСПЕКТ 

ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЛОГОКОРЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ З ДИТИНОЮ ІЗ ЗПР 

 «АВТОМАТИЗАЦІЯ ЗВУКА [С]» 

 

Коцюбинська О.В., 

вчителька-логопединя 

Комунальний заклад дошкільної освіти 

(ясла-садок) комбінованого типу №5 «Любисток» 

м. Рубіжне 

 

Програмовий зміст: 

- автоматизувати звук [С] ізольовано, у відкритих складах, чистомовках; 

- уточнити і закріпити правильну артикуляцію при вимові звука, образне порівняння 

звука з шумом води, вміння контролювати власну звуковимову на слух, візуально (з допомогою 

дзеркала), тактильно; 

- збагачувати активний та пасивний словник іменниками  та прикметниками (на заданий 

звук та за лексичною темою); удосконалювати граматичну структуру мовлення (відмінювання 

іменників); 

- розвивати фонематичний слух і мовленнєве дихання; удосконалювати загальну і дрібну 

моторику; виробити чіткі координовані дії у взаємозв'язку з мовленням; узгоджувати роботу 

обох півкуль головного мозку; розвивати зорову увагу, пам'ять, мислення; 

- виховувати пізнавальний інтерес до логопедичного заняття, відчуття задоволення від 

самостійно виконаного завдання, позитивний емоційний настрій на заняття. 

Матеріал: іграшкова машина, картотека артикуляційних вправ, логопедичне дзеркало, 

символи звуків, кульки су-джок, мнемотаблиці, ігри «Слідопит», «Кольорові листочки», 

ліхтарик, коктейльні трубочки. 

Хід заняття 

І. Оргмомент. 

- Сьогодні – чудовий день. Давай пригадаємо, яка зараз пора року? (осінь). Як ти 

дізнався, що зараз – саме осінь? (листя змінює колір і опадає, сонце світить, але не гріє, йдуть 

холодні дощі, птахи відлітають у теплі краї).  

Це дійсно так. І зараз ми вирушимо в подорож до осіннього лісу. Але, щоб до нього 

дістатись, нам потрібна допомога Машинки.  

ІІ. Основна частина 

1. Артикуляційна гімнастика «Подорож Машинки» (дод.1, 

http://logokray.blogspot.com/2016/04/blog-post_15.html ).  

2. Розвиток фонематичних процесів «Звуки лісу».  

 - Ми опинились у лісі. Давай прислухаємось. Які звуки ми почуємо? Спробуймо їх 

повторити. От пролетів вітерець-пустун: ВВВВВ. На землю впали перші крапельки дощу: 

ККККК. Здалеку чути стукіт дятла: ДДДДД. В опалому листі фиркає колючий їжачок: ФФФФФ. 

(За Фомічовою М.Ф.) 

 
 

3. Уточнення артикуляції звука [С].  

А зараз ми підійшли до струмочка. Яку пісеньку він співає? Вірно: ССССС.  



 

 
 

Перед дзеркалом. Губи в посмішці, зубки разом «парканчиком», язичок «гіркою» за 

нижніми зубами, вимовляємо тривало с-с-с-с-с-с,  коротко – с, с, с, с. Вітерець при цьому 

холодний (перевіряємо тактильно), струмінь вузький. Голосові зв’язки не вібрують. 

 
4. Фонетико-ритмічна гра «Порахуй і відтвори». 

- А тепер нам буде потрібна твоя увага і чуйний слух. Скільки разів я плесну  в долоні, стільки 

разів, коротко, треба проспівати «пісеньку водички» - звук [С].  

(Логопед плескає в долоні за екраном - 3 рази, 1 раз, 2 рази, 3 рази. Дитина відтворює 

таку ж кількість ударів, вимовляючи звук [С]). 

5. Автоматизація звука з використанням су-джок терапії. 



 

 - Ось і їжачок до нас ближче підійшов, почувши нашу пісеньку. Він теж хоче пограти і 

поспівати з нами. І для цього він приніс масажні колечка, тому що їжачок наш – не простий, а 

чарівний.  

(Вправа виконується спочатку на правій руці, а потім – на лівій. Дитина по черзі 

надягає масажне кільце на кожен палець, одночасно ритмічно 

промовляючи слова чистомовки на автоматизацію 

поставленого звука.) 

Са-са-са – літає оса (на великий палець правої руки). 

Со-со-со – розсипали просо (на вказівний). 

Су-су-су – я суп несу (на середній). 

Се-се-се – прочитав усе (на безіменний). 

Си-си-си – сито принеси (на мізинець). 

Са-са-са –випала роса (на великий палець лівої руки і 

т.д.). 

Со-со-со – покотилось колесо. 

Су-су-су – заплету косу. 

Се-се-се – Семен серп несе. 

Си-си-си – всіх за стіл запроси. 

6. Руханка «Пливе рибка…» 

 - Дякуємо тобі, Їжачку, і вирушаємо далі лісом. Що 

ми бачимо у лісі?  

 

7. Гра з ліхтариком « Слідопит» (за методикою Н. Коняхіної). 

 - Дивись: на землі хтось залишив сліди. Як ти гадаєш, хто це міг бути? Чому? Які 

ознаки він залишив? А щоб перевірити, чи правильно ми розпізнали власника слідів, нам 

потрібен чарівний ліхтарик. З його допомогою ми 

перетворимось на справжніх слідопитів. 

(Для гри необхідно роздрукувати картинки, 

наклеїти аркуші з предметами/об’єктами, які мають 

бути сховані, під аркуш з відповідним предметом, що 

їх закриває. У даному випадку це – збільшувальне 

скло. Розрізати на окремі картки, заламінувати. 

Якщо світити ліхтариком ззаду картки, можна 

побачити прихований предмет).   

Наприклад: - 

Якесь звірятко з 

маленькими лапками 

залишило біля слідів гриби. Як ти вважаєш, хто це може бути? 

(білка, їжачок). (Світимо ліхтариком). Це справді їжачок. Давай 

скажемо разом: «Це – сліди їжачка». Так само – з іншими 

слідами. 

8. Дихальна гра «Кольорові листочки». 

 - Ми вийшли на галявину. Поглянь, скільки гарного, 

яскравого листя лежить на землі. Якого воно кольору? (жовтого, 

зеленого, червоного, помаранчевого). Давай, зберемо букет з 

осінніх листочків на згадку про нашу подорож!  

(З допомогою коктейльної трубочки (соломинки) 

дитина збирає роздруковані/намальовані на тонкому папері і 

вирізані кольорові листочки. Необхідно підняти листок, 

всмоктуючи повітря в себе, і перенести його на відповідне місце – до кошика. Після цього 

називаємо колір: Це – жовтий листок тощо).   

ІІІ. Заключна частина. 



 

- Нам вже час повертатись. Ми підемо назад за струмочком, співаючи разом з ним його 

пісеньку. Яку саме? ССССС. От ми і вийшли з лісу. 

- Де ми сьогодні були? Яку пісеньку співали і який звук промовляли? Що тобі 

сподобалось найбільше? Ти – молодець, добре впорався з усіма завданнями. Мені дуже 

сподобалось з тобою подорожувати. 

 

 

 

 

КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНЕ ЗАНЯТТЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ 

ЕЙДЕТИКИ ДЛЯ ДІТЕЙ З ВАДАМИ МОВЛЕННЯ 

«КРОТИК-ДОСЛІДНИК» 

 

Леванова Т.М., 

вихователька логопедичної групи 

Комунальний заклад 

«Лисичанський дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок) № 13 «Ромашка» 

м. Лисичанськ 

 

Мета: удосконалювати вміння обстежувати тактильно предмети,вміння проводити 

асоціативні паралелі між кольором та відчуттям ,збагатити словник прислівниками, образними 

порівняннями, розвивати вміння складати зв’язні розповіді з опорою на тактильні відчуття, та з 

опорою на нюхові та слухові асоціації, вчити розповідати вірш за мнемотаблицею, 

удосконалювати вміння передавати словами певні відчуття, розвивати увагу, спостережливість, 

пам'ять, мислення, дрібну моторику рук дітей. Виховувати бажання пізнавати щось нове. 

Матеріал:  маски на очі, набір предметів, посібник «Тактильні дощечки», набір 

«Кольорові плями», опорні картки, мнемотаблиця до вірша. 

Хід заняття 

Вихователь: 

Лиш загадку відгадаємо- 

І в мандрівку вирушаємо. 

Одяг багатий,сам сліпуватий. 

В норі без віконця Не бачить він сонця.(Кріт). 

Артикуляційна гімнастика «Кротик» 

Якось літньої пори  кротик виліз із нори (вправа «Кротик»). 

Подивився в різні боки, скрізь так шумно, так цікаво.  

Кріт не став ховатись в нору,  

Подивився він угору (вправа «Годинник»). 

Чує: білочка прудка розгойдалась на гілках (вправа «Гойдалка»). 

– Добрий день! Гей, посміхнись! Скільки тут грибів, дивись  

(вправа «Грибок»). 

Скільки ягід і горіхів – ранок в лісі теплий, тихий.  

Кротик наш засумував, голову на лапки склав. 

Хоч і маю добру вдачу, та нічого я не бачу.  

Лапками кругом торкнуся – так про світ лиш дізнаюся.  

Вихователь:  

Пригадайте, для чого нам органи чуття. 

Очі бачать, вушко чує, носик запахи пильнує.  

Язичок відчує смак, якщо раптом щось не так. 

Вихователь: 

Діти, закрийте очі. Що ви бачите? Що відчуваєте? Чи змінився ваш настрій? А хочете 

відчути, як це – нічого не бачити? 



 

Тактильна гра «Кротики» - дослідники»:  діти одягають на очі окуляри - маски і 

обстежують різні предмети (форма, розмір, поверхня, особливості). 

Вихователь: 

Чи складно вам було виконати завдання? Чому? 

На кінчиках пальців людини є безліч чутливих рецепторів,які допомагають відчути і 

уявити. 

Робота з посібником «Тактильні таблички» 

Тактильна гра «Незвичні віконечка» 

Вихователь: 

Про що ви подумали, доторкнувшись до хутра ( шовку, кори, дерева, скла, мушлі, 

наждачного паперу, каміння, монети, макарон і т. д.)? 

Що ви уявили в цей момент? 

Одягніть на очі маски і доторкніться  ще раз до того ж віконечка. Що ви відчули на цей 

раз? Чи змінилися ваші відчуття? 

Вихователь: 

Кожен ранок кріт починає із пошуку дощових черв’яків, личинок і лялечок комах, 

дорослих комах. Якщо у норі виявиться миша, землерийка або жаба, він і їх не упустить. 

Пропоную поділитися з Кротиком розповіддю про ваш ранок.  

(Складання зв’язної розповіді «Мій ранок» з підбиранням тактильних віконечок до 

основних слів) 

Наприклад: Щоранку мене лагідними словами будить мама (м’яка, як хутро). Я 

швиденько іду до ванної кімнати, вмиваюся водичкою (гладенька, як скло), витираюся 

рушником (шорсткий, як поверхня макарон). Далі я чищу зуби зубною щіткою(кора дерева), 

причісуюся гребінцем (сірники). Після цього я беру маленькі гантелі (монети) і роблю зарядку. 

Зробивши декілька разів спортивні вправи, я знімаю піжаму (тканина) і одягаюся.  

(Повторення розповіді 2-3 дітьми за тактильними символами «Тактильних табличок», 

викладеними у певній послідовності.) 

Вихователь. Кротику дуже сподобалась ваша розповідь. Він вас прохає розповісти 

йому, який це кольоровий світ. У цьому нам допоможуть «Кольорові плямки». 

Гра «Кольорові плямки».  

(Діти досліджують основні кольори складаючи власні асоціативні паралелі між 

кольором та відчуттями, емоціями). 

Наприклад: Про що ви подумали, побачивши червоний колір?  Що буває червоним? Які 

відчуття у вас виникли при спогляданні цього кольору? З чим асоціюється для вас зелений 

колір? Що вам хочеться зробити в цей момент? Чим він пахне? Він веселий чи сумний, тихий 

чи голосний? Що ви хочете намалювати цим кольором? 

З якою квіткою у вас асоціюється синій колір?  Чим вона пахне? Що у вашому гардеробі 

є синього кольору? 

З чим асоціюється для вас жовтий колір?  Які відчуття у вас? (Вам холодно чи тепло?) 

Про що ви подумали дивлячись на жовтий колір? 

Вихователь: 

Діти, кротик вам дуже вдячний за таку яскраву розповідь, ви допомогли уявити йому 

весь світ  кольоровим. А тепер ми з вами спробуємо, як кротик, із заплющеними очима відчути 

запахи. 

Як ви гадаєте, що має запах? (Квітка, мило, лимон, кава, автомобіль, тварини)  

Вихователь. Давайте і собі понюхаємо носиками, як кротик. 

Дихальна вправа «Пахощі»  

(Повільний, глибокий вдих через ніс, затримка дихання, плавний тривалий видих через 

рот. Робота в парах з торбинками пахощів: кожна пара дітей нюхає один запах).  

Вихователь: 



 

Які запахи вловив ваш носик? Про що ви подумали, відчувши цей запах?  

Виявляється, що може пахнути не тільки їжа. Пофантазуймо разом: чим, наприклад, 

пахне мама? А чим пахне подушка, машина, ремінь і т. д.? 

Тепер ви відчули,як воно кроту нічого не бачити,але відчувати запахи та чути звуки.  

Давайте подякуємо кротикові за такі відчуття та емоції та подаруємо йому на останок 

віршик. 

Вихователь: Молодці, діти, на цьому наше заняття закінчилося. Що вам найбільше 

сподобалось?  

 

 

 

 

ОСІНЬ, ПРОЩАВАЙ! 

 

Лупач Є.В., 

практична психологиня 

Комунальний дошкільний навчальний заклад 

 (ясла-садок) комбінованого типу №11 «Сонячний» 

м. Старобільськ 

 

Мета: розвиток комунікативної мотивації, формування вмінь взаємодопомоги, емпатії, 

стимулювання розвитку різних форм міжособистісної комунікативної діяльності, мотивація 

мовленнєвої діяльності, розвиток уваги, пам’яті, мислення. 

Матеріали: овочі, фрукти, мішечок, лист А3 темно-синього або сірого кольору, ножиці, 

клей, різнокольорові листочки для вирізання, музика.  

Хід заняття 

Вправа «Привітання» (2 хв.) 

Мета: створити психологічний комфорт та позитивну атмосферу в групі. 

Я усіх дітей гукаю! 

Та до себе закликаю! 

Будемо ми разом грати,  

Час заняття вже почати! 

Психолог: Діти, давайте з вами привітаємося посмішкою (діти посміхаються один 

одному) 

Психолог: Діти, а яка в нас зараз пора року? Все правильно, ОСІНЬ, але, нажаль, вона 

скоро закінчується і я пропоную з нею гарненько попрощатися та подякувати їй за чудові 

фарби, теплу погоду та щедрий врожай різних смаколиків, овочів та фруктів. Подивіться що тут 

в мене є (психолог показує дітям різні овочі та фрукти) ми все зараз зберемо в мішечок. 

  

 
 

  

 

 

Під    

галявинкою 

   Розумний 

кріт 

  З самого 

ранку 
         Риє хід 

  

  

 

  

 

     Він для чого риє хід? Щоб знайти новий прохід. 



 

Вправа «Вгадай на дотик» (3 хв.) 

Мета: розвиток сенсорних здібностей. 

Діти по черзі занурюють руку в мішечок та намагаються вгадати який фрукт чи овоч 

вони тримають. 

Психолог: Молодці, ви дуже добре впізнали всі дари осені і гарно впоралися з 

завданням, та я, випадково, розсипала все з мішечка і дуже прошу вас допомогти мені все 

зібрати, але це буде не просто. 

Вправа «Сліпий та поводир» (7 хв.) 

Мета: розвивати емпатію, відповідальність, відкритість до комунікативної взаємодії, 

уміння підлаштовуватися під комунікативного партнера, діяти разом. 

Діти розділяються на пари. Одному зав’язують хусткою очі, він -  «сліпий», його партнер 

– «поводир». Поводир повинен провести сліпого через килимок,  де розсипані дари осені. Мета 

поводиря, щоб сліпий зібрав якомога більше овочів та фруктів. Психолог тримає мішечок та 

допомагає у разі потреби. 

Вправа «Відгадай загадку» (3 хв.) 

Мета: розвиток мислення, уваги. 

Психолог. А тепер давайте відгадаємо загадки. Треба бути дуже уважними та 

гарнесенько подумати перш ніж сказати відгадку.  

1. Дівка в коморі, а коса на дворі. (Морква ) 

2. Сидить Морушка в семи кожушках, 

Хто її роздягає, той сльози проливає. (Цибуля) 

3. Голі поля, мокра земля, дощ поливає, коли це буває? (Восени) 

4. Мов маленький м’ячик 

Висить, а не скаче. 

Рум’яне, гладеньке,  

На смак солоденьке. (Яблучко) 

Колективна робота (10 хв.) 

Психолог. Діти, а давайте на згадку про нашу Чарівницю Осінь зробимо разом яскраве 

панно.  

Мета: розвивати дрібну моторику, охайність, творчість, логічне мислення, увагу, 

співпрацю та комунікативні навички. 

Діти вирізають ножицями кольорове осіння листя та приклеюють його на темно-синій 

або сірий фон. 

Психолог. Дуже гарно в нас вийшло, а тепер давайте для Осені станцюємо. 

Руханка-танок під музичний супровід «Осінні човники» (3 хв.) 

Мета: переключення уваги, зняття м’язової напруги. 

Діти виконують рухи, які показує психолог. 

«Осінні човники» 

(Слова і музика Тані-Талант) 

Осінь ходить парками, 

У садку з’явилася, 

На листочках фарбами,  

Золотом розлилася 

На калюжах листячко 

Човником гойдає 

І, немов, метеликів 

З вітерцем кружляє. 

Небо опускалося 

Холодом повіяло, 

Листя загойдалося, 

Дощиком засіяло.  

На калюжах листячко 

Човником гойдає 



 

І, немов, метеликів 

З вітерцем кружляє. 

Жовте та червоне  

Листячко кружляє,  

Не боїться падати  

З вітерцем гуляє. 

На калюжах листячко 

Човником гойдає 

І, немов, метеликів 

З вітерцем кружляє. 

Щічками надулися 

Грозові хмаринки,  

Нікуди сховатися 

У такі хвилинки. 

На калюжах листячко 

Човником гойдає 

І, немов, метеликів 

З вітерцем кружляє. 

Психолог. Діти, які ви молодці! Ось так ми з вами і попрощалися з Чарівницею Осінню, 

тепер будемо чекати на Красуню Зиму. Але і нам з вами прийшов час прощатися. 

Ритуал прощання. Вправа «Долоньки» (1 хв.) 

 Мети: зближення дітей, створення доброзичливої атмосфери. 

Психолог запрошує дітей покласти долоньки на свою долоню. Діти кладуть долоньку на 

долоньку і, коли всі долоні зібрані, разом кажуть: «До побачення!»  

 

Використані джерела 

1. Мартиненко І.В. Комунікативний тренінг для дошкільників з порушеннями 

мовлення: Навчально-методичний посібник / І.В. Мартиненко. – Харків: Видавництво 

«Ранок», ВГ «Кенгуру», 2018.-120 с. – (Серія «Інклюзивне навчання»). 

2. Нечипорук Н.І., Томей О.П. Розвивальні ігри для дошкільників. – Харків: 

Основа, 2007. 

3.  Руханка-танок «Осінні човники» (Слова і музика Тані-Талант) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.youtu.be/gMuapnmJZHU . 

 

 

 

 

ЗАНЯТТЯ З ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В СТАРШІЙ ГРУПІ 

«МОРСЬКІ ПРИГОДИ» 

 

Манько В.В., 

інструкторка з фізичної культури  

КЗДО №6 «Сватівський ЦРД» 

м. Сватове 

 

Унікальним видом фізичної активності є плавання. Плавання поєднує можливість 

гармонійного розвитку дітей та яскраво виражену оздоровчу спрямованість. Специфічні 

особливості впливу плавання на дитячій організм пов’язані з активними рухами в водному 

середовищі.  

Залучення дітей дошкільного віку до регулярних занять плаванням розглядається як 

важливий фактор загального розвитку організму та зміцнення здоров’я. Активні дихальні рухи 

грудною клітиною під час плавання збільшують інтенсивність тканинного обміну речовин, що 

сприяє росту та зміцненню опорно-рухового апарату дитини. Завдяки систематичним рухам і 

https://www.youtu.be/gMuapnmJZHU


 

горизонтальному положенню тіла, при якому хребет звільняється від тиску на нього ваги тіла, 

плавання є відмінною корегуючою вправою, що усуває різні порушення постави. Безперервні 

рухи ногами у швидкому темпі з подоланням опору води, що виконуються у безопорному 

положенні, тренують м’язи і зв’язки гомілкового суглобу, сприяють зміцненню та формуванню 

стопи. Регулярні заняття плаванням 

дисциплінують та підвищують вольові якості 

дитини. 

В своїй роботі з дітьми з ООП я 

застосовую лікувальне плавання як форму 

лікувальної фізичної культури. Систематичні 

заняття плаванням підвищують у дітей тонус 

нервової системи, покращують прилив крові до 

мозку. Приємні відчуття, пов’язані з плаванням, 

підтримкою рівноваги тіла у воді, мають 

позитивний вплив на психіку, формують 

приємний психоемоційний фон. Плавання 

допомагає подолати збудження, знімає втому, 

покращує настрій, сон, увагу та пам'ять.  

Мета: Вчити дітей занурюватися у воду до 

рівня грудей, шиї, підборіддя, з головою. Повторювати техніку виконання видиху в воду, 

занурюватися до носа, очей, опустивши обличчя у воду повністю. Вчити, дітей виконувати рухи 

руками й ногами як при плаванні. Розвивати сміливість, впевненість, координацію рухів, 

витривалість. Викликати у дітей бажання займатися плаванням. Виховувати ініціативу, вольові 

якості 

Матеріал: легкі іграшки (човник, кульки пластмасові), важкі іграшки (камінці, рибки, 

краби, морські зірочки), надувні круги, нарукавники для плавання. 

Хід заняття 

І Підготовча частина 

Діти заходять до приміщення басейну, шикуються на килимках. 

 Привітання 

Морські пригоди нас чекають, 

У мандри кличуть закликають. 

Ми будемо плавати й пірнати, 

Із мешканцями моря грати. 

 Весела розминка 

Під музику діти виконують комплекс ЗРВ. Кожну вправи виконують по 4-6 разів. 

 Щоб із морськими мешканцями гратись, нам потрібно з вами розім’ятись. 

1. «Морські коники» 

В.п.-о.с. Діти йдуть з високим підніманням стегон, руки на поясі. «Як морські коники», 

крокують на місці, відштовхуючись ногами. 

Подув легкий морський вітерець. 

2. «Грайливий вітер» 

В.п.- ноги на ширині стопи, руки внизу. 1 – роблять енергійний мах руками вгору; 2 – 

опускають руки; 3-4 те саме. 

Вітерець жене по воді човник. 

3. «Човник» 

В.п.-о.с. 1- піднімають руки в гору через сторони, з’єднують долоні, піднімаються на 

носочки, тягнуться в гору; 2- розслабляються, опускаються на всю стопу; 3-4 те саме. 

4. «Морські зірочки» 

В.п.-о.с. 1- роблять крок уліво, руки в гору – у сторони; 2- повернутися у вихідне 

положення; 3 – 4 те саме в іншу сторону. 

Черепашки теж зацікавились: що там у морі відбувається   

5. «Морські черепашки» 



 

З в.п. стоячи, ноги разом, руки внизу; 1- присідають, групуються, обхоплюючи руками 

коліна і нахиляючи голову; 2 в.п.; 3-4 те саме. 

Усі мешканці моря зраділи гостям і готуються до цікавих пригод. 

6. «Веселі рибки» 

Чергування стрибків на двох ногах на місці з ходьбою. 

 Усміхнімось – раз, два ,три! 

Гайда, діти, до води! 

Звучить аудіо запис шуму моря. Діти по черзі, обережно, тримаючись за поручні 

спускаються у басейн, шикуються біля бортиків. 

ІІ Основна частина 

ПРИГОДИ В МОРІ 

 Чуєте, діти, хвилюється море? Чекають на нас морські пригоди. 

1. Вправа «Море хвилюється» 

   Діти шикуються у воді в колону. За сигналом вчителя по плаванню на слова «море 

хвилюється» вони «розбігаються», виконуючи довільні рухи: занурюються у воду, імітують 

рухи мешканців моря. На слова «морська фігура на місці замри» зупиняються в різних позах і 

називають морських мешканців, яких зобразили. ОМВ Повторити 2-4рази. Фігури морські не 

повинні повторюватися. 

   Які чудові фігури ви показали! Але подивіться – море так розхвилювалося, що човники 

рибалок віднесло в море! Нам треба допомогти повернути їх до берега 

2. Вправа «Вітерець» 

   Вихователь пускає на воду човники. 

   Діти присідають, занурюючись у воді по 

шию, роблять глибокий вдих і енергійний видих, 

змушуючи човники рухатися уперед, до 

протилежного бортика басейну. ОМВ. Руки 

тримають за спиною, обличчя в воду не 

занурюють. 

   Дякую за допомогу. А знаєте, малята не 

тільки на воді , а й під водою, на дні моря, можна 

знайти багато цікавого. Пропоную попірнати і 

роздивитися підводний світ. 

3. Вправа «Що там підводою» 

   За командою діти занурюються під воду 

із затримкою дихання. З розплющеними очима під водою збирають камінці (перлини), крабів, 

мушлі, складають їх у скриньку. ОМВ. Воду не пити. Зібрати із дна всі предмети. 

   А тепер настав час повертатися на берег. А допоможе нам буксир. 

Звучить музика з мультфільму «Русалочка» 

4. Вправа «Буксир» 



 

   Діти надягають круги для плавання і стають один за одним, тримаючись двома руками 

за круг товариша. Утворюючи ланцюжок. Інструктор бере їх «на буксир» і катає по басейну. 

ОМВ. Діти працюють ногами як при плаванні. 

   Ви сьогодні молодці! Дружно подорожували і весело пірнали, шукали на дні 

морському скарби. 

   Діти під музику виходять із басейну. 

 

 

 

 

КОНСПЕКТ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЛОГОПЕДИЧНОГО ЗАНЯТТЯ  

ДЛЯ ДИТИНИ МОЛОДШОГО ВІКУ З РОЗЛАДАМИ АУТИЧНОГО СПЕКТРУ  

«ЗАГАДКОВИЙ СВІТ ТВАРИН» 

 

 

Бриль О.А., 

вихователька-методистка 

 

Мєшакіна Н.М., 

вчителька-логопединя 

Комунальний дошкільний навчальний заклад  

(ясла-садок) комбінованого типу № 37 «Струмочок»  

м. Сєвєродонецьк  

 

Мета: навчальна: 

 розуміння назв домашніх тварин, стимулювання до їх звуконаслідування; 

корекційна: 

 розвиток всіх психічних процесів; 

 розвиток мовлення; 

 розвиток артикуляційного апарату; 

 розвиток активного та пасивного словника; 

 розвиток загальної та дрібної моторики; 

 розвиток стійкості та концентрації уваги; 

виховна: 

 виховання активності, старанності. 

Обладнання: дзеркало, імпровізовані акваріуми з водою та гідро гелем, паперові 

хмаринки, домашні тварини, м’ячик су-джок, пісочниця з піском, різнокольорові жетони, 

чарівні коробочки з відповідними кольорами. 

Хід заняття: 

І. Вступна частина 

1. Психологічна настанова на концентрацію уваги: 

(дитина виконує рухи, запропоновані вчителем – логопедом) 

 

По чарівній доріжці сміливо підемо (топ, топ, топ, топ,) 

І щось незвичайне в дорозі знайдемо. (хлоп, хлоп, хлоп, хлоп). 

 

2.   Артикуляційна гімнастика: 

 (Вчитель-логопед пропонує сісти перед дзеркалом) 

 

 Будемо із дзеркалом дружити - воно допоможе нам говорити: 

Вправа «Усмішка» (затримати губи в посмішці, ховаючи зубки). Рожеві губки 

посміхаються, біленькі зубки ховаються. 



 

Вправа «Хоботок» (витягнути губи вперед і утримувати в такому положенні  кілька 

секунд). Витягни губи, зроби хоботок. 

Почергове виконання вправ «Усмішка» - «Трубочка». 

Вправа «Лоша» (поклацати за верхніми зубами. Спочатку повільно, потім-швидше). За 

верхніми зубами, поклацав язичок. 

3. Логопедичний масаж обличчя:  

(масаж навкологубної зони) 

Сидячи за столом перед дзеркалом, вчитель – логопед, робить лого-масаж дитині, яка 

сидить попереду вчителя-логопеда (спочатку виконують погладжування навкологубної зони, 

потім постукування, розминання та закінчують знов погладжуванням). 

4. Масаж рук за допомогою м'ячика су-джок:  

(вчитель – логопед промовляючи вірш, м'ячиком су-джок, робить рухи відповідно до 

тексту) 

Ми долоньки розітрем 

М'ячик в руки покладем. 

Вгору вниз його катаєм 

Свої ручки розвиваєм. 

М'яч по колу ми катаєм 

Один одному кидаєм.  

ІІ. Основна частина 

1.  Дихальна вправа: «Подуй на хмаринку». 

Вчитель-логопед пропонує дитині витягуючи губи трубочкою подути на макети 

хмаринок (виготовленої з кольорової  бумаги), щоб вини почали рухатися.  

2. Формування тактильних відчуттів «Пісочна країна». 

А) Перед дитиною ставиться пісочниця та вчитель – логопед пропонує пограти в ігри з 

піском: 

«Ідуть ведмежата» — дитина кулачками та долонями із силою натискає на пісок;           

«Стрибають зайці» — кінчиками пальців дитина вдаряє по поверхні піску, рухаючись у 

різних напрямках;                                                                                                        

«Повзуть змії» — дитина розслабленими або напруженими пальцями рук залишає 

хвилястий слід у різних напрямках;                                                                                                       

«Біжать павучки» — дитина рухає всіма пальцями. Імітуючи рухи комах (можна 

повністю занурити руки в пісок, руки зустрічаються – «павучки вітаються») 

Б) Гра «Діставай - кольор називай» 

У піску приховані різнокольорові жетони. Дитина повинна знайти ці жетони та збирає їх 

до коробочки, яка має відповідний колір (червоний, жовтий, зелений). 

4. Фізкультхвилинка (під музичний супровід): 

На галявині, у лісі 

Зібралися всі звіряти. 

Руки-лапки розвели, 

Догори їх підняли. 

Кулачками покрутили, 

Щоб додалося їм сили. 

Опустили, пострибали 

Щоб сильнішими ще ноги стали. 

Потяглися, щоб рівненькі були спини. 

Крокувати в колі стали. 

5. Дидактична гра «Поховалися тваринки» (знайомство з домашніми тваринками).  

(заздалегідь приготовлена прозора посудина з гідрогелем та іграшками - домашніми 

тваринками). 

Слухання – розуміння мовлення дорослого, стимулювання до будь-яких висловлювань. 

Це корова (вимова слова по складах). Вона каже: «Му –ууу!». 

Імітація  корови (вказівні пальці над головою). 



 

Це киця  (вимова по складах). Вона каже: «Няв! Няв!» 

Це собака(вимова по складах). Вона каже: «Гав! Гав!». 

Це свинка  (вимова по складах). Вона каже: «Хрю! Хрю!» 

Імітація свинки ( п’ятачок – торкнутися вказівним пальцем до носика). 

Це півник  (вимова по складах). Він каже: «Ку-ку-рі –ку!» 

Пальчикова моторика «Півник». 

Це курочка (вимова по складах). Вона каже: «Ко –ко-ко!» 

Пальчикова моторика «Курочка їсть зерно». 

Це кролик (вимова по складах). Вона каже: «Хрум! Хрум!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пальчикова моторика «Зайчик» ( пальці рук над головою). 

Це коник (вимова по складах). Він каже: «Іго-го!» 

Артикуляційна вправа: «Коник». 

ІІІ. Заключна частина 

6. Вправа « Прощання» 

До побачення мій друже! 

Посміхнись, Обіймись. 

Долоньками доторкнись. 

 

 

 

               

КОНСПЕКТ КОРЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ  

З ГІПЕРАКТИВНИМИ ДІТЬМИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ  

ЗАСОБАМИ ІГРОТЕРАПІЇ 

«НА ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ  ДО  СІМКИ» 

 

Міщенко А.В., 

вихователька 

КЗ «Лисичанський дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок) №1 «Шпачок» 

м. Лисичанськ 

 

Програмовий зміст: створити позитивний емоційний настрій у групі; сприяти 

створенню відносин взаємного прийняття, емпатії, готовності надавати допомогу іншому, 

толерантності до іншого; удосконалювати комунікативні навички;  створити умови для зняття 

нервово-м'язового напруги; сприяти розвитку емоційно-вольової та пізнавальної сфер 

дошкільника;  прищеплювати навик аналізувати свої почуття, вчинки, події, що відбуваються, 

усвідомлювати своє ставлення до світу, адекватно виражати свій емоційний стан.  

Матеріал: іграшка сонечко, телефон, карта, сухий басейн з піском, килимки для йоги, 

музичний супровід, квіти, жолуді, камінці Марвелс, карта з відмінностями на кожну дитину, 

конструктором LEGO System,   д/гра «Кубік  Рубік (рибки)», долонька червоного, синього, 

жовтого кольорів, геометричні фігури (квадрат, коло, трикутник, прямокутник), шаблони для 

малюнків, маски для гри: борошно, мука, цукор, молоко, яйце, масло;  ковпак для кухаря, 



 

чарівна паличка, дрібні предмети різної фактури: шматочок хутра, пензлик, скляний флакон, 

намисто, вата, кубик, су-джок м’ячик, пов’язки на очі, ноутбук. 

Хід заняття 

Привітання: гра – розминка «Передай гарний настрій»   

Мета: створити позитивний емоційний настрой. 

(іграшка – сонечко передається по колу, діти вітаються один з одним поглядом та 

посмішкою). 

Чути скайп-дзвінок на  ноутбук. 

В: Подивіться, хто до нас зателефонував? (Сімка із мультфільма «Фіксики») 

(відкриваємо відео-зв'язок) 

Сімка: Привіт дітки! (діти вітаються), я дуже рада, що до Вас додзвонилася, у мене 

сьогодні таке чудове свято, мій День народження, і я хочу відсвяткувати свій день народження з 

вами,  я  вас всіх запрошую до себе в гості, на свято. 

В: А як ми знайдемо твій будинок?  

Сімка: я у вас в групі заховала карту, за допомогою якої ви зможете до мене дібратися! 

А знайдете ви її за моїми вказівками,які я зараз вам буду 

казати. 

Сімка робить словесні вказівки:  зробіть 2 кроки вперед, 

поверніться праворуч, 3 кроки прямо. 

Діти підійшли до сухого басейну з піском і там знайшли 

карту. 

Сімка: знайшли карту? (Так) тоді  часу не гайте  та 

вирушайте до мене, 

дуже чекаю! 

 «Повітряна 

куля» розтяжка «Йога» 

В: Сімка  пропонує нам відправитися до неї на 

повітряній кулі. 

Діти заходять до уявної кулі. 

 

В: пропоную вам сісти на дно кулі, (діти сідають на спеціально приготовані килимки для 

йоги). Щоб нам було не сумно летіти трішки відпочинемо в дорозі. Діти виконують пози-асани 

які прикріплені до кожного килимка під музичний супровід. 

Вправа за згуртування: «Крах» 

В: Ой, в кулі закінчилося пальне, сядьте всі в центр кулі, обійміться, у нас буде не м’яке, 

а аварійне приземлення. (куля приземлилася – музичний супровід). 

 

В: у нас сталося приземлення в лісі.  

В: діти, де ми з вами приземлилися (в 

лісі), давайте подивимося на карту, чи ще 

далеко нам до будиночка Сімки?  

Ходімо тихо по стежинці, на 

вшпиньках, щоб нікого не розбудити, 

переступайте через колоду, боком пройдемо 

по вузькій доріжці, навколо якої росте 

кропива, обережно підемо через шаткий 

місток через річку, пострибаємо по кочкам в 

болоті, нахиляємося, щоб зібрати квіти,  (А які квіти ви знаєте? Які гриби? Які дерева?).  

Гімнастика для очей  

Давайте оченятами пошукаємо на галявині грибочки(колові рухи), а горішки як падають 

(підняти очі до неба -  опустити на землю), давайте закриємо оченята та прислухаємося чи не 

розбудили ми когось із тварин(закриті оченята). 



 

Релаксація: діти сідають на галявину, з закритими очима слухають спів пташок, шум 

листя, вітру. (музичний супровід). 

В: що ви почули? (відповіді дітей) 

В: які чудові квіти ми назбирали,  давайте 

понюхаємо їх аромат. 

 Вправа на дихання: «Аромат квітів» вдих через 

ніс, видих протяжний через рот. 

В: пропоную зробити букет для нашої іменинниці. А щоб швиденько зробити чудовий 

букет давайте з вами розімнемо наші ручки та пальчики. 

Вправи для розвитку дрібної моторики  

Кінезіологічні вправи:  

«Ліхтарики» 
Мета: Розвиток міжпівкульної взаємодії (мозолистого тіла), довільності і самоконтролю. 

Покласти кисті на стіл. Одна – стиснута в кулак, інша лежить на столі долонею. Одночасно 

змінювати положення рук (якщо права в кулаці, а ліва – 

долоня, то змінити на: права – долоня, ліва – кулак і так 

далі) 

«Вушка» 
Мета: Енергетизація мозку. 

Розправляти і розтягувати 

зовнішній край кожного вуха 

однойменною рукою в напрямку вгору-назовні від верхньої 

частини до мочки вуха (п’ять разів). Помасажувати вушну 

раковину.  

 

 

«Камінчики чи жолуді?» 

В: діти, подивіться, що це? (камінчики Марвелс перемішані з жолудями). 

Мета: розвиток тактильної уваги, розподілу уваги.  

Діти розсаджуються на пеньки (за столи), у них на столах стоять тарілка перемішана з 

камінцями та жолудями, їх потрібно розібрати і розкласти (розсортувати) по тарілочках окремо. 

Для деяких діток гру ускладнемо:  вони будуть виконувати завдання з зав’язаними 

очима. 

В: молодці, розім’яли свої ручки, зібрали букет, пропоную трішки розім’ятися та 

пограти. 

Дидактична гра: "Знайди відмінність" (Лютова Є. К., 

Моніно Г.Б.) 

Мета: розвиток уміння концентрувати увагу на деталях.  

+ диференціація  дітей  

В: діти знаходять в лісі ще одну карту, вона  відрізняться 

деякими деталями. 

У дітей такі самі карти, але різні деталі додані, дітям 

пропонується  конструктором LEGO System  закрити ці деталі.  

Вони на галявині виконують завдання.  

Гіперактивна дитина працює з вихователем на 

великій карті і  дивлячись  на неї обводить олівцем деталі 

які різняться, та називає їх. 

В: подивіться  на карту, на ній стоїть позначка яка 

вказує на озеро, яке потрібно обійти. 

Гра: «Кубік Рубік» 

Мета: орієнтування, закріплення кольорів та 

напрямку. 



 

В: ось ми і підійшли до озера, подивіться, яке воно  чисто-кришталеве,  нам потрібно 

буде його обійти щоб дійти до Сімки, давайте в нього 

заглянемо, (діти заглядають до озера і бачать рибок) 

В: мені здалося що з рибками щось не так. 

Д: так, їх дуже багато в озері і вони не плавають, їм 

мало місця, вони збиваються в кучки.  

В: ми ж з вами не покинемо рибок напризволяще, 

допоможемо рибкам? Зробимо так  щоб вони плавали та 

не заважали один одному. 

 Кожній дитині надається планшет на ньому намальована рибка за кольором та в якому 

напрямку вона повинна рухатися, дітям потрібно розставити їх, називаючи напрям та кольори 

риб. 

В: молодці дітки, допомогли рибкам, давайте їх 

випустимо в озеро. 

(діти виконали завдання обійшли озеро, 

подивилися на карту, там намальовані кольорові 

долоньки які вони знаходять на дорозі. 

В: ці долоньки не прості, назвіть яким вони 

кольором? (червоним, синім, жовтим). 

Рухлива гра:  «Кольорові долоньки». 

Мета: розвиток спостережливості, вольової регуляції, уміння діяти за правилами. 

 Діти стоять обличчям до ведучого. Коли дорослий піднімає червону долоню «кричалку» 

- можна бігати, стрибати, кричати; жовту долоньку «шепотілка» - можна тихо пересуватися і 

шепотіти, на сигнал «мовчанка» - синя долонька - діти повинні завмерти на місці і не рухатися. 

В: (йдемо далі по доріжці) 

Дивимося на карту - опиняємося на галявині, на якій знаходяться багато 

різнокольорових, різних  геометричних фігур. 

Гра "Знайди фігуру" 

За музичним сигналом діти довільно переміщаються по залу, виконуючи різні рухи. 

Після того як вихователь  називає одну з фігур, наприклад: "Квадрат", діти повинні швидко 

вишикуватися  в квадрат навколо цієї фігури. 

Арт-терапія  

В: Подивіться на карту ми скоро вже доберемося до будиночка Сімки, але із подарунків 

у нас тільки квіти, пропоную Вам зробити подарунок своїми руками, намалювати кожному 

малюнок  для Сімки. Чудовий буде подарунок?  

Д: Так  

Музикотерапія (під музичний супровід - шум листя, спів пташок, шум струмочка діти 

роблять малюнки). 

В: Які чудові подарунки у Вас вийшли, ходімо 

швиденько до Сімки. 

Діти підходять до будиночка, стукають в двері, 

виходить Сімка. 

Сімка: я Вас вже зачекалася, заходьте швиденько. 

(діти заходять до будинку) 

чому ви так довго? (діти розповідають що з ними 

трапилося, і що вони робили в лісі поки йшли, дарують 

Сімці свої подарунки-малюнки та квіти). 

Сімка: дякую Вам малята за такі чудові подаруночки. 

Тілесно-орієнтована гра -  релаксація  «Торт» 

Мета:  зняти  психо - емоційне напруження у дітей, заповнювати дефіцит позитивних 

емоцій, знижувати агресивність. 

Сімка: дітки,  вас так багато прийшло, допоможете мені спеки великий торт, щоб 

кожному дістався шматочок? (так).  



 

Покладіть дитину на килимок (гіперактивну, або по бажанню). Навколо - його дітки та 

дорослі. Вихователь: «Зараз ми з тебе будемо робити торт». (Сімка кожній дитині роздала 

інгредієнт - ілюстрацію).  Одна дитина – борошно, інша - 

цукор, третя - молоко, четверта - масло і т.д. Вихователь – 

кухар(в відповідному одязі), зараз він допоможе приготувати 

чудовий торт. Спочатку треба замісити тісто. Потрібна 

борошно - «борошно» руками «посипає» тіло лежачого, 

злегка масажуючи і пощипуючи його.  

Тепер потрібно молоко - «молоко» «розливається» 

руками по тілу, погладжуючи його. Необхідний цукор - він «посипає» тіло і трохи солі – 

трішки-трішки, ніжно торкається до голови, рук, ніг.А ще необхідно кинути 1 яйце.  Кухар 

«замішує» тісто, гарненько розминаючи його. А тепер тісто кладеться в піч і там піднімається - 

рівно і спокійно лежить і дихає, всі складові його: і борошно, і сіль, і ін. - теж дихають, як тісто. 

Нарешті корж випікся. Щоб торт був красивим, треба його прикрасити кремовими квітами, 

фруктами. Всі учасники, торкаючись до «торту», дарують йому свою квітку, свій фрукт або 

ягоду, описуючи його.  Торт дуже гарний! Зараз Сімка  разом з кухарем пригостить кожну 

дитину смачним шматочком, якщо самому «торту» не шкода. 

Зауваження: слідкувати за виразом обличчя «Торта», воно повинно бути задоволеним, 

тільки сміх допоможе вправі. 

В: Сімка дякуємо за запрошення, але нам час повертатися до групи, ще так довго по лісу 

йти. 

Сімка: Дякую дітки що прийшли до мене в гості, і привітали мене з днем народження, 

Вам я подарую чарівну паличку, нею тільки потрібно доторкнутися до дитини, сказати чарівні 

слова «Раз, два, три, чарівна паличка диво твори» і ви опинитеся там де потрібно. До 

побачення дітки!  

Д: до побачення. 

В: Говорить чарівні слова «Раз, два, три – чарівна паличка диво твори», діти опиняються 

в груповій кімнаті. 

Релаксація  

В: Пропоную Вам трішки відпочити "Лагідні лапки" (Шевцова І.В.) 

Мета: зняття напруги, м'язових затискачів, зниження агресивності, розвиток чуттєвого 

сприйняття, гармонізація відносин між дитиною і дорослим. Дорослий підбирає 6-7 дрібних 

предметів різної фактури: шматочок хутра, пензлик, скляний флакон, намиста, вату і т.д.   

Дитині пропонується лягти на підлогу, закрити очі,  вихователь пояснює, що по руці 

ходитиме "звір" і торкатиметься  лагідними  лапками. Дотики повинні бути плавними, 

приємними. 

Варіант гри: "звір" буде торкатися до щоки, коліну, долоні. Можна помінятися з 

дитиною місцями. 
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Програмовий зміст:  Продовжувати вправляти дітей у складаннi речення за схемою, 

робити звуковий аналіз слiв, добирати ознаки ( прикметники) до іменника, активізувати 

словниковий запас слів,  розвивати мовне дихання. 

Розвивати у малюкiв увагу, спостережливість, слухове та зорове сприйняття, мислення.  

Виховувати доброзичливе ставлення до оточуючих.  

Обладнання: Презентація по казці "Теремок", руханка на ноутбуці, картинки до 

дидактичних ігор «Хто де живе, та хто що їсть», «Добери ознаки», схеми та фішки до звукового 

аналізу ( пампони), дидактична гра «Склади речення», «Чарівна долоня»,  розмальовка 

будиночка (Теремок ) та конструктор ЛЕГО. 

Хід заняття 

Сюрпризний момент 

У нас з вами буде не звичайна подорож. Ми вирушимо у казку. А в яку саме, ви 

дізнаєтесь, коли відгаєте загадку.  

Невысокая избушка 

в ней живут лиса,лягушка, 

мышка, заяц, серый волк --  

в крепкой дружбе знают толк. 

К ним ещё медведь просился, 

только он не поместился. 

Залезая он бы мог 

разломать весь (Теремок) 

Але казка ця не дуже проста, вона із завданнями. Ви готові їх виконувати? 

Основна частина 

Стоїть в полі теремок. Біжить мишка- норушка, побачила теремок  та й каже:   

— Теремок- теремок! Хто в теремі живе? 

Ніхто не відповів. Зайшла мишка та почала там жити. 

Дуже самотньо їй жилося, коли мимо жабка плигає та й питає: 

—  Теремок- теремок! Хто в теремі живе? 

— Мишка-норушка. А ти хто? 

— Жабка-квакушка. 

- Мишка їй каже іди до мене жити, але виконай завдання! 

Але спочатку ми маємо сходити в гості до язичка. 

Кладіть руки на коліна, випрямте спину.  

Артикуляцiйна гiмнастика: В одній хатинці жив був язичок. Коли відкривались 

ворота, він виходив на прогулянку та виглядав то вправо то вліво. 

А іще язичок дуже любив кататись на конячці, та шити голочкою. Покажіть язичок 

голочкою. 

Також він дуже полюбяв смачне варення.  

Добре, молодці, а завдання таке: 

Дидактична гра"Хто де живе, та хто що їсть". 

Ви маєте назвати тварину, сказати, де вона живе та чим харчується.(Дiти виконують 

завлання, вихователь спiлкується, допомагає.) 

І стали вони дружно жити.  

От уже їх двоє. Коли біжить зайчик та й питає: 

- Теремок- теремок! Хто в теремі живе? 

— Мишка-норушка, жабка-квакушка. А ти хто? 

— А я -зайчик-побігайчик. 

- Іди до нас жити, але спочатку давай пограємо в 

гру.   

 - Вони дуже любили грати в гру, яка 

називається “Добери ознаки” 

Я буду вам показувати картинки, а ви описувати 

її ознаки, чим більше ознак ви назвете, тим краще. 



 

Та й почали вони жити разом. 

А зараз ми виконаємо фізхвилинку, бо звiрятам весело 

разом! 

Руханка  

Коли це біжить лисичка з вовком - та до теремка: 

— Теремок- теремок! Хто в теремі живе? 

— Мишка - норушка, жабка - квакушка, зайчик-

побігайчик. А ви хто? 

— Я лисичка-сестричка, я т- вовчик-братик. Пустіть і 

нас! 

 Ми вас пустимо, якщо ви з 

нами пограєте в гру 

«Склади речення».  

-Зараз я вам роздам 

картки, та ми разом 

допоможемо лисичці з вовчиком скласти речення. 

Пам’ятаєте як їх складати? Кожна рисочка- це слово.  

Складання речень за картками - мнемодоріжками. 

І ще одне для вас завдання, звірят же двоє, це гра 

«Чарівна долоня». 

 

 

 

Беріть  картку,кладіть її на долоню і відповідайте, 

дивлячись на її кожен пальчик: 

Долонька – моя, мій, моє (Моя шишка) 

Серце – що подобається/люблю (Мені подобається збирати шишки в лісі) 

Око – що я бачу ( Я бачу, що вона коричневого кольору) 

Цифра – кількість предметів (Одна шишка) 

Годинник – час ( Було багато шишок, а залишилась одна, сама гарна) 

(Діти беруть собі картки та працюють з «Чарівною долонею», відповідаючи на питання.) 

Впустили звірі й лисичку з вовчиком. 

Ото вже їх п’ятеро живе. Аж суне ведмідь - та й собі до теремка, питається: 

— Теремок- теремок! Хто в теремі живе? 

— Мишка - норушка, жабка - квакушка, зайчик-

побігайчик, лисичка-сестричка та вовчик-братик. А ти хто? 

- А я ведмідь. Пустіть і мене, я прийшов з сюрпризом.  

 -Чим любить лакомитись ведмідь? 

Але він прийшов не просто  з медом до звірів, нам 

потрібно зробити звуковий аналіз слів ‘Мед’, ‘Квіти’ та 

‘Листок’ 

Проходять за столи. 

 А давайте згадаємо, які звуки взагалі є?  

- Голосні та приголосні. 

- Які це голосні? 

- Які можна співати, тягнути, прокричати, та в роті 

нічого не заважає . 

- А приголосні співати можна? 

- Ні, тому що заважають губи, зуби та язик. 

-Пригадайте, будь ласка, а приголоснi звуки якi бувають? (Твердi та м"якi). 



 

Ми будемо користуватись 

кольоровими пампонами замiсть  фішок. Якi 

нам потрiбнi кольори? (Червоний, синiй та 

зелений). 

 Викладуємо зліва на право. ( викладують 

пампони, виконують завдання, вихователь 

пропонує зробити самооцiнку за допомогою 

смайлiв). 

Впустили вони його, тут теремок як 

затріщіть, та й розвалився. 

Заключна частина 

- Вам шкода звірів? 

Так як звірі залишилися без домівки, давайте 

для них зробимо свої будиночки ( одні малюки розфарбовують велику розмальовку , а інші 

будують житло із конструктора ЛЕГО). 

-Ви всі молодці, дуже гарно сьогодні попрацювали, звірі вам дякують за такi чудовi 

будиночки. А ми з вами нашу улюблену казочку театралiзуємо на прогулянцi.  

 

 

 

 

КОНСПЕКТ МОВЛЕННЄВОГО ЗАНЯТТЯ  

ДЛЯ СТАРШОЇ ЛОГОПЕДИЧНОЇ ГРУПИ 

«ПРОКАЗИ МАЛЕНЬКОЇ ЧАКЛУНКИ» 

 

Свєтікова М.С., 

вихователька 

КЗ «Лисичанський заклад дошкільної освіти 

(ясла-садок) №1 «Шпачок» 

м. Лисичанськ 

 

Мовленнєві проблеми сьогодні стали досить поширеним явищем. Гарне мовлення 

важлива умова всебічного повноцінного розвитку дітей. Для дітей з особливим освітніми 

потребами ( мовлення), я в своїй роботі використовую новітні технології, щоб підвищити 

пізнавальну активність дошкільників. Пропоную конспект заняття для дітей старшої 

логопедичної групи з мовленнєвого розвитку . 

Програмовий зміст: формувати вміння підбирати слова з заданим звуком; закріпити 

знання про складовий склад слова. Продовжувати формувати вміння складати речення, 

визначати місце слів в ньому; закріплювати вміння розшифровувати слова за допомогою 

шифрувальника, читати отримані слова. Удосконалювати навички фонематичного аналізу та 

синтезу. Розвивати увагу,  логічне мислення , фонематичний слух, правильне мовне дихання, 

дрібну моторику пальців. Виховувати дружні відносини, вміння працювати злагоджено в 

команді, бажання допомагати іншим. 

Матеріал: книжка казок (з білими аркушами), фото маленької чаклунки, чарівна 

паличка, матеріал для дихальної  вправи «Сніжинки на рукавичці»,  дидактичні ігри : «Перший 

і останній звук», «Місце звука в слові», «Поділи на склади»,  «Шифрувальник», мнемодоріжки 

до казки «Зайчикова хатка» 

Хід 

В - ль: - Діти, давайте з вами привітаємось (психогімнастика під музику  

В. Шаїнського «Посмішка») (Діти стають у коло, беруться за руки та посміхаються один 

одному)  

У садочку новий день 

Всім говоримо «Добрий день!» 



 

«Добрий день» тобі й мені 

Усім людям на землі. 

В-ль: - Діти, а ви любите казки? А я вам хочу показати нову книжку казок. Ми з вами її 

роздивимось та прочитаємо казки. Ось погляньте, яка красива книжка. Діти, а що ж з нею 

трапилось? 

- Усі сторінки сталі білі. 

В-ль : Чи зможемо ми прочитати казки та розглянути картинки? 

    - Ні, не зможемо. 

В-ль: Діти, а як ви гадаєте куди поділися казки? (відповіді дітей) . Ой, а що це таке? 

    - Фото відмочки. 

В-ль: - Так, це портрет маленької чаклунки, а що ж це на ньому написано?  

« У цих казках ні слова нема про мене, тому я їх стерла.  

Ви більше не зможете прочитати ці казки» 

- Діти, що нам робити, як врятувати казки? (відповіді дітей) 

- Давайте вирушимо в Країну Казок. Я знаю чарівні слова , які нам 

допоможуть туди потрапити. І там вирішимо, як ми зможемо врятувати казки. А ви 

труднощів не злякаєтесь? (відповіді дітей) Тоді відправляємось: 

Будемо диво в гості звати 

До п’яти будемо рахувати 

Раз, два, три, чотири, п’ять 

Паличкою махну своєю 

Відчиняю в казку двері. 

- Ось, ми і в Країні 

Казок, але на воротах висить 

замок, нам треба його 

відчинити, а він відчиниться за 

допомогою логопедичної 

пісеньки: а – а - а- а –о – о –о – 

о –у – у – у – у – са – са – са – со 

– со – со – со – су- су – су –су- 

ос – ос – ус – ус – ус – ас - ас – ас . (діти співають за зразком) 

- Нам вдалося відчинити замок і ми потрапили до Країни Казок. Погляньте, 

що це за казочка,  що ж з нею трапилось. 

Діти:-  Це казка «Рукавичка», її засипало снігом. 

В-ль: Давайте допоможемо.(дихальна вправа «Сніжинки») 

 

-  Молодці, і ми врятували першу казочку «Рукавичку». Рушаємо далі. 

Погляньте, що ж тут трапилось? Загубились звуки. Давайте , допоможемо. (дидактична 

гра «Перший та останній звук») 

- Скажіть, героїв, якої казки ми врятували. 

Діти :  - «Теремок» 

- Так, правильно і отримали другу казку. Йдемо далі. Діти, погляньте, хто це 

потрапив в біду. 

Діти : - Це поросята з казки «Три порося та вовк» 

В- ль: - Давайте їм допоможемо. Щоб допомогти нам треба правильно розкласти 

картинки по будиночкам (дидактична гра «Знайди місце звука в слові» визначити спочатку, в 

середині, в кінці знаходиться звук) 

- Молодці, ви впорались із цим завданням і врятували ще одну казочку. 

Вирушаємо далі. 

- Ой, погляньте, що це за хлопчик сидить та сумує? Що ж в нього трапилось 

? давайте запитаємо. 

- Буратіно, що в тебе трапилось? 



 

Буратіно: - Мені , треба до школи зробити завдання поділити слова на склади, а в мене 

не виходить. 

- Ми тобі допоможемо. А щоб в тебе покращився настрій пограй з нами. 

(пальчикова гра «Зимівля звірів») 

Звірі одного разу хату зрубали  («Молоточок») 

Піч в ній склали і щасливо були  («Здрастуй») 

Дізналися про це вовк і ведмідь («Колечко») 

Їм захотілося господарів усіх з'їсти («Кулачок») 

Тихенько до зимівлі вони підійшли 

Двері прочинили і в сіни увійшли. («Колечко») 

Голосом страшним заблищав баран («промінчики») 

Півень кукурікав ("Дзьобики"», бик в бік застукав ("Коза») 

Кіт з грубки зафиркав («хвилі»), ну а свиня 

Хрюкала з вереском: - тут хата моя. («Проміннячко») 

Вовк з переляку вискочив геть. 

Ведмідь за ним слідом,  бігли всю ніч. («Хвиля») 

З тих пір вже до зимівлі вони не ходили ("Маятник») 

А звірі в хатинці щасливо жили. 

(«Здрастуй»)  

- Пограли, і казку ще одну 

врятували. Давайте допоможемо , 

Буратіно поділити слова на склади. 

(дидактична гра «Поділи слова на 

склади») 

- Молодці, впорались і з 

цим завданням і врятували ще одну 

казку. 

- Погляньте, що тут 

трапилось? Усе переплуталось. Давайте, допоможемо . (дидактична гра «Що спочатку, 

що потом» викласти мнемо - речення в правильній послідовності, щоб отримати казку) . 

Яка казка у нас вийшла , впізнали? 

- Так це ж  «Зайчикова хатка» 

- Молодці, врятували ще одну казку. Діти чуєте ,що це за звуки (запис злого 

сміху чаклунки : «Ха –ха –ха, казки вони рятують , а ось останню не зможете 

врятувати…ха –ха –ха-ха) 

- Діти, як ви гадаєте ми зможемо врятувати останню казку. (відповіді дітей). 

Ось погляньте, останнє завдання . Нам  треба розшифрувати слова за допомогою 

«нашого шифрувальника» . Діти ми зможемо це зробити, давайте спробуємо. 

 



 

  
 

-  Молодці, впорались і врятували останню казку «Вовк та семеро козенят» . 

- Час вже повертатися додому . Промовляємо чарівні слова : 

Раз, два, три, чотири, п’ять 

Додому треба вирушать  

Чарівна паличка допоможи 

Двері додому відчини. 

Підсумки заняття  

- Діти ми змогли з вами врятувати казки. 

- Чи сподобалось вам в Країні казок? 

- Що вам сподобалось? 

- Що не сподобалось? 

- Що було важко зробити?  

- Що було легко виконати? 

- Діти , як ми можемо допомогти маленькій чаклунці стати доброю? 

 

 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНЕ ЗАНЯТТЯ 

З СЕНСОРНО-ПІЗНАВАЛЬНОГО РОЗВИТКУ  ДЛЯ ДИТИНИ З  ОСОБЛИВИМИ 

ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ, З ОПОРНО-РУХОВИМИ ПОРУШЕННЯМИ ТА ГРУБОЮ 

ЗАТРИМКОЮ КОГНІТИВНОГО РОЗВИТКУ. 

«КОЛЬОРОВІ ПРИГОДИ МАЛИШАРИКІВ» 

 

Сидоровська Л.Ю., 

вихователька 

КЗ «Лисичанський дошкільний навчальний заклад  

(ясла-садок) №1 «Шпачок»  

м. Лисичанськ 

 

Працюючи із дітьми з нозологіями, пов’язаними з порушенням опорно-рухового апарату 

(ДЦП,парези,СМА, затримка стато-кінетичного розвитку), треба обов’язково враховувати  

можливості дитини. Діти з руховими порушеннями  також часто мають супутню затримку 

розумового розвитку. Вони малорухливі, можуть мати затримку мовлення, психічного 

розвитку, дизартрію, алалію. Цій категорії вихованців важко сприймати складні мовні 

пояснення, тому засвоєння матеріалу має проходити з опорою на практичну діяльність дитини, 

сенсорне сприйняття. Тільки багаторазовими практичними діями можна відпрацювати та 

автоматизувати певну навичку, засвоїти навчальний матеріал, який ,звісно , повинен бути 

адаптований. Практичні дії дитини повинні бути направлені на вдосконалення маніпуляційних 

дій саме тих кінцівок, які більш рухливі. Тут на допомогу вихователю приходить система 

Монтессорі. Вона краще за всі методики розвиває загальну та дрібну моторику та сенсорику 

дитини. Зміст цієї методики можна описати в п’яти словах : «Допоможи мені це зробити 

самому». 



 

Тому в своїй роботі з дітьми з особливими потребами намагаюся впроваджувати 

елементи саме методики Монтессорі –терапії 

Мета: закріпити вміння розрізняти 4 основні кольори;сформувати уявлення про те, що 

колір є ознакою предмета і може бути використаний для їх розрізнення; продовжувати вчити 

порівнювати предмети за величиною, кількістю; залучати дитину до елементів  

експериментальної діяльності; закріплювати навички працювати з пальчиковими фарбами; 

розвивати мовлення, мислення, увагу, дрібну моторику руки; виховувати бажання пізнавати 

нове. 

Обладнання: ілюстрації Малишариків, матеріл для створення панно, склянка води, 

фломастери, серветки, матеріли до дидактичних ігор, пальчикові фарби. 

Хід заняття 

1 . Організаційний момент. Привітання 

Доброго ранку – сонце привітне! 

Доброго ранку – небо блакитне! 

Доброго ранку – в небі пташки! 

Доброго ранку – зелені дубки! 

Доброго ранку – люди привітні! 

Я всім бажаю щоб посмішки квітли! 

2. Мотивація 

- А ти любиш казки? Тоді послухай історію про відомих тобі друзів – Малишариків. 

Жили собі Крошик та Нюшенька. Вони дуже любили малювати. На день народження 

Нюшенька подарувала Крошику набір: альбом, пензлики та фарби.  - Подивись, ось , які 

кольори там були?(вихователь демонструє фарби) 

- Назвемо їх : жовтий, червоний, синій та зелений.  

- Скільки пензликів подарували Крошику? ( одну) 

- А скільки фарб подарували ? (багато) 

- А пензлик  був не простий, а чарівний!  

- Я навчу тебе малювати, - сказав пензлик Крошику ,- за умови, що ти, Крошик, будеш 

думати , старатися та не лінуватися. 

- Подумаєш, чарівний!- сказав Крошик. Я за нього  ще й думати повинен! Якщо ти 

чарівний , сам придумаєш і намалюєш все правильно. 

-Ох, ну коли так- мовив пензлик, почувши такі слова, – я не стану тобі допомагати , 

Крошик, думай сам, я на тебе образився. Малюй сам, як знаєш.  

Крошик взявся до роботи і в нього вийшла така картина… 

3. Пізнавальна діяльність  

1) Дидактична гра «Виправ помилки» 

-Подивись, чи правильно Крошик все намалював? Де він припустився помилки? 

- Чи буває сонце синім? А яке воно буває? 

- Чи буває травичка червона? А яка вона буває? 

- Чи бувають хмари жовтими? А якими вони бувають? 

- Чи може бути кіт зеленим ? Яким кіт  може бути? 

-Ось скількох помилок припустився Крошик. Давай, виправимо помилки Крошика і 

створимо нову картину. (Дитина викладає нову композицію, обираючи правильні кольори). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Пензлику сподобалася  нова картина Крошика і він помирився з ним. І ти тепер знаєш, 

якими кольорами треба намалювати картину. 

2)Дидактична гра «Дощик» 

-У Крошика та Нюшеньки є багато друзів, і поки Крошик малював, з ними сталася 

невеличка пригода,їх застав дощик. Треба допомогти друзям Малишариків  сховатися під 

парасольки. Кожного друга треба помістити під парасольку свого кольору. Допоможемо ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Молодець, всіх друзів помістили ми під парасольки, тепер дощик їм не страшний. 

3)Експеримент з райдугою. 

- А що з’являється на небі після дощика. (Райдуга) 

- Подивись, яка у мене райдуга. Зараз ми з тобою її зробимо. Нам потрібно чотири 

фломастери – жовтий,зелений, червоний та синій, склянка з водою та серветка. Давай разом 

поставимо 4  крапочки різними кольорами на серветці і зануримо її у водичку.  

- Подивись, яка в нас вийшла райдуга. 

4) Су-джок терапія із м’ячиком. 

- А ти знаєш з ким товаришують Крошик та Нюшенька  ще? Правильно , з їжачком.  Ось 

який їжачок у нас(м’ячик су-джок). Трошки розімнемо наші ручки з їжачком. 

Гляньте- сірий їжачок, 

(котити по долонці взад-вперед) 



 

Скільки в нього колючок. 

(Пальчиками натискаємо на м’ячик) 

Покажи нам, лапки, очі, 

Та він слухати не хоче. 

(Стискаємо кожну долоньку окремо) 

У клубочок весь зібрався, 

(Котимо по долонці по колу) 

За голками заховався. 

(Стиснути кулачок) 

 

5)Дидактична гра «Хвостики» 

- По  дорозі до нас Малишарики зустріли 

різнокольорових зайчиків, але вони були дуже засмучені, бо 

загубили свої хвостики. Треба допомогти зайчикам відшукати 

їхні хвости. Допоможемо їм? 

- Чи залишилися в нас  зайві хвостики?(вихователь може назвати кольори ,що 

залишилися) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6)Дидактична гра «Рибки» 

- Дорога Малишариків  до нас пролягала біля озерця. В ньому плескалися різнокольорові 

рибки. Рибки попросили Малишариків розселити їх по своїх акваріумах. Кожну рибку треба 

спіймати і поселити до свого будиночка, якого кольору рибка , такого кольору і акваріум для 

неї. 

Давай подивимося, рибок якого кольору більше? 

- Молодець, ти впорався із завданням. 

Руханка «Рибки» 

«Річка» — хвилястий, плавний рух розслаблених кистей рук. 

«Рибка» — вихідна позиція: випрямлені долоні притиснути одна до одної. Пальці 

спрямувати в бік «від себе». 

Повертати зімкнуті долоні вправо й уліво, імітуючи рухи риби хвостом. 

Хвостиком б’є наша рибка маленька, 

В річці живе ця манюня гарненька 

7)Дидактична гра «Кольорові машини» 

- Крошик та Нюшенька трохи втомилися, тому вирішили прокотитися на машинках. 

Давай з тобою з конструктора добудуємо машинку для Малишариків. Беремо цеглинки і 



 

добудовуємо її до машинки відповідного кольору. А тепер покатаємо Малишариків. Для цього 

оберемо ниточку відповідного кольору і будемо накручувати її, рухаючи машинку( дитина 

обертає циліндр, таким чиною накручуючи ниточку і рухаючи машинку). 

- А яка машинка в нас вийшла вищою? Де цеглинок більше?(відповідь дитини ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8). Дидактична гра «Лабораторія» 

- Малишарики їхали і приїхали до чарівної лабораторії, там у скляночках стояли різні 

цікавинки. На столі лежали спіральки, які треба було помістити у скляночки за допомогою 

пінцету. Але у Малишариків ручки маленькі. Допоможи малятам впоратися із цим завданням. 

(Спіралі різного кольору необхідно за допомогою пінцету помістити в склянку зі спіралями 

відповідного кольору) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9)Малюємо пальчиками 

-З усіма завданнями ми впоралися, допомогли Малишарикам, вони так раді, і подарували 

тобі квіточку, яку можна розфарбувати пальчиками. Розфарбуємо 

4. Підсумок заняття 

-Ось така цікава мандрівка в нас вийшла разом з Малишариками. Я думаю, тобі 

сподобалося.  

–Давай  ще раз нагадаємо Малищарикам ,як називаються кольори, з якими ми сьогодні 

гралися.( Вихователь показує відповідний колір, дитина називає). 

 

 

 



 

ІЗ ЛУНТИКОМ У ПОШУКАХ ВЕСНИ. 

КОНСПЕКТ МУЗИЧНОГО ЗАНЯТТЯ ІЗ СЛУХАННЯ МУЗИКИ  

В ІНКЛЮЗИВНИХ ГРУПАХ 

 

Федаш Л.О., 

музична ккерівниця 

 

Тарасова М.Ю., 

музична ккерівниця 

Комунальний заклад 

«Лисичанський дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок) № 4 «Росинка» 

м. Лисичанськ 

 

Мета: спонукати дітей до активного сприйняття музики із застосуванням різних методів 

уподібнення звучанню музики-вокального інструментального, моторно-рухового; створити у 

дітей за допомогою музики позитивний настрій. 

Завдання: вчити уважно слухати класичну музику та знаходити зв'язок між характером 

музики та художніми ілюстраціями; спонукати дітей передавати характер музики у рухах; 

розвивати вміння розповідати про характер музики. 

Матеріали:  

 іграшка Лунтик; 

 дві картинки весняного пейзажу контрастного характеру 

(зелена,сонячна весна, сіра дощова рання весна); 

 бутафорська квітка зі смачними сюрпризами у середині; 

 дошка-стенд. 

Музичні інструменти: 

 металофон; 

 трикутник; 

 дзвіночки. 

Музичний репертуар: 

 аудіозапис «Весна» з циклу «Чотири пори року» Антоніо Вівальді; 

 логоритмічна вправа «Автобус», слова Я. Гортало; 

 пісня: «Пролісок»,музика С. Бокай слова Т. Стороженко 

 танок: «Дівчинка Весна» аудіо запис музика Н. Галабурда, слова Н. Забіли; 

 аудіозапис «Музикотерапія для дітей». 

ХІД ЗАНЯТТЯ: 

Музичний керівник зустрічає дітей біля музичної зали. 

Музичний керівник: Добрий день, мої любі! Які ви сьогодні гарні! А ви хотіли б 

вирушити у надзвичайну подорож? (Відповіді дітей.) Але для цього нам потрібно приготувати 

свої уважні вушка, тому що вони будуть слухати чудову музику! Покажіть, у кого є уважні 

вушка? (Діти показують.) Добре, а тепер сідаємо у потяг — і рушаймо! 

Діти тупцюють на місці з трішки зігнутими колінами, імітуючи рух потяга. 

Музичний керівник: Діти, покажіть, чи вміють колеса нашого потяга стукати? (Діти 

тупотять ніжками.) Молодці! А чи вміють віконця потяга відчинятися? (Діти приставляють 

долоньки до обличчя, закривають та відкривають їх.) А чи світить нам сонечко у віконце 

потягу? (Музичний керівник клацає пальцями і діти починають усміхатися). Ой, як гарно! 

Тепер усі разом подамо голосний сміливий сигнал «У-у-у!» та рухатимемо назустріч 

казці! 

Під рухливу музику на вибір музичного керівника діти «заїжджають» до музичної зали 

та стають у коло. На середину кола музичний керівник непомітно ставить іграшку — 

Лунтика, накриту хустиною. 



 

Музичний керівник: Дивіться, діти! Сюрприз від самого початку! Цікаво хто ж там 

сховався під хустинкою? Подивимося? (Відповіді дітей.) 

Діти знімають хустину і бачать Лунтика. 

Музичний керівник: Так це ж наш знайомий Лунтик! Діти, пропоную вам привітатися з 

ним! 

Діти виконують музичне привітання «Добрий день!» на вибір музичного керівника. 

Музичний керівник: А що нам скаже Лунтик? 

Музичний керівник бере іграшку та говорить трохи іншим голосом за Лунтика. 

Лунтик: 

Дуже радий вас зустріти! Хочу всіх вас запросити 

Весну в музиці знайти 

Й на заняття привести. 

Щоб нам Весну відшукати, 

Треба в подорож рушати! 

Музичний керівник: А щоб знайти весну у музиці, треба потрапити до знайомого нам 

Королівства Музики. Діти, на чому ми вирушимо у подорож? (Очікувані відповіді 

дітей:«Автобусом») 

Музичний керівник пропонує дітям виконати логоритмічну вправу «Автобус» 

Логоритмічна вправа «Автобус» (сл. Я.Гортало) 

Музичний керівник: Ось ми і приїхали! Що ти нам, Лунтик,запропонуєш? 

Лунтик: Я пропоную вам трішки відпочити і послухати чудову музику в Королівстві 

Музики. 

Музичний керівник: Добре! Діти, присядемо на килимок та послухаємо чудову музику 

про весну. 

Діти зручно сідають на килимок і слухають фрагмент аудіозапису «Весна» з циклу 

«Чотири пори року» Антоніо  Вівальді. 

Музичний керівник: Ось які чудові звуки у Королівстві Музики! Діти, вам сподобалася 

ця музика? (Відповіді дітей.) Вона так і називається — «Весна». Ви усі вже знаєте, що головне, 

про що розповідає нам музика, це — настрій! Поговоримо про настрій у цій музиці! А щоб вам 

було легше, Лунтик принесе весняні картинки, які він знайшов у Королівстві Музики. 

Лунтик «роздає» дітям картинки і вони розглядають їх. На одній картинці зображена 

сіра, дощова весна з хмарами, на іншій — квітуча весна з зеленим вбранням дерев та сонячним 

небом. Діти підходять до дошки-стенду, на яку прикріплюють картинки, а вихователь групи у 

цей час веде з дітьми недовгу розмову про сюжети картинок. 

Музичний керівник: Діти, як ви вважаєте, яка картинка найбільше підходить до 

музики, яку ми щойно з вами послухали? (Відповіді дітей.) Молодці! Ви чудово відчуваєте 

музику! А тепер сядемо на стільці, послухаємо цю музику ще раз, і ви подумаєте, які слова 

підходять до цієї музики. Коли ви будете слухати її, хто хоче, може рухати ручками під музику. 

Діти вдруге слухають аудіозапис «Весна» з циклу 

«Чотири пори року» Антоніо Вівальді, рухають руками у такт музики разом із музичним 

керівником та вихователем групи. 

Музичний керівник: Діти, хто з вас уже зрозумів, які слова підходять до цієї музики? 

Тобто, яка ця музика — весела чи сумна?(Відповіді дітей.) 

Може статися так, що діти скажуть лише одне слово, або зовсім ніхто нічого не 

скаже. Тоді музичний керівник сам продовжує характеризувати музику. 

Музичний керівник: Пропоную всім пограти у гру. Лунтик говоритиме слово, яке 

підходить чи не підходить до щойно прослуханої нами музики, а ви будете відповідати — «так» 

чи «ні». Якщо слово підходитиме для характеристики музики, Лунтик киватиме вам, якщо ні — 

не рухатиметься. 

За допомогою іграшки музичний керівник пропонує дітям різні слова — «ніжна», 

«світла», «зла», 

«добра», «грайлива», «плавна», «темна», «світла», 

«сонячна» тощо. Діти відповідають. 



 

Музичний керівник: Ось ми з вами і з’ясували, який настрій у цієї музики! Пропоную 

ще раз сказати, яка ця музика. Лунтик буде у вас запитувати, а ви відповідайте! 

Музичний керівник передає іграшку окремим дітям, які один за одним називають 

Лунтику яке-небудь слово до музики. Якщо дитина зазнає утруднення, музичний керівник або 

вихователь групи допомагають їй. 

Музичний керівник: А тепер, діти, ми із Лунтиком пропонуємо вам узяти участь у грі! 

Лунтик роздасть вам музичні інструменти, і ми усі разом створимо чудову музику про весну. 

Лунтик «роздає» дітям металофони, дзвіночки і трикутники. Діти за допомогою 

вихователя групи та музичного керівника грають на інструментах під аудіозапис «Весна» з 

циклу «Чотири пори року» Антоніо Вівальді. 

Музичний керівник: Яку чудову весняну музику ми слухали і грали! А це означає, що 

весна десь поблизу! Лунтику, а ти знаєш ще якусь музику, щоб у ній ми зустріли весну? 

Лунтик: Я знаю чудову пісню про весну. 

Музичний керівник: Наші діти також знають пісню про весну! Діти, заспіваємо її? 

(Очікувані відповіді дітей: «Так!») 

Пісня: « Пролісок»(муз .С. Бокай сл. Т. Стороженко)  

Музичний керівник: Що ж, діти, нам треба вирушати далі! На чому ми поїдемо? Може 

на літаку? (Діти погоджуються.) 

Гра: «Розумні літаки» 

Для музичного супроводу гри знадобиться музичний твір з контрастними частинами. 

Під час звучання першої частини твору діти «заводять» мотори, під час другої частини — 

«літають» по колу, уважно слухаючи музику, бо швидкість руху дітей залежатиме від 

швидкості музики, яку варіюватиме  музичний  керівник. Під час звучання третьої частини 

музичного твору діти крокують залою і йдуть до своїх стільців. Гра проводиться 2–3раза 

Лунтик: Погляньте, мої друзі! Я секрет відкрию вам! Ну а потім поміркую і пораду 

добру дам! 

Весна любить тільки тих, у кого веселий сміх. Хто танцює і співає, в сім’ї допомагає 

Музичний керівник:Ми уміємо сміятись, танцювати, розважатись!Ми роботу 

поважаємо, вдома всім допомагаємо! 

Лунтик:Нумо, швидко всі ставайте! Пісню весело співайте! 

Весна пісеньку почує, до нас хутко закрокує! 

Танок: «Веселка»(сл. і муз Н. Май) 

Музичний керівник: Ось тепер Весна неодмінно нас знайде! А поки вона поспішатиме 

до нас, ми трішки відпочинемо з вами — ляжемо на килимок і слухатимемо чудову музику. 

Адже ми все ще перебуваємо у Королівстві Музики. 

Діти лягають на килимок і заплющюють очі. 

Упродовж 2–3 хвилин звучить музика з циклу 

«Музикотерапія для дітей» або інша спокійна, бажано класична, музика. Після того, як 

музика закінчиться, музичний керівник пропонує дітям розплющити очі і піднятися. Під 

останні такти музики до зали заходить Весна — дівчинка з іншої групи, яка тримає у руках 

бутафорську квітку і співає пісню на вибір музичного керівника. 

Весна: Ви мене чекали? Я вже тут! 

Весною мене всі звуть! Принесла я подарунки у цей чарівній квітці! Ви долоньки 

наставляйте — подаруночки приймайте! 

Під спокійну музику Весна роздає дітям з бутафорного квітки смачні подарунки. 

Музичний керівник: Наша казкова подорож Королівством Музики уже закінчується. 

Сідаймо разом із Лунтиком всі у потяг! Подаємо сигнал «У-у-у!» і вирушаймо у дитячий садок, 

у нашу групу. 

Під музичний супровід діти виїжджають із зали та повертаються у групу. 

 

 

 

 



 

КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЮЧЕ ЗАНЯТТЯ ДЛЯ ДІТЕЙ 4-5 РОКІВ  

З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ (ДИТЯЧИЙ АУТИЗМ) 

«ГОТУЄМО ЇЖАЧКА ДО ЗИМІВЛІ» 

 

Чумакова О.А., 

вихователька 

КЗ «Лисичанський дошкільний навчальний заклад  

(ясла-садок) №1 «Шпачок»  

м. Лисичанськ 

 

Аутизм – розлад, що виникає внаслідок порушення розвитку головного мозку та 

характеризується вродженим та всебічним дефіцитом соціальної взаємодії та спілкування. 

Корекційну роботу з аутичними дітьми орієнтовно можна поділити на два етапи. 

Перший етап - встановлення емоційного контакту, подолання негативізму дитини до 

спілкування з дорослими, нейтралізація страхів. Другий етап - подолання труднощів 

цілеспрямованої діяльності дитини, навчання його соціальним нормам поведінки, розвиток його 

здібностей. 

Дитина з особливими освітніми потребами — це дитина з порушеннями, внаслідок яких 

до нього потрібно застосовувати особливі освітні програми, відмінні від стандартних.  

Змістовної стороною занять з дитиною є діяльність, яку він любить, яка доставляє йому 

приємні сенсорні відчуття, тобто вихователю необхідно орієнтуватися на інтереси й уподобання 

малюка. 

Мета: зняття емоційної напруги. 

Завдання: створити умови для позитивного настрою; закріпити та уточнити знання 

дітей про овочі та фрукти, обирати правильні відповіді та позначати їх цеглинками ЛЕГО; 

формувати вміння дітей викладати помпони, орієнтуючись на зразок; поглибити знання дітей 

про тварин, які живуть на нашій планеті; вдосконалювати вміння дітей відгадувати казки на 

основі методу наочного моделювання за допомогою кольорових геометричних фігур;  

розвивати інтерес дитини, допитливість і пізнавально-мовну мотивацію, моторику пальців рук; 

формувати первинні уявлення про навколишній світ. 

Обладнання: конструктор ЛЕГО, кольорові помпони, ліхтарик, набір геометричних 

фігур, сухий басейн з піском, музичний супровід. 

Хід заняття 

1. Організаційний момент. 

Вихователь: сьогодні до нас в гості завітав їжачок, йому від нас необхідна 

допомога. Діти вже незабаром прийдуть холоди, настане зима. Їжачок збирається на 

зимівлю. Давайте разом пригадаємо, що робить їжачок взимку? 

 Діти: їжачок взимку спить. 

Вихователь: як готується їжачок до зимівлі? 

Діти: він свою норку вимощує листячком, 

збирає грибочки, яблучка, грушки для всієї родини. 

Вихователь: так, все правильно. А хто ще 

взимку спить? 

Діти: спить ведмідь, їжачок, борсук, летучі 

миші, хом’як. 

Вихователь: так, все вірно. Ми сьогодні всі 

разом допоможемо їжачку приготуватися до зимівлі.  

Вихователь: діти, а де ми можемо знайти яблучка для їжачка?  

Діти: у фруктовому саду. 

Вихователь: так, молодці. Нам час з вами завітати на бабусине подвір’я.  

Діти у групі знаходять плоскостні дерева, на яких розміщені фрукти, на зворотньому 

боці цікаві завдання для дітей. 



 

Дидактична  гра з ЛЕГО «Бабусин 

врожай» 

Мета: закріпити та уточнити знання 

дітей про овочі та фрукти(форма плода, колір, 

місце де ростуть:сад, город); впізнавати їх за 

зовнішнім виглядом, формою та кольором; 

розвивати зорову пам’ять, логічне мислення; 

виховувати спостережливість, повагу до 

сільськогосподарської праці. 

Діти: а ми ще знайшли грушки. 

Вихователь: я вам пропоную гру з 

кольоровими помпонами «Відтвори за зразком» 

Мета: закріпити з дітьми назви 

геометричних фігур та кольори; формувати вміння 

дітей викладати помпони, орієнтуючись на зразок; 

розвивати зорове сприйняття, дрібну моторику рук, 

пам’ять; виховувати посидючість, вміння доводити 

розпочату справу до кінця. 

Вихователь: чудово пограли, бабусі 

допомогли зібрати врожай і їжачок на спинку 

отримує яблучка та грушки. 

Вихователь: зараз нам час завітати до лісу, 

назбирати різного листячка для домівки їжачка. 

Діти пересуваються по групі та потрапляють до лісу. (плоскості дерева берези, клена та 

дуба) 

Діти : ми знайшли листочки. 

Вихователь: подивіться які вони гарні, схожі на сонячне світло. Давайте пограємо в гру 

з ліхтариком «Які тварини мешкають на планеті» 

Мета: поглибити знання дітей про тварин, які живуть на нашій планеті; закріпити знання 

дітей про диких тварин, свійських та екзотичних; розвивати зв’язне мовлення, довільну увагу, 

спостережливість, образне мислення; 

виховувати наполегливість, любов до тварин.      

Вихователь: ось вже і листочки 

прикрашають голочки їжачку. 

Діти, давайте  перетворимося на великі 

дерева. (фізхвилинка) 

Кінезіологічна вправа  «Дерево»  

Початкове положення сидячи 

навпочіпки. Сховати голову в коліна, обхопити 

їх руками. Уявити себе насіннячком, яке 

поступово проростає та перетворюється в 

дерево. Повільно підвестися, розпрямити 

тулуб, витягнути руки вгору. Потім напружити тіло й витягнутися. Подув вітер – розгойдувати 

як дерево. 

Релаксація «Лимон» 

 Заплющити очі. Уявити в лівій руці лимон. Сильно здавити його й спробувати вичавити 

весь сік із нього (руку стиснути в кулак і напружувати 8–10 с). Розтиснути кулачок, опустити 

лимон, рука тепла, м՚яка, відпочиває… тепер взяти лимон у праву руку (виконувати ту саму 

процедуру). 

Вихователь: діти ми з вами трішки відпочили, час нам далі вирушати для пошуків 

запасів для нашого друга-їжачка.  

Діти: ми знайшли грибочок. 

Вихователь: а щоб наш їжачок добре спав взимку, давайте розповімо казочку.  



 

Дидактична гра «Розкажи казочку» (за 

методом наочного моделювання) 

Мета: закріпити знання дітей про казки та їх 

героїв; вчити дітей відгадувати казки на основі 

методу наочного моделювання за допомогою 

кольорових геометричних фігур, які відображають 

того чи іншого казкового персонажа; розвивати 

творче мислення, увагу, пам’ять; виховувати 

цікавість, любов до казок. 

Вихователь: а ще давайте намалюємо 

казочку на піску. Гра «Казка на піску» 

Мета: формувати вміння дітей розповідати казки за допомогою малювання на піску; 

розвивати моторику рук, уяву, логічне мислення, 

фантазію; виховувати охайність, цікавість 

Заохочення 

Вихователь: діти, ми допомогли їжачку 

назбирати багато запасів на зиму. Він вдячний вам. 

Та йому вже час повертатися до своєї родини. 

Діти: до побачення. Приємних снів. 

В кінці заняття дитині пропонується те, що 

вона любить (наприклад, цукерка або улюблена 

іграшка ). Але з нами їжачок поділився яблучками. 

 

 

 

 

 

КОНСПЕКТ ІНТЕГРОВАНОГО ЗАНЯТТЯ "ОСІННЯ ПОДОРОЖ" 

З ПРІОРИТЕТОМ МУЗИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ДЛЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ВІКУ, ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ОПОРНО-РУХОВОГО 

АПАРАТУ ТА ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ З ВИКОРИСТАННЯМ LEGO-

ТЕХНОЛОГІЇ 

 

Шаталова Н.С., 

музична керівниця в інклюзивній групі,  

спеціалістка ІІ категорії 

 

Новікова Н.П., 

 асистентка виховательки інклюзивної групи 

КЗ «Лисичанський дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок) №3 «Дюймовочка» 

м. Лисичанськ 

 

Мета: вчити дітей розрізняти музику за її характером, темпом, виконувати танцювальні 

рухи відповідно до музики; розвивати навички спілкування у «Ранковому колі» почуваючи себе 

частиною дитячої спільноти; створити позитивний емоційний настрій у групі; виховувати між 

дітьми дружні взаємини. 

Музичний матеріал: Музично-ритмічна вправа «Марш, біг», «Осінні листочки» (танок), 

пісня «Осінь»( муз І.Кишка,сл.Т.Волгіної), слухання «Сумний дощик» (муз.Д.Кабалевського), 

музичний супровід для презентації музика О.Рибнікова. 

Відео матеріал: Лист від Осені. 

Обладнання: LEGO- конструктор, відео матеріали, дзвіночки, кленові листочки для 

танцю. 



 

Хід заняття: 

Ранкове коло 

Вихователь: Доброго ранку, діти. Я запрошую вас до нашого кола. Сідайте зручненько на 

стільці і пограємо в гру «Поміняшки» /На моє місце сяде хлопчик, дівчинка…/ 

А зараз давайте привітаємось один з одним: 

- Доброго ранку, Петрику! 

- Доброго ранку, Софійко! 

- Я радий тебе бачити….. 

Чи сподобалося вам наше сьогоднішнє привітання?  

А нагадайте мені, будь ласка, яка пора року ?Осінь. 

Як ви це зрозуміли?/осінні прикмети/ 

відповіді дітей: 

Вихователь: А як іде дощик? /крап-крап-крап /використання Лего- конструктора?   

                                                     повторюють рухи з пісеньки/ 

   Листя вкрило землю і шурчить під ногами /рухи з пісеньки/ 

   Послухайте малята віршик про осінь 

Нині осінь нас чарує 

Неповторна, чарівна 

Різні барви нам дарує  

І дивує нас вона 

/вмикається відео  Лист від Осені, звучить чарівна музика, 

Вихователь /на фоні музики/ Малята, що за чарівна музика лунає? 

 /відеозапис від Осені, запрошення/ 

Осінь:/у відео-зверненні/Доброго ранку, мої любі малята. Я почула, що ви згадали про 

мене і вирішила запросити вас у чарівний ліс. Дуже чекаю зустрічі з вами. 

Вихователь: Я розумію, що Осінь запросила нас до себе в гості? Я пропоную 

відправитись у подорож на чарівному, дуже нам знайомому потязі. 

Наш поїзд рушає, вагони біжать 

А в поїзді цьому малята сидять 

/діти на чарівному потязі /під музику/ відправляються до осіннього лісу; в музичній залі 

їх зустрічає Осінь/ 

Осінь /муз. керівник/: Доброго ранку. Мене впізнали ви малята 

Я- осінь, золота, багата. 

Дуже рада, що ви завітали до мене і 

Запрошую вас на прогулянку до осіннього лісу 

Але щоб потрапити до казкового лісу нам потрібно пройти танцювальну стежинку. Ви 

згодні? (відповідь дітей) 

(Під фонограму "Марш-біг"  діти йдуть по стежинці, слухаючи музику, чередуючи 

марш, біг на носочках. Асистент вихователя при необхідності допомагає дитині з порушенням 

опорно-рухового апарату виконувати вправи) 

Осінь. Із завданням ви всі справилися і потрапили на чарівну, лісову галявину. 

Вихователь: Тиха осінь тут ходила і листочки загубила 

                        Листячко кленове, різнокольорове 

Осінь. Дивіться скільки листочків давайте їх зберемо і з ними затанцюємо. 

/танок "Осінні листочки"//діти за Осінню йдуть на місця/ 

Осінь. Малята, до мене сьогодні прилітав вітерець і на вушко нашепотів казочку. Ви 

зараз дізнаєтесь про кого казочка, якщо прислухаєтеся! 

/звучить «Сумний дощик» муз. Д. Кабалевського/ /презентація/ 

Осінь./слайд 1/ Жив на світі маленький Дощик.  

           /слайд 2/Він умів плакати, усміхатися, гратися, пустувати.  

          /слайд 3/А ще у нього була важлива робота – носити в чарівній торбинці дощові 

краплинки. 



 

         /слайд 4/ Відкривати торбинку можна було лише з дозволу тата-Дощу. Одного разу  

з Дощиком трапилася пригода. Ось яка! 

        /слайд 5/Через поле, через ліс 

                       Дощик воду в торбі ніс. 

                       Розірвалася торбинка 

Фіолетова хмаринка 

Розлилася вмить вода. 

Отака дощу біда! 

Що ж трапилось? Покажемо рухами та проспіваємо. 

Туча «Бах-бах-бах». 

Дощик «Крап-крап-крап» 

Ніжки «Чап-чап-чап» 

Тато-Дощик «Ах-ах-ах» 

/слайд 6 //повторне прослуховування твору «Сумний дощик»(муз.Д.Кабалевського)/ 

Осінь. Ця музика має назву «Дощик».  

/слайд 7 /Її написав композитор Дмитро Кабалевський. Композитори -  це люди які 

пишуть музику. А яка це музика весела чи сумна? 

Діти: Сумна. 

Осінь. Так, сумна. 

/слайд 8/ А чому наш Дощик такий сумний? Мабуть тому, що він вважає, що тато буде 

гніватись? Не сумуй, Дощику. Не гніватиметься твій тато, зараз ми його і тебе розважимо. 

Заспіваймо веселу пісеньку. 

/ пісня «Осінь»( муз І.Кишка,сл.Т.Волгіної)/ 

Осінь:/слайд 9 /подивіться, малята, а дощик вже повеселішав. Йому мабуть вже пора на 

хмаринку, до тата-Дощу.  

/слайд 10/Проводимо його чарівними краплинками-дзвіночками. 

Діти /дзвенять під музику О.Рибнікова у дзвіночки/  Прощавай, дощику. 

Осінь: Ну що, сподобалась вам моя чарівна казочка? /відповіді дітей/ 

Вихователь: Малята, а скажіть мені, будь ласка, після дощу завжди виходить……… 

Діти: /слайд 11/ Сонечко. 

Вихователь: так, молодці. Я хочу вам запропонувати на чарівній галявинці зробити 

веселе осіннє сонечко і залишити його як подарунок Осені, щоб у лісі більш ніколи ніхто не 

сумував. 

/діти викладають із Лего-конструктора сонечко/ 

Осінь. Яке гарне сонечко з’явилося в мене на галявинці. Дякую вам малята. 

Вихователь: І ми тобі дякуємо люба Осінь. Та нам вже час вирушати до дитячого садка. 

Де наш чарівний потяг?/малята на потязі вирушають до групи/  

 

 

 

 

«ПОДОРОЖ ДО ЗВУКЛЯНДІЇ» 

(ДЛЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ТЯЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ 

МОВЛЕННЯ) 

 

Шкарупа Є.О., 

вихователька 

 КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 11 «Сонячний» 

м. Старобільськ 

 
 

Мета: у ігровій формі узагальнити знання дітей з грамоти про голосні звуки. 

Закріплювати поняття «літера» та «звук», сприяти закріпленню уявлення про літеру і про те, 



 

чим звук відрізняється від літери, навички співвіднесення звуку з літерою та вміння визначати 

наявність та місце певного звука у слові,  закріплення графічного зображення літер. Формувати 

вміння дітей здійснювати звуковий аналіз і синтез  звукових слів. Розвивати фонематичний 

слух, силу голосу, монологічне та діалогічне мовлення, творче уявлення, пізнавальну 

активність, логічне мислення, вміння порівнювати, аналізувати, систематизувати, 

артикуляційну моторику та дрібну моторику  рук. Активізувати і збагачувати словник дітей 

іменниками, спонукати дітей до мовного спілкування,.    Виховувати позитивне  ставлення до 

процесу навчання, інтерес до навчання грамоти, навички самоконтролю, почуття дружби та 

взаємодопомоги, посидючість та бажання допомагати друзям. 

Обладнання: ілюстрації літер алфавіту, карта, іграшка гномик, кінетичний пісок, 

дощечка, черепашки, кубики з літерами, «таблиці-літери», аудіо записи. 

Роздатковий матеріал: кінетичний пісок, дощечки, черепашки, кубики з літерами, 

«таблиці-літери» для кожної дитини. 

Хід заняття. 

I. Організаційний момент 

Вихователь: Добрий день, мої малятка!  

Любі хлопчики й дівчатка!  

Я вас щиро всіх вітаю 

Та цікаву й незвичайну 

Грамоту вже починаю.  

Сядьте дружно на місця 

Починати вже пора 

II. Основна частина  

Вихователь: Так, сьогодні до нас на заняття завітав Голосний.  Наш гість говорить, що з 

ним трапилась одна халепа по дорозі в Звукляндію, а саме подув сильний вітер  і роздув його 

друзів тому він і загубив їх. Ну що, допоможемо знайти друзів Голосного? А що нам потрібно 

щоб знайти їх і вирушити в подорож? Правильно карта. І ось гість наш, приготував фокус щоб 

з’явилась карта. 

Психогімнастична вправа – «Фокус» (під музичний супровід). 

Всі діти закривають свої очі і уявляють себе маленькими чарівниками і разом починають 

промовляти заклинання - АУ-АУ-АУ карта з’явись! (поява карти) 

Вихователь: Ну що карта є, відправляємось в Звукляндію! Але спочатку давайте 

згадаємо, як ми відрізняємо звуки від літер? (правильно звуки ми чуємо і промовляємо, а літери 

бачимо і пишемо) 

Вихователь: Діти в Голосного є одне правило, яке він хоче щоб ми запам’ятали і 

застосовували на заняттях: 

Щоб вміти гарно говорити, 

Треба вправи артикуляційні робити. 

Вправа 1«Бегемотик». 

Вправа 2 «Посмішка». 

Вправа 3 «Віконце». 

Вправа 4 «Пароплав», «Шухляда». 

Вправа 5 «Трубочка». 

Вихователь: Молодці, а тепер мандруємо до першої зупинки на нашій карті що це за 

літера? (А), як звучить цей звук? 

Ця  літера приготувала нам вправу. Ну що будемо виконувати?  

Дид. Вправа «Впіймай Звук» 

Дітям потрібно «впіймати» звук «А» в словах що  промовляє вихователь, якщо діти 

чують звук «А» то плескають в долоньки, якщо ні, то тупочуть ніжками. Вихователь дає 

настанову щоб дітки уважно слухали і «впіймали» зазначений звук. 

Ананас, ніч, молоко, автобус, печиво, сніг, Аня, сом, акула, куб. 

Вихователь: Молодці, давайте проспіваємо звук «А»  і будемо мандрувати до іншої 

зупинки. 



 

Вихователь: Ой! І що це за літера? (У) Що  за завдання чекає нас на цій зупинці? 

(вихователь відкриває конверт із завданням і зачитує його) 

Щоб пройти далі потрібно з піску виліпити літеру У і проспівати звук «У». 

 

Вихователь: Мандруємо далі. Щоб 

поглянути, що за кругленька літера сховалась 

нам потрібно згадати про неї віршик 

(вихователь показує пальцями О). 

Буква «О» така-от кругла, 

Хто не бачив, подивись: 

Наче сонце, наче бублик, 

Мов обручик, - хоч котись! 

Вихователь: Як цікаво, який  звук 

передає літера О назвіть його? 

Вихователь: Щоб знайти наступного 

друга Голосного. Нам потрібно спочатку відгадати його. Уважно слухайте, а хто відгадає 

піднімайте ручку. 

Ця літера схожа на гребінчик, що це за літера? Правильно, це літера Е. А тепер давайте 

разом вказівним пальчиком пропишемо її в повітрі. Е так сподобалося, як ви її прописали і вона 

дарує рухливий подарунок! 

Ви мабудь втомилися тому давайте трішки розімнемося! 

Фізкультхвилинка 

(під аудіо запис) 

Вверх-вниз 

Вверх! Вверх! Вверх! Вверх! 

Вниз! Вниз! Вниз! 

Вверх і вниз! Вверх і вниз! 

Вниз! Вниз! Вниз! 

Вверх! Вверх! Вверх! Вверх! 

Вниз! Вниз! Вниз! 

Вверх і вниз! Вверх і вниз! 

Вверх і вверх, і вниз! 

Вправо повернись! 

Вліво повернись і кругом! 

Вліво повернись! 

Вправо повернись і кругом! 

(Слова: Зоряна Лісевич, 

музика: Назар Савко) 

Вихователь: Відпочили? Ось і дійшли ми до наступної зупинки на карті, давайте далі 

подорожувати я вам прочитаю маленький віршик, а після віршика ви знайдете літеру І на 

кубиках і покажете її. 

Буква «І», неначе свічка, 

З ясним вогником вгорі. 

А погасне – чорний гнотик 

Стане крапкою над «І». 

Вихователь: І ось остання зупинка! щоб рухатись далі нам потрібно виконати завдання ! 

А саме з черепашок викласти на столику літеру «И» і проспівати її. 

Вихователь: Які ви молодці знайшли всіх друзів Голосного! Але це ще не 

кінець!Пограємо у гру! 

Фонетична ритміка гра «Покажи літеру». 

ІІІ. Підсумок заняття. 

https://www.pisni.org.ua/persons/3698.html
https://www.pisni.org.ua/persons/680.html


 

Вихователь: Діти Голосний приготував нам завдання, щоб перевірити чи ми всі добре 

запам’ятали його друзів. Вам потрібно  знайти і заштрихувати ті літери - звуки яких ми сьогодні 

вивчили (робота дітей).  

 

Вихователь: Молодці, Голосний щиро дякує за допомогу!І відправляється до Звукляндії 

зі своїми друзями. 

Діти дають відповіді на запитання. 

- Що сьогодні на занятті ми робили? 

- Чим, відрізняються літери від звуків? 

- Скільки є голосних звуків? 

- Як ми позначаємо голосні звуки? 

- Назвіть будь ласка голосні звуки? 

Вихователь: Діти, вам сподобалося заняття? Дякую за увагу, до побачення! 

 

 

 

 

Заклади загальної середньої освіти 
 

Номінація. Заняття з корекційно-розвивальної діяльності 
 

 

ЗАНЯТТЯ З РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ З ПІДГРУПОЮ УЧНІВ 2-А КЛАСУ 

«ОСІННЯ ПОДОРОЖ ПІСОЧНОЮ КРАЇНОЮ» 

ЗВУК І БУКВА Ш. АВТОМАТИЗАЦІЯ В СКЛАДАХ ТА СЛОВАХ. 

 

Бершанська С.М., 

логопединя І кваліфікаційної категорії 

Гірська обласна спеціальна школа 

м. Гірське 

 

Мета: вчити дітей чітко вимовляти звук [Ш] ізольовано, в складах та словах; виховувати 

уміння визначати місце звуку в словах, добирати слова із заданим звуком. Розвивати 

артикуляційну моторику, фонематичні процеси (уявлення, сприймання, відтворення), слухову 

пам'ять, творче та логічне мислення. Виховувати інтерес до навчання за допомогою пісочної 

терапії. 

А Б І  М Е 

Г О Л И Ж 

У С К Д У 

Б Е А Б Т 

Е К У О П 

Л И Н С І 



 

Обладнання: столи з піском, дзеркала, предметні малюнки, камінчики, 

трубочки, профіль артикуляції звука [Ш]. 

Хід заняття 

І. Організаційний момент. 

1. Створення нервово-психологічного настрою. 

Доброго дня! 

Добрий день починається з гарного настрою, веселої усмішки, корисних справ. Тож 

усміхніться один одному і побажайте доброго дня. 

 Станьмо дружно всі ми в коло, 

Щоб тепло сердець і рук  

Всім сьогодні передати 

І з посмішкою працювати. 

Сьогодні в нас не звичайне заняття. По-перше до нас на заняття прийшли гості. 

Привітаємо їх. 

А по-друге ми з вами вирушаємо до Пісочної країни. 

 В кожній країні існують свої правила та закони, які всі повинні дотримувати. Давайте 

пригадаємо, які правила існують в Пісочній країні? 

Правила роботи з піском: 

Неможна викидати пісок з пісочниці. 

Неможна кидати пісок в інших дітей. 

Неможна брати пісок у рот. 

Після гри в піску треба вимити ручки. 

Правильно, молодці! 

Кінестетична вправа "Вітаємо пісочок"(діти виконують вправи зі словами) 

 Долоньки вниз, долоньки вверх,  

 Долоньки на бочок, стискаємо в кулачок. 

З пісочком будемо гратись і здоров'я набиратись. 

ІІ. Основна частина 

1. Повідомлення теми уроку. Малювання на піску за сюжетом казки. 

В одній чарівній країні жили різні звуки одні були голосні й веселі, інші сичали  

фиркали, деякі навіть грізно ричали. Всі вони жили в будиночках в яких були віконця, двері, 

димохід з якого постійно ішов дим. 

Поряд протікала бурхлива річка, за нею росли різні дерева. (малюють на піску) 

Всі мешканці товаришували і жили в спокої та мирі. Ось одного осіннього дня на небі 

з’явилася хмарка і пішов дощик. Подув сильний вітер, гілочки дерев хилилися до землі, а 

листочки так гралися з вітерцем, що утворювали дивний звук «ш-ш-ш-ш». Всі звуки 

здивувалися, що це за звук новий і вирішили з ним познайомитися і запросити жити разом в 

країні звуків. 

Скажіть, який звук утворювали листочки з вітерцем? 

Правильно звук [Ш]. 

Отже, сьогодні ми будемо працювати над правильною вимовою звуку [Ш], знаходити 

звук та букву Ш поміж інших, чітко промовляти склади та слова із звуком [Ш]. 

2. Артикуляційна гімнастика та розвиток мовленнєвого дихання. 

В кожнім роті є язик, 

Та не всіх він слухать звик, 

А щоб він слухняним став, 

Треба знати кілька вправ. (вправи виконуються дітьми по черзі, кубик передається від 

одного учня до іншого) 

- «Усмішка»  

     Схожі ми на скрекотушок, 

     Тягнем губи аж до вушок. 

 «Гармошка»  

    На гармошці я заграю,  



 

     Рот відкрию – закриваю. 

     Свій язик «грибком» тримаю –  

     І його не відпускаю.        

 «Смачне варення»  

     Вправа є у нас така, 

     Дуже легка і проста: 

     Губки ми оближемо,  

     Мов варення злижемо. 

 «Почистимо верхні зубки»  

      Ходить гірка вліво-вправо,  

     Чистить зубки дуже вправно. 

«Годинничок»  

       вліво-вправо кінчик ходить, 

       Ніби місця не знаходить. 

 «Побілити стелю» 

        Наче маляром працюю -        

        Піднебіння побілю я. 

 «Лопатка»  

       Язичок наш, як лопатка –  

       Дуже рівний, дуже гладкий. 

       Ловкою лопаткою 

       Копаю біля хатки я. 

3. Уточнення артикуляції звуку [Ш]:  

(демонстрація профілю артикуляції звуку [Ш]) 

Як працює наш ротик при вимові звука [ш]?(Губи витягнуті трубочкою; зуби зближені; 

кінчик язика піднімається вверх за верхні зуби до горбочків, але не притискається, а залишає 

щілину; крізь щілину проходить тепле повітря, що ми видихаємо; язик набуває форми чашечки; 

голосові зв'язки не працюють) 

-Вимовимо цей звук чітко й протяжно. 

4. Акустична характеристика звука[ш]. 

   - Звук [ш] – це голосний чи приголосний звук? Чому? 

   -А ще який це звук?Чому?(Глухий) 

    - Отже , звук [ш]- твердий, глухий приголосний звук. 

5. Гра на розвиток фонематичного слуху «Впіймай звук» 

Я буду називати різні звуки, а ви коли почуєте звук [Ш] сховаєте долоні в 

пісочок: р-ш-ж-ф-с-ш-з-л-ш-ш-х-з-ж-ш... 

6. Автоматизація ізольованої вимови звуку [Ш]. 

Гра «Підбери звук». фізкультхвилинка 

Пригадаймо друзі вмить, 

Як пшениченька шумить? (шшшшш....) 

Як шумлять у птаха крила? (шшш...) 

В морі синьому вітрила (шшшш....) 

І листочок шелестить (шшшш.......) 

Ось ми трохи пошуміли, вимовляючи звук [Ш]. 

7. Автоматизація звуку [Ш] в складах. 

- Діти , а який вітер дує восени? Поки ми з вами грали вітерець сховав в ваших  

пісочницях склади,  щоб прочитати їх треба знайти. А допоможе нам в цьому чарівна трубочка. 

Візьміть будь ласка трубочки і знайдіть склади роздуваючи пісочок. 

Повторюємо склади, чітко вимовляючи звук [Ш]. В яких словах зустрічається цей склад? 

Ша-ша-ша – шапка,,,, 

Шо-шо-шо – шорти,,, 

Шу-шу-шу – шуба,,, 

Ши-ши-ши –шишка,,, 



 

Ше-ше-ше – кошеня,,, 

8. Гра на вміння знаходити звук-букву Ш серед інших, визначення місце звука в 

слові, ( малюємо зображення назви яких містять звук [Ш]., 

- Діти ви любите малювати? Запрошую вас до чарівного столика. 

Зараз ми з вами будемо малювати предмети в назвах яких є звук ш, та визначимо місце 

звука в словах. 

9. Гра « Збери звуки Ш» 

Уважно послухайте вірш. У яких словах сховався звук ш? Якщо почуєте слова зі звуком 

ш, візьміть камінчик і відкладіть його. 

Шишка впала не розбилась 

Шишка в трави закотилась 

Наша Шура в ліс пішла, 

Але шишки не знайшла. 

Принесла вона до дому 

Лише радість, лише втому. 

- Скільки камінців ви нарахували? Які слова зі звуком ш запам’ятали? 

ІІІ. Заключна частина. 

9. Рефлексія. 

Зняття нервової напруги. Оцінювання. 

З яким звуком ми подорожували да Пісочної країни? 

Так, із звуком [Ш]. Сподіваюся ви завжди будете правильно вимовляти і товаришувати з 

ним. Давайте зараз зобразимо камінцями букву, якою позначається звук (Ш). (викладаємо на 

піску). 

Ви сьогодні були дуже уважні, старанні, виконали всі завдання, якщо ми і далі будемо 

так працювати, ми будемо чітко і правильно розмовляти! 

Дякую за увагу, наше заняття закінчено! 
 

 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ КОРЕКЦІЙНЕ ЗАНЯТТЯ З ЛФК 

ДЛЯ 3 КЛАСУ «ПОДОРОЖ НА ЧАРІВНИЙ ОСТРІВ» 

 

Долгорукова О.С., 

вчителька-реабілітологиня 

Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 9 

м. Лисичанськ 

 

Тема. Подорож на чарівний острів 

Мета. Розвивати та формувати в учнів мотивацію до занять фізичними вправами , 

швидкість, координацію  рухів, силу, витривалість, гнучкість. Формувати правильну поставу , 

сприяти активізації дихання, кровообігу, обмінних процесів. Виховувати бажання постійно 

займатись лікувальною фізкультурою з метою самовдосконалення свого здоров’я. 

Обладнання. Гімнастична лава, спортивний комплекс, гімнастичні палиці, фітбол, 

кубики, килимок-пазл, квітка, повітряна кулька, 2 кошики, пластмасові плоди , обруч, 

напівсфери  

Зміст уроку Дозування Методичні вказівки 

І. Вступ 5 хв. Завданням цієї частини 

уроку є підготовка 

організму до навантаження. 

Застосовуються елементарні 

вправи, такі як: дихальна 

гімнастика, ходьба, 



 

розминка для рук і ніг та ін.  

1.Привітання  

Доброго здоров’я, доброго дня! 

( вклонитися - нахили тулуба вперед) 

Хай вам ясно сонце світить у вікно щодня.( 

руки вгору) 

Хай сміється мирне небо і дивує світ, 

(розхитуємо підняті вгору руки) 

А земля нехай дарує вам барвистий 

цвіт.(імітація збору квітів) 

Бо здоров’я, любі діти, в світі – 

головне,(почергово згинати руки в ліктях, 

демонструючи силу й здоров’я)  

А здоровий і веселий – щастя не мине! 

 (посміхнутися) 

2. Сьогодні на нас чекає надзвичайна пригода 

– подорож на острів в океані. 

Подорож туди дуже довга :спочатку ми 

поїдемо на потязі, потім – на пароплаві. 

3.Щоб не запізнитися на потяг, нам треба 

знати час відправлення. 

 

- Вправа «Годинник». 

Тік – нахиляємо голову до правого плеча, так- 

до лівого плеча.  

4.А  тепер давай подивимось де ж потяг? 

Вправа :в.п. стоячи, руки на поясі , повороти 

тулуба  направо,наліво. 

5.Ось і потяг!Нам  треба до нього дійти ходьба 

на місці 
6. Вправа «Потяг» 

В.П.: встати прямо, руки стискувати в кулаки і 

притиснути до живота на рівні поясу. У 

момент вдиху різко штовхати кулаки вниз до 

підлоги, як би віджимаючись від неї (плечі 

напружені, руки прямі, тягнуться до підлоги). 

Потім руки повернути в В.П. на рівень поясу. 

Плечі розслаблені – видих «пішов».  

7. А тепер нам треба пересісти на пароплав 

щоб дістатися до острова: 

ходьба на місці 

8. Вправа «Пароплав» 

Вдих – носом повільно втягуємо морське 

повітря. 

Видих – пароплав гуде «У-у-у…..» 

(якомога повільно й протяжно до повного 

видиху). 
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Вимірювання ЧСС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дихальна гімнастика 

 

 

Вище за пояс руки не 

піднімати. Зробити підряд 

вже не 4 вдих-рухи, а 8. 

Потім відпочинок 3-4 с і 

знову 8 вдих-рухів. Норма: 4 

серії по 8 вдих-рухів 

 

 

 

Дихальна гімнастика 

ІІ. Основна частина 25хв. Основні завдання: 

1) засвоєння основних 

рухових умінь і навичок, 

передбачених програмою; 



 

2) подолання недоліків 

фізичного розвитку на 

основі індивідуального й 

диференційованого підходу; 

3) нормалізація постави, 

правильної постановки 

стопи під час ходьби; 

4) навчання правильній 

постановці окремих частин 

тіла в положеннях стоячи, 

сидячи, лежачи;  

5) поліпшення координації 

рухів; 

 

1.Сходимо  з 

пароплава 

на острів 

 А на острові 

-  

Трава - 

низенька-

низенька 

(присісти) 

Дерева - 

високі-високі  

(потягнутися) 

Вітер дерева колише, гойдає, (нахили тулуба) 

То вправо, то вліво хитає, 

То вперед, то назад, то вниз пригинає. 

Птахи нас побачили й злякалися -  

Птахи летять, відлітають, (помахати руками, 

як крилами). 

2. Вправа «Збери кошик» 

На острові ми можемо зустріти якихось 

тварин, щоб їх погодувати нам треба зібрати їх 

улюблені плоди. 

Одні тваринки люблять жовті плоди, а інші – 

червоні (збираємо в різні кошики ногами  

плоди за кольором). 

 

3.Смуга перешкод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Йдемо шукати тваринок на острові та 

назбираємо ще бананів для них. 

- Ліани  ( гімнастичні палиці)– переступаємо 

через палиці з високо піднятими ногами, руки 

на ширині плечей. 

- Переправа ( фітбол) . 

- Купини ( напівсфери) перейти….. 

- Острівці (пазли) – треба наступати тільки на 

жовті пазли, пазли іншого кольору – 

небезпека. 

- Струмочок  - необхідно  перестрибнути 

 - Колода ( гімнастична лава) – пройти по 

колоді переступаючи через жучків ( кубики), 

які гріються на сонечку  

- Дістань банан – залізти на шведську стінку 

й зірвати банан 

4.Зустріч з тваринами. 

Йдемо по острову й бачимо пальму 

Стати на одну ногу, інша впирається стопою в 

коліно першої. Руки підняти вгору «свічкою». 

Найймовірніше, пальма  сильно хитатиметься 

від «вітру» — у цій позиції важко втримати 

рівновагу. Та це лише спершу. З кожним 

тренуванням наша пальма буде міцно стояти й 

не боятися вітру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А з-під пальми виповзає черепаха.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За бажанням, можна 

виконати декілька разів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хатха йога 

Вправи(асани) спрямовані 

на  

формування фізіологічної 

постави, зміцнення 

черевних 

м’язів, розвиток 

координації, гнучкості 

м’язів спини, тазового поясу 

і м’язів кінцівок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сидячи на підлозі , ноги широко розставити, 

руки вільно опустити донизу. На видисі 

нахилити тулуб вперед і підсунути руки під 

стегна. Намагатися, щоб руки й груди були 

притиснуті до підлоги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

А ось пере нами лев-цар звірів. 

• Стати на коліна. 

• Опусти груди на стегна. 

• Вдихнути і видихнути 

• Подай тіло вперед і загарчі, як лев. 

 
 

Слоненя махає нам хоботом, вітається з нами. 

Стань рівно. 

• Нагнися вперед. 

• Стули руки. 

• Починай похитувати руками в сторони (ніби 

слоник хоботом). 

 
А ось перед нами прекрасна запашна квітка. 

Давай повдихаємо її аромат. 

Вдихаємо носом повільно, нюхаючи квітку.  

Видихаємо повільно , вимовляючи а-а- а-а. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відновлюємо дихання 

Вимірюємо ЧСС 

 

 

 

ІІІ. Заключна частина  Знижуємо фізіологічне 

навантаження, 

нормалізуємо діяльність 

серцево-судинної й 

дихальної систем. 

 

1.Ой, що це -  зненацька небо вкрилося 

хмарами й пішов дощик  

Дощик-дощик, досить лити (зжати кулачки) 

Кап-кап, кап-кап (постукати пальчиками по 

долоньці) 

Діточок малих мочити (зжати кулачки) 

Кап-кап, кап-кап (постукати пальчиками по 

іншій долоньці) 

Чуєш, сонечко встає (приставити долоньки до 

вушок) 

Нам тепло своє дає (торкаємось до щічок) 

Тут-тут-тут-тут (вказуємо пальчиком донизу) 

Дощик-дощику, іди (махаємо руками від себе) 

Там-там-там-там 

Тепле сонечко прийди ("запрошуємо", роблячи 

рухи долоньками до себе) 

Так-так-так-так (хлопаємо в долоні). 

2.Мабуть, нам треба вже повертатися додому. 

Пропоную повернутися на чарівній  повітряній 

кульці. Треба  її  спочатку надути (дитина 

надуває кульку зеленого кольору). 

 А тепер дивися на неї й повторюй зі мною: 

«Я дивлюсь на зелений колір. Це колір 

природи. Він проходить крізь мою шкіру, 

доходячи до мого серця. Я насичуюся ним. Я 

буду здоровим та розумним, буду спокійно 

приймати 

незнайоме, гарно вчитися, пізнавати все нове, 

сміливо долати перешкоди». 

3.Час прощатися з нашим островом.  

А на прощання давай помріємо й послухаємо 

звуки природи. 

Лягаємо, розслабляємося. Вдихаємо через ніс( 

чисте морське повітря), видихаємо ротом. 

 

5-10хв. Пальчикова гімнастика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кольоротерапія 

 

 

 

 

Звуки природи 

Використовується для 

розслаблення, зняття 

емоційної та фізичної 

напруги. 

https://noisefx.ru/skachat-zvuki-dzhunglej.html


 

ТВОРЧІ ДОРОБКИ ВЧИТЕЛІВ КРЕМІНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ШКОЛИ 

 

ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ 

ПОТРЕБАМИ 

 

Дубограй О. С., 

заступниця директора з навчальної роботи 

Кремінської обласної спеціальної школи 

м. Кремінна 

 

В умовах реформування української системи освіти важливою проблемою залишається 

навчання та розвиток дітей з особливими освітніми потребами, подолання їх соціальної ізоляції, 

створення сприятливих умов для їхнього повноцінного інтегрування в загальноосвітній простір. 

Впровадження нестандартних, творчих, немедичних засобів впливу на активізацію 

внутрішніх ресурсів організму особливої дитини, створює більше шансів для її розвитку. В.О. 

Сухомлинський зазначив: «Знедолена природою дитина не повинна знати, що вона малоздібна, 

що в неї слабкий розум, слабкі сили. Виховання такої дитини повинно бути у сто разів 

ніжнішим, чуйнішим, дбайливішим». А найголовнішим досягненням Л.С.Виготського 

вважається обґрунтування можливості та доцільності навчання, яке орієнтоване на природну 

пристрасть дитини до розвитку. Він вивів фундаментальне поняття «зона найближчого 

розвитку». Не заперечуючи необхідності засвоєння знань, умінь і навичок, вчений та його 

послідовники розглядали їх не як самоціль, а як важливий засіб розвитку учнів. «В основі 

навчання лежить вироблення не певної кількості знань та умінь, а розвиток творчих здібностей 

для вмілої соціальної орієнтації». Важливою проблемою, над якою працюють  педагоги в роботі 

з дітьми із особливими освітніми потребами є виявлення творчого потенціалу кожного учня, 

саме розвиток творчих його здібностей, як «зони найближчого розвитку». Рівня розвитку, що 

досягається дитиною в процесі її взаємодії з дорослим, під його керівництвом, що 

реалізовується нею і розвивається в ході спільної діяльності з дорослим, але поки що не 

виявляється в рамках індивідуальної діяльності.  

Одним із важливих засобів корекційного впливу у навчанні дітей з особливими освітніми 

потребами є образотворча та трудова діяльність, які виконують терапевтичні функції. Для 

терапії мистецтвом, працею підходять усі види художніх матеріалів: 

– фарби, олівці, воскова крейда, пастель; 

– для створення колажів або об’ємних композицій використовуються журнали, газети, 

шпалери, паперові серветки, кольоровий папір, фольга, коробки від цукерок, поштові картки, 

текстиль, кольорові стрічки, тасьма; 

– природні матеріали – кора, листя і насіння рослин, квіти, пір’я, гілки, мох, камінці; 

– для ліплення – глина, пластилін, солоне тісто; 

– папір для малювання різних форматів і відтінків, картон; 

– пензлі різних розмірів, губки для зафарбовування, ножиці, нитки, різні типи клеїв, 

скотч. 

Терапевтичний вплив цих видів творчості на дитину складається з багатьох факторів. 

Створення приємної і затишної атмосфери забезпечує задоволення і підвищує самооцінку. Сам 

процес роботи вимагає від дитини відповідального мислення та дії. Активізується фантазія, 

розвивається терпіння та спокій. Дитина вчиться продуктивно використовувати, контролювати і 

керувати своїми моторними імпульсами; розвивається сприймання, моторика, мислення, 

концентрація. Творча робота підвищує мотивацію, гарантує визнання з боку оточуючих, 

формує самоствердження і самосвідомість.  

Так, творчість є одним із засобів підвищення емоційного тонусу учнів, закріплення 

комплексу емоційно-вольової регуляції, а головне – актуалізації позитивної гами переживань, 

яка супроводжує ефективну працю, переживання радості від зробленого, досягнутого, почуття 

впевненості у своїх силах, у своєму творчому потенціалі й творчих здібностях. Це є важливим 

напрямом у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. «Здатність до творчості, - 



 

відзначав академік В.О. Енгельгардт, - це найвищий дар, яким нагородила природа людину на 

нескінченно тривалому шляху її еволюційного розвитку».  

Успішна соціальна адаптація – це бажаний кінцевий результат, шляхом до якого є 

розкриття і послідовний розвиток потенційних можливостей учнів з особливими освітніми 

потребами, в тому числі їх творчих здібностей. 

 

 

 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ КОРЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ У 5-6 КЛАСАХ  

«НЕТРАДИЦІЙНІ ТЕХНІКИ МАЛЮВАННЯ. «ЧАРІВНИЙ ПЕНЗЛИК» 

 

Бутко О. О.,  

вчителька-дефектологиня другої кваліфікаційної категорії 

Кремінської обласної спеціальної школи 

м. Кремінна 

 

Мета: познайомити дітей з нетрадиційними техніками малювання, вчити учнів 

працювати з різноманітним матеріалом, закріпити знання дітей про погодні умови та явища, 

характерні для зими, вчити бачити красу природи взимку, навчити учнів правильно 

розміщувати малюнок на аркуші; розвивати кольоросприйняття, творчі здібності, творчу уяву, 

фантазію, стійкість і концентрацію уваги, сприяти розвитку мовлення; коригувати дрібну 

моторику рук; виховувати охайність, наполегливість, самостійність, любов до природи, 

бажання малювати та навчатися новому 

 Обладнання: фарби, паперові сніжинки, конверти з листами, поролонові губки, аркуші 

паперу, зубні щітки, штампи з картоплі, вушні палички, вологі серветки. 

Місце проведення: класна кімната 

Клас: 5-6 

Тривалість заняття: 40 хвилин 

Хід заняття 

І Організаційна частина. 

1. Створення позитивного настрою. 

Привітання «Зима!» 

Ой зима, зима, зима! 

Веселішої нема! 

Класна ми одна сім’я! 

Привітаюсь ти і я! 

- Скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? (Зима) 

- Які опади найчастіше бувають взимку? (Сніг) 

- Які ознаки зими ви ще знаєте? (Снігопад, хурделиця, мороз, ожеледиця). 

Наше заняття називається «Чарівний пензлик». Як ви гадаєте, що ми з вами будемо 

робити? Правильно, малювати. Тільки наші пензлики будуть сьогодні відпочивати, а чарівний 

пензлик підкаже нам, чим ще можна наносити фарбу на аркуш паперу. А щоб заспокоїтись і 

налаштуватись на роботу пропоную виконати дихальні вправи. 

2. Дихальні вправи «Сніжинки» 

(У кожної дитини на парті лежить 5 сніжинок. Відповідно до слів учні прибирають по 

одній сніжинці). 

П’ять малих сніжинок лежали на сніжку, 

Ш-ш-ш вітер прошумів і забрав одну. 

Чотири малі сніжинки - це зими дари, 

С-С-С буря просвистіла і залишилось їх три. 

Три малі сніжинки лежали на вікні, 

У-у-у буря прошуміла і залишилось їх дві. 



 

Дві малі сніжинки лежали на землі 

Ш-ш-ш буря нам сказала і залишилась одна. 

Остання сніжинка лежить тепер сама, 

Ш-ш-ш буря прошуміла і більше їх нема. 

ІІ Основна частина 

1. Мотиваційна розповідь 

- Діти, коли я йшла до вас, в заметі знайшла конверт. Допоможіть мені, будь ласка, 

прочитати, кому він адресований.  

Діти читають: «Учням другого класу від Чарівного Пензлика».  

(Діти відкривають листа, а там пусті аркуші паперу і лист). 

- Давайте прочитаємо, що написано в листі. «Я, Чарівний пензлик, живу в країні 

Малювандії. Весною прикрашаю землю, літечком - розмальовую квіти, восени одягаю дерева у 

казкове вбрання, а взимку мені дуже сумно. Я трішечки допомагаю Дідусеві Морозу, а то весь 

час сиджу у своїй хатинці…Ось і цієї зими сиджу я в своїй хатинці, нудьгую, коли чую хтось 

плаче за вікном. Вибіг на вулицю і побачив вогник. Підбіг до замету і побачив маленьку 

Свічечку, яка заблукала в лісі і плакала. Пожалів я Свічечку і запросив до своєї хатинки. 

Свічечка відігрілась і раптом пустилася в танок на аркуші паперу та ніякого сліду не залишила. 

Дітки, допоможіть мені зафарбувати аркуш та дізнатися, що намалювала Свічечка».  

- Діти, перед тим, як ми почнемо працювати, треба розім’яти наші пальчики. 

2. Пальчикова гімнастика «Зима» 

Ой, у лісі лист зів’яв! (пальці обох рук дивляться вгору, трохи зігнуті)  

Білий сніг на землі впав. (покласти долоні га стіл) 

На дубочки молоденькі, (широко розвести пальці вгору) 

На ялинки зелененькі. (широко розвести пальці вниз) 

Замела зима доріжки, 

Всі горбочки та поріжки. (колові рухи кистями рук) 

Біло-біло в лісі стало, (кожен палець торкається великого) 

Так багато снігу впало. 

- Тепер ваші пальчики готові до роботи. 

- Давайте повторимо правила роботи з фарбами. 

     3. Правила роботи з фарбами 

1. Підготуй своє робоче місце. Для цього потрібно звільнити робочий стіл і застелити 

його плівкою.  

2. Під час роботи потрібно уважно слухати вчителя і стежити за прийомами, які він 

використовує. 

3. Працюй повільно та акуратно 

4. Сиди вільно і прямо. 

5. Не можна пробувати матеріали на смак. 

6. Не можна розмахувати руками під час роботи. 

7. Протягом заняття необхідно стежити за чистотою рук і робочого столу. 

8. По закінченню заняття наведи порядок на робочому місці. 

9. Вимий руки. 

- Тепер ви готові виконувати завдання Чарівного Пензлика. 

     4. Малювання поролоновою губкою  

Вчитель завчасно кутом воскової свічки на білому папері намалював зображення ялинки, 

сніжинки, снігової баби.  

Вчитель роздає дітям аркуші паперу. 

- Коли Свічечка танцювала на папері, вона залишила невидимий слід. Щоб побачити 

малюнок, треба аркуш покрити фарбою. 

- Чим ми зазвичай наносимо фарбу на папір? (Пензликом) 

-  Вірно, але сьогодні наші пензлики будуть відпочивати. Ми будемо малювати 

поролоновими губками. 

- Дітки, візьміть до рук поролонову губку, вмокніть її у фарбу та зафарбуйте весь аркуш. 



 

Показ виконання роботи вчителем (Спочатку вчитель демонструє дітям, як 

малювати поролоновою губкою, потім діти малюють самостійно. Дітки, в яких не виходить, 

малюють разом з вчителем.) 

- Бачите, там, де танцювала-малювала Свічечка, залишаються білі лінії, які фарба не 

замальовує. Тепер ви знаєте таємницю Свічки. Розкажіть, будь ласка, що вам намалювала 

Свічечка. 

(Відповіді дітей. Діти самостійно вішають малюнки на дошку) 

      5. Малювання зубною щіткою 

Учитель відкриває другий конверт від Чарівного Пензлика та читає: «Я гадаю, що з 

першим завданням ви швидко впоралися, тому наступне завдання буде складніше. Намалюйте 

ялинку. Я не втримався і трішечки вам допоміг: намалював стовбур ялинці». 

(Вчитель дістає з конверту зубні щітки та аркуші паперу) 

- Діти, скажіть, будь ласка, навіщо потрібні зубні щітки? (Щоб чистити зуби).  

- Як ви гадаєте малювати ними можна? (Ні) 

- А пензлик так не вважає. Давайте спробуємо разом намалювати ялинку за допомогою 

зубної щітки. 

Показ виконання роботи вчителем (Спочатку вчитель демонструє дітям, як 

малювати зубною щіткою, потім діти малюють самостійно. Дітки, в яких не виходить, 

малюють разом з вчителем.) 

- Спочатку треба вмочити щітку у зелену фарбу, прикласти її всім ворсом до аркуша там, 

де намальований стовбур ялинки та притиснути. Малюємо голки ялинці. 

- Молодці! Гарні малюнки вийшли.  

     6. Малювання пальчиками 

- Тепер давайте прикрасимо наші ялиночки.  

- Як вигадаєте, як можна прикрасити ялинку? (Намалювати ялинкові прикраси) 

- Правильно, молодці. А малювати ми будемо пальчиками. 

Показ виконання роботи вчителем (Спочатку вчитель демонструє дітям, як робити 

відбитки пальчиком, потім діти виконують завдання самостійно. Дітки, в яких не виходить, 

малюють разом з вчителем. Після закінчення діти витирають пальчики вологими серветками). 

-         Щоб намалювати кульки, треба  вмочити  палець  у  пальчикові фарби  і  зробити  

відбитки  на  намальованій ялинці.  

- Молодці, діти, у нас вийшла справжня новорічна ялинка! Ви чудово впоралися з 

цим завданням.  

- А зараз давайте трішечки відпочинимо і проведемо фізкультхвилинку.  

6. Фізкультхвилинка 

«Під снігом» 

На ялинку сніг спадав, (присідання) 

Голочки їй лоскотав, (згинання пальчиків) 

Гілочки додолу гнув, (нахили до кожної ноги) 

В білу шубку загорнув, (імітація з махами рук) 

Щоб ялинка мила 

Спала, не тремтіла. (Імітація) 

7. Малювання штампами з картоплі 

Вчитель відкриває наступний конверт 

«Я гадаю ви швидко впоралися і з цим завданням. Молодці! Відгадавши загадку ви 

зрозумієте, що треба далі намалювати» 

Кулі снігові катаю 

Та до купи я складаю. 

Капелюх – відро стареньке, 

Ніс морквяний, червоненький… 

Вийде білий чоловік. 

Як він зветься? 

(Сніговик)  



 

З конверта вчитель дістає картоплю. (На  одному  з  кінців  картопляного  шматочка  

вирізана  форма  кола, інша картоплина – чотирикутник). 

- Якщо Пензлик поклав картоплю до конверта, тоді нею можна малювати. Давайте 

спробуємо.  

Показ виконання роботи вчителем (Спочатку вчитель демонструє дітям, як робити 

відбитки штампом з картоплини, потім діти виконують завдання самостійно. Дітки, в яких не 

виходить, працюють разом з вчителем). 

- Спочатку треба вмочити  штамп  у  синю фарбу  і  прикласти  там,  де  має  бути  

малюнок сніговика. Зробити три відбитка кола картоплиною – це тіло сніговика. Над верхнім 

колом треба зробити відбиток чотирикутника – це відро на голові у сніговика. 

- Як вигадаєте, чого не вистачає? (Відповіді дітей) 

- Ґудзики та очі я пропоную намалювати пальчиками, а ніс, рот та руки – пензликом. 

8. Відбитки зім’ятим папером 

- Час відкривати наступний конверт. «Мабуть ви вже втомилися. Не хвилюйтеся, 

залишилось зовсім трішечки. Намалюйте на небі хмаринки» 

(Вчитель дістає з конверту зім’ятий папір) 

- Діти, що це? 

- Як ви гадаєте, цим можна малювати? 

- Давайте спробуємо. 

Показ виконання роботи вчителем (Зім’ятий папір вмочується у фарбу і відбитками 

наносимо її на аркуш. Таким чином малюємо хмаринки). 

9. Точковий малюнок 
- Діти, в нас залишився останній конверт. Давайте скоріше його відкриємо. «Молодці, 

діти! Ви дійшли до останнього завдання! Щоб на ваших аркушах панувала справжня зима, 

намалюйте сніг». 

(Вчитель дістає з конверта вушні палички) 

- Щоб намалювати сніжинки, треба вушну паличку вмочити у фарбу та наносити 

крапочки на аркуш. 

Показ виконання роботи вчителем (Спочатку вчитель демонструє дітям, як 

малювати сніг вушними паличками, потім діти виконують завдання самостійно. Дітки, в яких 

не виходить, працюють разом з вчителем). 

- Діти, з ваших хмаринок сиплеться багато сніжку. Коли на дворі снігопад, що 

утворюється на землі? (Замети) 

- Сьогодні для малювання ми використовували багато матеріалів. Я гадаю, що 

Чарівний пензлик засумував в своїй хатинці, давайте трішечки і ним помалюємо. Беріть в руки 

пензлики і домалюйте внизу аркуша замети. А щоб сніг блищав, як справжній, доки не висохла 

фарба, треба присипати її сіллю. 

ІІІ. Заключна частина 

Оцінювання робіт учнів 

- Молодці, дітки! Ви виконали всі завдання Чарівного Пензлика. У вас вийшли 

чудові роботи! Кожен створив справжню казкову зиму. Давайте повісимо ваші роботи на 

дошку. (Діти самостійно вішають свої роботи на дошку) 

- Дітки вам сподобалось заняття? 

- Чим більш за все вам сподобалось малювати? Чому? 

- Коли висохне фарба, ми складемо всі ваші роботи у конверт та відправимо 

Чарівному Пензлику до країни Малювандії. Він розвісить їх на стінах у своїй хатинці та буде 

милуватися казковою зимою на ваших роботах. 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН-КОНСПЕКТ КОРЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ У 4 КЛАСІ 

«МУЗИКА НАВКОЛО НАС» 

 

Рибальченко А.В., 

вихователька першої категорії 

Кремінська обласна спеціальна школа 

м. Кремінна 

 

Мета: учити дітей сприймати предмети, які наповнюють оточуючий простір; розвивати 

слухове, дотикове, зорове, кінестетичне сприймання ознак властивостей навколишнього світу, 

розвивати  комунікативні навички, дрібну моторику, мовлення; корегувати пізнавальні  і 

психічні процеси уваги; виховувати естетичні почуття та смаки, позитивні емоції, 

самостійність, доброзичливість. 

 Обладнання: мультимедійна дошка, аудіо записи, презентація; предмети: склянка і 

чайна ложка, 2 пластикові пляшки, дерев’яні ложки, бляшанка і зерно, паперова калька; у 

кожного учня на столі фарби, аркуші альбомний і алюмінієвої фольги 

Місце проведення: класна кімната 

Клас: 5-6 

Тривалість заняття: 40 хвилин 

Хід заняття 

І Організаційна частина 

(Парти в класі стоять по колу, учні знаходяться в класі, на початку заняття тихо звучить 

весела музика. Учитель вітається, на дошці роздруковані варіанти вітань) 

Добрий день, добрий день! 

Продовжуємо цей день! 

Головою покрутили,   (головою вліво-вправо) 

У всі боки подивились,   (повороти корпусом вліво-вправо) 

Всім гарненько посміхнулись, (посміхається один одному) 

У долоньки привітались!  (плескають в долоньки) 

Добрий день сказали гостям, 

Добрий день сказали мені, 

Добрий день кожному. (Діти виходять до дошки і вибирають варіант вітання) 

ІІ Основна частина 

Діти, давайте з вами пригадаємо які предмети в школі ви вивчаєте ? 

- А на яких уроках ви найбільше читаєте?  

- А який урок наймузичніший і співочий? 

(діти відповідають) 

Сьогодні тема нашого заняття «Музика навколо нас», ми будемо розрізняти звуки, 

фантазувати, уявляти, оглянемо предмети які ви зустрічаєте в повсякденному житті та 

спробуємо перетворити їх на музичні інструменти, і як справжні художники втілимо все почуте 

та побачене на малюнку. 

Перш ніж ми з вами почнемо, давайте налаштуємося на нашу співпрацю. 

1. Вправа «Запах квітки» 

Учитель використовує  освіжувач повітря. 

Діти, уявіть собі, що ми з вами на поляні з красивими і пахучими квітками. Повернули 

голову вліво, вдихнули аромат квітки.  

Повернули голову прямо, а тепер уявіть, що перед вами кульбабка в білому пухнастому 

одязі, давайте видихом здуємо всі пушинки. 

Повернули голову вліво і там квіточки, вдихнули. 

Праву повторюємо 3 рази, шию не напружуємо, вдих і видих не глибокі. 

Молодці, я приготувала для вас незвичайні загадки, але у мене одна умова, ви будете їх 

розгадувати з заплющеними очима. 

2. Вправа «Звуки природи» 



 

Використовується презентація, на ній розташовані 5 кружечків з номерами, в кожному з 

них є аудіо файл звуків природи, після того як діти відгадують з’являється картинка-відгадка. 

Пояснення завдання. Погляньте на екран, там знаходяться 5 різнокольорових кружечків, 

ви обираєте будь-який за номером і кольором, закриваєте очі і прослуховуєте звук природи, 

потім спробуєте мені відповісти, відкривши очі ви побачите картину-відгадку. 

Чудово впоралися, а зараз я пропоную розглянути предмети, які лежать у нас на столі. 

3. Вправа «Звичайні –незвичайні предмети» 

Пояснення завдання. Діти разом з вчителем по черзі оглядають предмети: склянка і 

чайна ложка, 2 пластикові пляшки, дерев’яні ложки, бляшанка і зерно, паперова калька. 

Характеризують кожен предмет за аналогією: що це, з чого зроблений, форма, відчуття на 

дотик, як можна отримати звук, подобається чи ні. 

Ви молодці! Треба нам трішки відволіктися і порухатися 

Руханка 

4. Евристична бесіда. Давайте продовжимо наше спілкування. Пропоную згадати 

уроки музики і відповісти на питання. 

- Хто створює музику? 

- А записану музику хто може зіграти? 

- За допомогою чого можна зіграти музику? 

- А чи можна до вірша придумати мелодію і заспівати? 

- А як ця людина називається? 

- А якщо співаку акомпанують багато людей на музичних інструментах, як це 

називається? 

- Як ви гадаєте, наші предмети можна використати як музичні інструменти і 

створити наш особливий оркестр? 

5. Вправа «Оркестр» 

Діти обирають предмети, по черзі програємо звук, потім разом за командою вихователя. 

З’єднуємо з музикою 

6. Рефлексія з елементом арт-терапії 

Діти, ви майстерно зіграли.  

А зараз, я хочу запропонувати вам пофантазувати і уявити себе справжніми 

художниками. З уроків музики ви знаєте, що саме музика допомагала і надихала художників 

писати шедеври. Тож, спробуємо і ми під чарівну музику створити свій неповторний шедевр. 

Перед вами 2 аркуші фольги і паперу, малювати будемо незвичайно. Спочатку ви малюєте на 

фользі, а потім накриємо аркушем паперу і переведемо малюнок. 

Отже, починаємо. 

7. Малювання методом «штампування»  

Грає легка спокійна музика, діти фарбами спочатку малюють на фользі, потім методом 

штампування переводять на аркуш паперу. 

ІІІ Заключна частина 

Оцінювання робіт учнів 

- Вам сподобались заняття? 

- Які звуки природи запам’ятали? 

- Які предмети ми розглядали? 

- Чи можна за допомогою цих предметів створити оркестр? 

- Чи потрібно уважно прислухатися та придивлятися навколо себе? 

Дякую за увагу! Ви - молодці! 

 

 

 



 

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА У 4 КЛАСІ 

МАЛЮВАННЯ ІЛЮСТРАЦІЇ ЗА МОТИВАМИ НАРОДНОЇ КАЗКИ «КОЛОСОК» 

 

Погорєлова О.М., 

вчителька-дефектологиня вищої категорії  

Кремінська обласна спеціальна школа 

м. Кремінна 

 

Мета: учити дітей глибоко відчувати казку, сприймати її добрих героїв, з допомогою 

вчителя виконувати ілюстрацію до  казки «Колосок»; удосконалювати навики зображення 

тварин, передачі характерних рис казкових героїв; розвивати навики роботи з фарбами, творчу  

фантазію та ініціативу дітей; корегувати дрібні м'язи пальців рук; прищеплювати любов до 

українських народних казок; виховувати естетичні почуття та смаки 

 Обладнання: українські народні казки (книжечки), таблиця з послідовністю виконання 

малюнка, дитячі малюнки, ілюстрація до казки «Колосок», малюнок до інсценізації казки, 

презентація, мультфільм 

Місце проведення: класна кімната 

Клас: 4 

Тривалість заняття: 40 хвилин 

Хід уроку 

І Загальнокорекційний етап 

1. Організаційно вступна частина 

Учитель. Я всміхаюсь сонечку: 

Діти. Здрастуй золоте! 

Учитель. Я всміхаюсь квіточці: 

Діти. Хай вона цвіте! 

Учитель. Я всміхаюсь дощику: 

Діти. Лийся, мов з відра! 

Учитель. Друзям усміхаюся: 

Діти. Зичу їм добра! 

2. Нервово – психологічне налаштування  «Я – квітка» 

Заплющить очі та уявіть, що ви - маленька квіточка. Ранкове сонечко торкається ваших 

пелюсточок, приємно  лоскоче, ви повільно прокидаєтеся від  чудового сну. Розгортаєте свої 

тоненькі, ніжні пелюстки, повертаєтеся до сонечка, умиваєтеся росою. Вітерець ніжно грається 

вашими листочками. Ви даруєте свої пахощі ясному небу,теплому сонечку, землі, а гарний 

настрій - кожному, хто зараз поруч з вами. 

Діти, який у вас зараз настрій?Тож я бажаю, щоб такий гарний настрій у вас залишився 

протягом всього нашого уроку образотворчого мистецтва. А щоб гарно працювати виконаємо 

логопедичну хвилинку. 

3. Логопедична хвилинка 

Розвиток дихання та сили голосу 

- Їжачки принюхуються 

- Вовк виє (тихо) 

- Вовк виє (голосно)  

- Їжачок пихкає 

Артикуляційна гімнастика 

- «Сердитий вовк» 

- «Їжачок фиркає» 

- «Білочка цокає» 

- «Ведмедик злизує мед» 

- «Кішка хлепче молоко» 

Пальчикова гімнастика «Хлопчик з пальчик» 

- Хлопчик з пальчик. Де ти був? 



 

- Довго в лісі я ходив! 

Там зустрів ведмедя, вовка, 

Зайця, їжачка у голках. 

Зустрів білочку, синичку, 

Зустрів лося і лисичку. 

Всім дарунки дарував. 

Всяк спасибі мені казав. 

ІІ Основний етап 

2.1 Актуалізація опорних знань 

Учитель. До уроку я підготувала сюрприз у скарбничці! Коли ви відгадаєте загадку, тоді 

здогадаєтеся що там! 

Відкриваємо скарбничку 

Скринька зовсім невеличка 

В ній скарби про те безмежні 

Будьте  дуже обережні. 

Їх ніколи той не згубить, 

Хто народу мудрість любить.  

І багатства ці безцінні 

Їх збирали по краплині 

Не втрачаємо часу марно 

Дістаємо перлину гарну. 

(Із скарбнички дістаю – казку) 

Учитель. Правильно, тож мова піде сьогодні про казку. 

2.2 Бесіда 

Учитель. Як ви гадаєте, чи є діти, які не люблять слухати казки? 

Напевно, не знайдеться жодної дитини, яка б не любила казку. Ви чуєте казки з раннього 

дитинства вдома, в дитсадку, потім – у школі. Спочатку вам їх розповідають, згодом ви самі 

читаєте казки. 

Діти, пригадайте, що таке казка?  

Діти. (Розповідь про незвичайні, часом фантастичні події). 

Учитель. Це цікава вигадана історія про події, яких не буває насправді. Рослини і 

тварини в ній вміють говорити і робити все те, що й люди. 

Які бувають казки? 

Діти. Авторські і народні 

Учитель. Які це авторські казки? 

Діти. Це казки які написав автор. 

Учитель. А які це народні казки? 

Діти. Це казки які написав народ. 

Учитель. Які українські казки ви знаєте? («Пан Коцький», «Курочка Ряба», «Івасик 

Телесик» )  

2.3 Виставка книжечок 

Зверніть увагу на виставку українських народних казок. 

-      А чи є серед цих казок такі, про які ви ніколи не чули, не читали їх? Світ казок 

надзвичайно барвистий і захоплюючий, тому ви їх і полюбляєте. Колись вам читала казочки 

мама або бабуся, а тепер ви читаєте їх самостійно, навіть, самі ходите до бібліотеки. Заглянемо 

на поличку нашої виставки. Тут зібрані улюблені книжечки-казочки. 

У казках – мудрість народу, його розум, дотепність, гумор. Казка – це глибока мудрість 

життя. У них прославляються мудрі, працьовиті, хоробрі, кмітливі, добрі персонажі і 

засуджуються підступні, злі, зрадливі. У казках виражено довічну мрію людей – перемогу добра 

над злом. 

2.4 Вікторина «З якої казки?» 

Учитель. Уважно послухайте і скажіть, з якої казки ці слова. 

Котику – братику! 



 

Несе мене лиска 

За кленові ліси, 

За круті гори, 

За бистрії води – 

Порятуй мене! 

         («Котик та Півник») 

Он де наша діва, 

Он де наша Іва, 

На метеному дворці, 

На тесаному стовпці. 

Кужілочка шумить, 

Веретенце дзвенить, 

Скиньмо по пір'ячку 

Нехай з нами летить 

         («Кривенька качечка») 

Ведмідь каже: «Коли солом'яний соломою обсмалений, то дай мені соломи обідраний бік 

залатати!» Бичок – нічого, мовчить; ведмідь тоді його за бік, давай солому оддирати. 

           («Солом'яний бичок «) 

Ні дідусю, я й не пила, я й не їла: бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, 

бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку, - тільки й пила, тільки й їла!    («Коза – 

Дереза») 

Учитель. Молодці, ви добре справилися з літературною вікториною. Це ще раз доводить, 

що ви знаєте українські народні казки. 

2.5 Гра «Відгадайте, до якої казки ця ілюстрація?» 

Показую ілюстрації до українських народних казок. 

Діти відгадують назви казок («Ріпка», «Рукавичка», «Пан Коцький») 

3 Вивчення нового матеріалу 

Учитель. Діти, ви напевно вже здогадалися, що сьогодні ми будемо малювати 

ілюстрацію до казки. Угадайте до якої, переглянувши мультфільм. 

3.1 Перегляд мультфільму «Колосок» 

Учитель. Сьогодні ми навчимося  малювати ілюстрацію до казки «Колосок», ви будете 

вдосконалювати свої навички роботи простим олівцем та кольоровими олівцями. 

3.2 Руханка 

Діти ходили, діти гукали 

Дружно у парку казку…(шукали) 

Може під кущиком, чи під місточком 

Може накрилась кленовим… (листочком) 

Хлопці гасали, бешкетували.. 

Що ви? Це казку вони…(доганяли) 

Казко, постій, гей, озовися! 

Та не жартуй з нас , тихо..(не смійся) 

Казка із сонечком в небо злетіла 

Ні, нашу казку кізонька…(з’їла) 

Та, слава Богу, казка знайшлася, 

Будем старатись, щоб гарна…(вдалася). 

3.3 Словникова робота 

Ілюстрація – це зображення, що пояснює або доповнює текст у книжці, журналі, газеті. 

Художники, які малюють ілюстрації називаються художниками – ілюстраторами. Художник, 

який зображає тварин називається художником-анімалістом. 

Назва цього жанру походить від латинського слова “аніма”, що означає тварина. До 

анімалістичного жанру належать картини, скульптури, вишивки, на яких зображені тварини. 

   3.4  Перегляд демонстраційного матеріалу 

- Розгляньте ілюстрацію до казки «Колосок». 



 

-         Яким ви собі уявляєте Півника?    (працьовитим,кмітливим,рухливим.) 

-         Яким кольором ви його намалюєте? 

-         А які мишенята? (Ліниві) 

-         Якого кольору шерсть у мишенят? 

-         Які кольори ви використаєте для зображення півника? 

3.5 Поетапне виконання композиції вчителем 

4.Практична робота учнів 

  4.1 Повторення етапів послідовного виконання ілюстрації (використовую таблицю). 

 4.2  Пальчикова гімнастика «Горішковий масаж» 

Ми горіхів назбирали 

І в долоні їх узяли 

Будемо міцно їх тримати 

І вперед-назад катати: 

Раз-два,три,чотири – 

Стали пальчики рухливі! 

4.3 Продовження практичної роботи учнів 

ІІІ Заключний етап 

1. Інтерактивна вправа «Мікрофон» 

- Діти, про що ми сьогодні говорили? 

- Які казки ви знаєте? 

- Що таке ілюстрація? 

- Хто малює ілюстрації до казок? 

- До якої казки ми сьогодні малювали ілюстрацію? 

- Чи сподобався вам наш урок? 

- Що сподобалося найбільше? 

Давайте подивимося які гарні ілюстрації у вас вийшли. 

2. Перегляд дитячих малюнків 

3. Демонстрація учнівських робіт 

Оцінювання учнів 

– супер! Я пишаюся, як ти працювала! 

– пречудово!Ти неперевершена сьогодні! 

– так тримати!Ти працював на славу! 

– мої вітання! Працюючи так само, ти досягнеш багато чого 

– молодець! З кожним днем у тебе виходить краще і краще! 

– здорово! Ти швидко вчишся! 

– я вірю в те, що в майбутньому у нас все вийде! 

Учитель. Ось і пролунав дзвінок 

                Закінчився наш урок. 

                За роботу по заслузі 

                Щиро дякую вам друзі. 

 

 

 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ У 10 КЛАСІ 

«ОЗДОБЛЕННЯ ФАРТУХА» 

 

Станіславова Л.О., 

вчителька-дефектологиня першої категорії 

Кремінська обласна спеціальна школа 

м. Кремінна 

 



 

Мета: навчити учнів оздоблювати готові вироби, ознайомити з технологією пришивання 

паєток на фартух, повторити технологію вишивання хрестиком, учити планувати свою роботу 

та застосовувати на практиці здобуті знання; розвивати творчість та фантазію при оздобленні 

виробів ручним способом, розвивати просторові уявлення, точність у виконанні роботи, 

розширювати активний словниковий запас учнів; корегувати дрібні м’язи, моторику пальців і 

кистей рук при виконанні ручних швів; виховувати художній і естетичний смак, творче 

ставлення до праці, охайність в роботі, уважність 

Обладнання: зразки готових виробів, проектор, електронна презентація, набір 

інструкційних карт, нитки, паєтки, голки, праска, прасувальна дошка 

Місце проведення: класна кімната 

Клас: 10 

Тривалість уроку: 40 хвилин 

Хід уроку 

І. Загальнокорекційний етап 

Нервово – психологічна підготовка 

- Добрий день, діти! У нас за вікном чудова погода, світить сонечко, наче бажає 

нам гарного настрою. Давайте і ми звами посміхнемось один одному, побажаємо гарного 

настрою і плідної праці на уроці. 

- Зробіть глибокий  вдих через ніс і видих через ніс (3 р) ; вдих через рот видих 

через ніс (3 р) . 

II. Основний етап  

1. Організаційна підготовка 

- Сядьте рівненько, покладіть руки на парти, налаштуйтесь на роботу, починаємо 

урок. 

2. Актуалізація знань. Запитання (слайди) 

- Отже, для чого нам потрібні нитка з голкою? 

- Які ще матеріали потрібні для шиття? 

- Чому ви вже навчилися раніше на уроках? 

- Людина якої професії шиє? 

3. Мотивація навчально-трудової діяльності 

Ми з вами вже навчилися вишивати, вчимося шити на швейній машинці. Вам 

подобається? Можливо хтось із вас по закінченню школи обере професію швачки.  

Розповідь учителя про професію швачки 

Це провідна професія у виробництві одягу. Професія швачки має давню історію. 

Протягом тисячоліть швацькі роботи виконувались вручну. У 1755 році німець Карл 

Вейзенталь винайшов швейну машину, в якій використовувалась голка з вушком    посередині. 

Вона копіювала принцип ручного утворення стібків. З тих пір швейні машини постійно 

удосконалювались. Сучасний костюм – це плід зусиль спеціалістів самих різних професій – 

художників-модельєрів, модельєрів-конструкторів, інженерів-технологів, а безпосереднім 

шиттям розроблених моделей займається швачка. Швачка досконало знає весь технологічний 

процес і грамотно його виконує із  врахуванням всіх неповторних особливостей фігури 

замовника. На сьогодні професія швачки є актуальною і постійно затребувана на ринку праці. 

4. Повідомлення теми і мети уроку 

- Отже тема нашого уроку сьогодні оздоблення фартуха. Ми з вами пошили 

фартухи. І сьогодні будемо їх оздоблювати трьома способами, з використанням різних 

матеріалів. 

     5. Вивчення нового матеріалу 

Розповідь учителя з презентаційними матеріалами 

- Ми недарма згадали про ці матеріали. Тому що голки та нитки використовують не 

лише для шиття одягу, також ці та інші речі (паєтки, гудзики, стрічки і т. д.) можна 

використовувати для прикрашання і оздоблення одягу. 



 

Оздоблення одягу, оточення гарними, естетичними речами, завжди мало для людини 

велике задоволення. Ще первісні жінки намагались прикрасити себе і своє житло, 

використовуючи різні підручні матеріали і всю свою фантазію та смак. (слайд вишивки). 

В наш час існує велика кількість видів оздоблення одягу різними методами з 

використанням різних технік та матеріалів. Наприклад, паєтки прийшли до нас зі Сходу. (слайд 

9). В Індії цими декоративними блискітками розшивали сарі (словникова робота),  які завдяки 

цьому переливалися потім усіма кольорами веселки. В  Європі паєтки тривалий час 

використовували лише для прикраси  вечірніх або сценічних костюмів та аксесуарів до них. 

За час свого існування паєтки досить видозмінилися. Сучасні паєтки сьогодні 

неймовірно різноманітні: вони можуть бути великими і маленькими, пласкими і об’ємними, 

абсолютно будь-якої форми (учні згадують і називають форми, які їм відомі),  глянцевими 

або матовими (словникова робота), з різним блиском,  а кольорова гамма просто вражає 

різноманітністю. Паєтками  розшивають все: від верхнього одягу до спідньої білизни, від 

 черевичок до чоботів . Ними прикрашають різні аксесуари: сумки,  шапки, ремені, 

гаманці і т. д. (слайди). 

Перший спосіб, який ми будемо використовувати сьогодні –  вишивка. Отже спочатку 

повторимо, які взагалі ви шви знаєте.  (Показ слайдів). Я буду показувати вам шви ви їх 

будете відгадувати. 

Другий спосіб – оздоблення ґудзиками, а третій – паєтками. 

Перш ніж приступити до роботи, зробімо з вами гімнастику для  очей (відео).  

6. Практична робота 

Вступний інструктаж. Пояснення техніки виконання роботи 

- Діти, не хвилюйтесь. Сядьте рівненько. Всі інструменти і матеріали, які вам 

будуть потрібні знаходяться у вас на столах. Кому щось буде не зрозуміло, піднімайте руку, я 

допоможу . 

Тепер зверніть увагу на пам’ятки з правил техніки безпеки, що лежать на ваших столах. 

Згадайте, які правила потрібно знати при роботі з голкою і ножицями. 

Сядьте рівненько, слідкуємо за поставою. Приступимо до роботи. Уважно мене слухайте 

і чітко виконуйте всі мої інструкції. У вас на партах є всі речі, які вам будуть потрібні протягом 

уроку: 

- голка – це головна річ для ручного шиття і ви навчилися нею користуватися;  

- фартухи, кишені яких треба вишити хрестиком і оздобити паєтками та ґудзиками; 

- нитки різного кольору (назвати кольори), паєтки, ґудзики; 

- ножиці; 

- наперстки; 

- пристрій для втягування нитки в голку.  

Також ви маєте технологічні карти - це чіткий перелік  ваших дій . Пам’ятаємо про 

техніку безпеки під час шиття . 

Фізкультхвилинка (відео) 

Продовжуємо працювати (індивідуальна робота з учнями) 

Поточний інструктаж 

ІІІ. Заключна частина. 

Підсумкова бесіда 

- З якими матеріалами для оздоблення готового виробу ви сьогодні  працювали? 

- Чи виникали у вас труднощі під час виконання практичної  роботи? Які саме? 

Оцінка і самооцінка робіт учнів. Відзначення кращих готових робіт.  

Прибирання робочих місць. 

Д/з (закінчити роботи). 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ У 6 КЛАСІ 

«ВИГОТОВЛЕННЯ РІЗДВЯНИХ ШКАРПЕТОК ДО СВЯТА СВЯТОГО МИКОЛАЯ  З 

ФЕТРУ, ТКАНИНИ ТА ФОАМІРАНУ «БАРВИСТІ ШКАРПЕТКИ ДЛЯ МИКОЛАЯ» 

 

Чередниченко К.А.,  

вчителька-дефектологиня вищої категорії, старша учителька 

Кремінська обласна спеціальна школа 

м. Кремінна  

 

Мета: навчити учнів створювати та оздоблювати шкарпетки до свята Святого Миколая; 

ознайомити учнів з легендою про звичаї на свято Святого Миколая; удосконалити в учнів 

уміння та навички роботи з  фетром, тканиною, фоаміраном, ножицями, клеєм, клейовим 

пістолетом; формувати практичні уміння та навички з декорування, з  послідовності виконання 

операцій та дій, закріпити знання з правил безпечної праці; розвивати в учнів творчі здібності, 

увагу, мислення, пам’ять, окомір, точність у процесі виготовлення різдвяних шкарпеток, уміння 

працювати самостійно, охайно; корегувати дрібну моторику рук, мовлення; формувати 

позитивне ставлення до свята Миколая та сімейних традицій, виховувати відповідальність, 

працелюбність, основи культури праці та роботи у команді; сприяти актуалізації життєвого 

досвіду учнів та формуванню уявлення про зв'язок культури з життям та побутом людей. 

 Обладнання: зразки готових виробів, інструкційні картки, ножиці, клей, ТЗН, серветки, 

шматочки тканини, фетр, тонка атласна стрічка, фоаміран, клейовий пістолет, праска 

Місце проведення: класна кімната 

Клас: 6 

Тривалість уроку: 40 хвилин 

Хід уроку 

І. Загальнокорекційний етап 

1. Нервово – психологічне налаштування   

Привітання (коло зустрічі під спокійну музику) 

- Доброго дня усім! Вітаю вас любі діти на уроці трудового навчання. Займайте свої робочі 

місця і черговий назве нам відсутніх. 

Бажаю вам гарного настрою та успіхів на уроці. 

- Пролунав уже дзвінок,  

- Нас покликав на урок. 

- Тож  ми часу негаймо.  

- Працювати починаймо.  

- Щоб почути у кінці, 

- Що ми просто молодці!  

2. Логопедична хвилинка 

Дихальні вправи (за Стрельніковою) 

Корекційні вправи для дрібної моторики 

Щоб нам сьогодні добре працювалося на уроці, щоб слухалися вас ваші пальчики, а 

голова була ясною та кмітливою, пропоную зробити декілька корисних вправ з елементами 

йоги (грає тиха музика) 

Мудра «Вікно мудрості» 

Показання: порушення мозкового кровообігу, склероз судин головного мозку. Відкриває 

життєво важливі для життя центри, що сприяють розвитку мислення, активізації пізнавальної 

діяльності. 

Методика виконання: безіменний палець правої руки притиснути першою фалангою 

великого пальця цієї ж руки. Аналогічно скласти пальці лівої руки. Пальці, що залишилися, 

вільно розставити  

Мудра  «Вправа трьох таємниць» 



 

Терапевтичний ефект:сприяння корекції  психофізичного та психоемоційного 

напруження, заспокоєння, сприяння корекції стресу, зменшення тривожності, сприяє активізації 

інтуїції, активізує мислення, поліпшує настрій. 

Методика виконання. Обидві руки: торкнутись руками стегон долонями вперед. Кінчик 

великого пальця помістити в основу безіменного пальця. Повільно вдихати носом і одночасно з 

вдихом стискати пальці в кулак (великий палець залишається в середині). Затримка дихання (5 

с).  Після цього – повільний видих, при видиху розігнути (крім великого) пальці та сильно 

втягнути  черевну стінку. Уявити при цьому, що турботи, страхи і біди залишають тіло (див. 

Рис. 3). 

Динамічна мудра 

Терапевтичний ефект: покращує діяльність головного мозку, знімає нервову напругу, 

створює відчуття внутрішнього спокою та розслаблення. 

Методика виконання. Кожною рукою при видиху по черзі торкатися то одним, то іншим 

пальцем подушечки великого пальця; при вдиху розпрямити пальці; вдруге також на видиху 

пальцями торкатися по черзі великого пальця, але вже нігтями; при вдиху розпрямити пальці; 

втретє пальцями торкатися по черзі кінчика великого пальця, але при цьому ще впиратись ними 

в долоню; при вдиху розпрямити пальці. Починати краще з видиху. На склад «са-а-а» з'єднати 

вказівний і великий пальці; на склад «та-а-а» з'єднати середній і великий пальці; на склад «на-а-

а» з'єднати безіменний і великий пальці; на склад «ма-а-а» з'єднати мізинець і великий пальці. 

Мудру можна виконувати щодня від 5 до 30 хвилин. 

3. Актуалізація досвіду і корекція опорних знань дітей 

- На ваших столах лежать пам'ятки для учнів. Давайте прочитаємо їх: 

Пам'ятка для учнів: 

- Добрий настрій допомагає бути активним на уроці. 

- Будьте уважні і чуйні. 

- Не бійтесь помилятися! Не помиляється той, хто нічого не робить! 

Знати: правила техніки безпеки з ножицями, клеєм та електрообладнанням (клейовий 

пістолет, праска); послідовності виконаних операцій та дій при виготовленні  шкарпеток; 

Вміти: вирізати по викройці,  по шаблону, оздоблювати готові вироби; користуватися 

ножицями, клеєм, праскою. 

Вправа «Відгадайка?» (розвиток уваги, мислення) 

- Діти сьогодні у нас незвичайний урок. До нас завітала гостя. А щоб дізнатися , що за гостя, 

треба відгадати загадку.  

     Мухи білі прилітають   

     На головоньки сідають,        

     Замітають всі доріжки  

     І дарують діткам сніжки.  

     Хто ж дарує жартома Білі мухи? Це … Відповідь (Зима)                                                                         

ІІ. Основний етап.  

1. Повідомлення теми уроку  

Вступна бесіда 

- Діти, яка зараз пора року? (зима)  

- А які ви знаєте зимові місяці? (грудень, січень, лютий) 

Що приносить нам зима ? 

- На які свята ми з нетерпінням чекаємо ? 

- Відгадайте загадку і скажіть про яке свято йде мова? 

Я цього святого 

Дуже-дуже добре знаю. 

Він на свято в чобіток 

Для слухняних діточок 

Має у своїй торбинці 

     Найприємніші гостинці. 

- Чи подобається вам свято Святого Миколая? 



 

- Де складає подарунки Святий Миколай для слухняних дітей?  

- Друзі! Чи замислювалися Ви над тим,звідки взявся такий добрий звичай розвішувати 

барвисті шкарпетки для Миколая?  

Сьогодні на уроці ми з вами будемо творити дива «Барвисті шкарпетки для Миколая» 

Розповідь вчителя про історію виникнення традиції готувати шкарпетки для 

святого Миколая 
       Я хочу вам розповісти  незвичайну і дуже цікаву легенду - чарівна історія 

обов’язково надихне вас на створення власного шедевру. 

(Показ презентації) 

 Давним-давно, коли Миколай ще був молодим юнаком, дізнався він про трьох сестер. 

Жили вони бідно, перебиваючись з хліба на воду. Але всі три мріяли вийти заміж. Та оскільки в 

хаті панували злидні, у дівчат не було навіть посагу — яке там заміжжя?.                                                                               

 Жаль стало Миколаю сестер. Тож діждавши ночі, він потайки пробрався на їх обійстя та 

вкинув у димохід три мішечки золотих монет. А в той час біля каміну висіли панчохи, які 

дівчата напередодні випрали та повісили сушитися. Скотившись камінною трубою вниз, монети 

потрапили прямісінько до панчох сестер.                                                                                                                                                      

Відтоді у день пам’яті Святого Миколая дітлахи вивішують над каміном яскраві шкарпетки, аби 

Угодник не забув порадувати їх довгожданим подаруночком. А турботливі батьки з радістю 

допомагають Святому втілити мрії своїх дітей. У Європі ця традиція відома ще з ХV століття і 

вже давно стала різдвяною. Тож сьогодні маленькі європейці розвішують шкарпетки для 

різдвяного діда — Санта-Клауса, праобразом якого і є Святий Миколай.                                                                                             

Не біда, якщо в будинку немає каміну! Можна розвісити шкарпетки над вікном, біля печі, або 

сховати під ялинкою. Найсміливіші виставляють за поріг начищений черевичок. В Україні ж 

Миколай традиційно кладе подарунки під подушку.                                                                                                

- Любі друзі! Якщо Вам сподобалася легенда про Миколая і ви мрієте здивувати Святого 

яскравою шкарпеткою, ось вам готова викрійка. Сюди напевне помістяться всі-всі дарунки 

щедрого нічного гостя. 

 Ознайомлення з видами шкарпеток, з викройкою виробу (демонстрація 

зразків виробів) 

 
- Діти, перед вами готові вироби. Подивіться уважно і скажіть, з яких матеріалів виготовлені 

ці чудові шкарпетки? (з тканини, фоамірану, фетру….)  

https://pustunchik.ua/ua/holidays/new-year/Didy-Morozy
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- Які інструменти  нам знадобляться для виготовлення шкарпеток? 

(ножиці, клейовий пістолет, праска) 

Правила техніки безпеки при роботі з інструментами 

Інструменти та матеріали: шаблони, ножиці, клей. 

     Друзі, перш ніж приступити до виконання практичної роботи, нам потрібно 

повторити правила техніки безпеки. Пропоную вам пограти в гру «Так – Ні» (на дошці висить 

надпис ТАК – НІ, діти читають запитання, дають відповідь та прикріплюють на дошку під 

надпис) 

Правила користування ножицями  

1. Ножиці – це небезпечний інструмент. Поводитись з ним треба обережно.(так) 

2. На робочому місці поклади ножиці так, щоб вони не виходили за край парти. (так) 

3. Тримай ножиці вістрями догори.(ні) 

4. Передавай ножиці закритими і кільцями вперед. (так) 

Правила користування клеєм 

1. Клей треба наносити шпателем від середини до країв.(ні) 

2. При потраплянні клею на одяг його слід негайно розтерти по одягу.(ні) 

3. Для притискання елементів аплікації і витирання рук треба користуватися  

серветкою.(так) 

Правила користування електроприладами                                                                         

 1. При роботі стежити за тим, щоб гаряча підошва праски ні в якому разі не торкалася 

електричного шнура. (так) 

2.  Щоб уникнути опіку рук, не торкатися гарячих металевих частин праски та рясно не 

змочувати матеріал водою. (так) 

3. Триматися за провід електричної праски. (ні) 

Правила користування клейовим пістолетом                      

 1. Помістіти пістолет на безпечну поверхню, таку як стіл. (так) 

2. Покласти аркуш паперу знизу, щоб захистити робочу поверхню. (так)  

3. Можна торкатися  металевого наконечника пістолета, оскільки він не може бути 

занадто гарячий, і ви не зможете отримати травму. (ні) 

- Молодці, можна починати процес перетворення тканини, фетру, фоамірану на чарівні 

шкарпетки. 

 Практична робота. Рецепт створення шкарпеток  за викройкою.               

        Починати роботу варто, тільки якщо є бажання і гарний настрій, інакше шкарпетки 

вийдуть неохайними, клей не буде склеювати деталі, ножиці відмовляться вирізати. 

(Учитель повідомляє учням про виготовлення за інструкцією, кожному індивідуально. 

Роздає технологічні та інструкційні картки. 

Учні самостійно виконують технологічні операції. Вчитель стежить за роботою учнів, 

контролює, надає індивідуальну допомогу.) 

Новорічний чобіток з фетру 

        Фетр є в арсеналі кожної рукодільниці. Матеріал підходить для невеликих і великих 

виробів, включаючи чобіток. Нам знадобиться: 

- великий відрізок білого, червоного, зеленого або блакитного фетру; 

- трохи білого матеріалу; 

- картон або папір; 

- олівець; 

- ножиці; 

- гарячий клей, або клей «Момент»; 

- тонка атласна стрічка. 

1. Спочатку намалюємо і виріжемо з фетру шаблони основи і халяви чобіт в повну 

величину за викройкою. 

2. Шаблон основи вирізаємо, прикладаємо до тильної сторони тканини і обводимо. Потім 

вирізаємо дві однакові деталі і зклеюємо їх з боків. 



 

3. Повторимо це з шаблонами халяви і білим фетром. Отримані прямокутники обертаємо 

навколо верхньої частини чобота і приклеюємо, загорнувши краї назовні. 

Фізкультхвилинка. (відео слайд) 

Практична робота. Оздоблення виробу 
Із залишку фетру, фоамірану, тканини вирізаємо декоративні елементи: сніжинки, гілки 

гостролиста, червоні квіти, силуети птахів, казкових героїв. Приклеюємо їх до основи. Із 

стрічки робимо петлю, щоб прикріпити чобіток. 

Наведення порядку на робочому місці 

Вчитель: Завершуємо роботу. Ховаємо ножиці, щільно закриваємо і прибираємо клей, 

виключаємо праску, клейовий пістолет, на столах повинні залишитися лише ваші роботи. 

Пояснення: вчитель повинен упевнитись, що на столах, немає ножиць, електроприлади 

вимкнено! 

ІІІ. Заключний етап.    

Заключна бесіда   

- Діти, що ми сьогодні з вами робили? (чарівні шкарпетки) 

- З якого матеріалу виготовляли шкарпетки? (з фетру, фоамірану, тканини) 

- Якими інструментами ви користувалися під час уроку? 

- Чи досягли ми з вами мети нашого уроку? (виготовити та оздобити різдвяні шкарпетки)  

- Діти, чи сподобався вам наш сьогоднішній урок? 

- Чи сподобалося вам виготовляти чарівні шкарпетки? 

- Що цікавого ви дізналися?.. 

Підведення підсумків 

Оцінювання 

Перевірка робіт учнів, аналіз, демонстрація робіт.  Домашнє завдання. Знайти і 

подивитися в інтернеті, як оздоблюють різдвяні шкарпетки. Прибирання робочих місць.  

Рефлексія 

Музична хвилинка. Прослуховування пісень про Святого Миколая. 

Дякую всім!  

 

 

 

ІНТЕГРОВАНИЙ (БІНАРНИЙ) УРОК 

(РОЗВИТОК  МОВЛЕННЯ/ ЛОГОПЕДІЯ/ + ПРИРОДОЗНАВСТВО /Я ДОСЛІДЖУЮ 

СВІТ/+МАТЕМАТИКА+ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО+КОРЕКЦІЯ) 

ДЛЯ  2 КЛАСУ (ДІТЕЙ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ) 

 «ОСІННЯ ПОДОРОЖ» 

 

Кирийчук С.О., 

вчителька початкових класів 

 

Семейко Т.О., 

логопединя 

Комунальний заклад 

 «Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12  

м. Лисичанськ 

 

Мета: узагальнити знання  дітей про осінь як пору року, уточнити уявлення про 

сезонні зміни в житті рослин і тварин,  значення природи в житті людини;  закріпити 

походження назв осінніх місяців; працювати над збагаченням словникового запасу дітей 

образними висловами; розвивати навички словотворення; підбирати відносні прикметники, 

пов’язані з назвами осінніх явищ; розвивати зв’язне мовлення; закріплення правильної 

вимови звука р , диференціації свистячих та шиплячих звуків; розвивати артикуляційну 

моторику,  графічні навички, дрібну моторику м’язів кістей рук, орієнтування в просторі,  



 

координацію рухів і мови; розширювати активний словник учнів; формувати ключові 

компетентності: комунікативну, інформаційну, навчально-пізнавальну. 

Розвивати уяву, фантазію,  спостережливість,уміння перетворюватися на образи, 

використовуючи прийом емпатії. 

Виховувати бажання спостерігати за красою осінньої природи. 

Обладнання: ІКТ, інтерактивна дошка, музика для ігор і фізкультхвилинок, 

презентація «Осіння подорож», аудіо запис «Звуки природи», інтерактивна гра «Осінь», 

інтерактивна дидактична гра «Звари борщ та зроби салат», муляжі овочів , 8 полусфер, 

намальований лабіринт на підлозі, 20 паперових листочків жовтого, червоного та зелених 

кольорів, 6 сухих осінніх листочків (дуб, клен, горобина, акація, калина, каштан),  А2 з 

намальованим стовбуром дерева без листя, маленькі малюнки горіхів і грибочків по 9 штук + 

1 одному з прикладами, 2 кошика, фарби, картинки: зайця, сороки, ведмедя, білки; 

на кожного учня: ноутбук, Google форма з тестовим завданням «Який? Яка? Яке?» , 

Су-джок м’ячі, паперовий осінній листок з пустим обличчям, 2 паперових листки на 

ниточках, аркуш паперу А4, стілечик. 

Кількість дітей: 2-3 

Хід уроку 

І. Організаційний момент. 

1. Привітання. 

Логопед. 

-   Приготуймо рученята й привітаймося. 

Логоритмічна вправа «Добрий день» + дрібна моторика для пальчиків. 

 Добрий день, сонечко! (руки вгору) 

 Добрий день, хмаринко! (намалювати  пальчиком у повітрі уявну 

хмаринку) 

 Добрий день, пташечко! (схрестити руки) 

 Добрий день, ялинко! (утворити долонями «дах будиночка») 

 Добрий день вам! (показати двома руками на гостей) 

 Добрий день нам! (показати двома руками на себе) 

 Добрий день тобі! ( показати пальчиком один на одного) 

 Добрий день мені! ( показати пальчиком  на себе) 

ІІ.  Мотивація навчальної діяльності (На слайді падає осіннє листя) 

Логопед. 

-  Сьогодні в нас незвичайний урок: ми будемо з вами подорожувати! 

 Послухайте загадку  і спробуйте відгадати, про яку пору року йдеться:(звучить 

фрагмент музики П.І. Чайковського – Пори року. Жовтень "Осіння пісня") 

Хто вона, ота красуня 

 В золотім намисті, 

Що без пензля і без барв 

Скрізь малює листя?(Осінь) 

ІІІ.  Повідомлення теми уроку 

Логопед. 

-  Правильно, тема нашого уроку «Осіння подорож». (СЛАЙД 3) 

ІV.  Робота над темою уроку 

Логопед. 

-  Я пропоную вам проїхатися  маршрутом чарівної пори осені. А зараз  

сядьмо в потяг і відправимося в нашу подорож. (СЛАЙД 4) (Діти, тримаючи один 

одного за плечі, гудуть: и-и-и…і крокують колом, імітуючи рух потяга чи-чи-чи…и 

підходять до дошки-екрана) 

Вчитель. (СЛАЙД 5) 

-  Ось і перша зупинка під назвою «Осінні місяці» та завдання для вас.  



 

Подивіться на картинки, назвіть осінні місяці та згадайте, чому вони називаються 

саме так.(Діти називають осінні місяці:вересень, жовтень, листопад).(СЛАЙД 6) 

Вчитель. 

-  Місяць вересень? ( Тому, що птахи верещать від холоду). 

- Місяць жовтень? ( Тому, що жовтіє листя на деревах). 

- Місяць листопад? ( Тому , що з дерев опадає листя). 

- Який зараз місяць? (Листопад). 

- За вашими спостереженнями, яка сьогодні  погода? (Відповідь дітей). 

- Покажемо в календарі погоди (Разом з дітьми робимо позначки в 

календарі погоди). 

- Вересень, жовтень, листопад – що це?  Місяці якої пори року? (Осінь)  

(СЛАЙД 7) 

- Пограймо в гру. Гра «Асоціативний кущ» (СЛАЙД 7) 

- Підберіть картинки, які відносяться 

до слова «осінь». У нас багато картинок, але вам 

треба вибрати ті, які відносяться до слова «осінь». 

(Діти складають асоціативний кущ за 

допомогою інтерактивної гри «Осінь». Звучить 

музика). ДОДАТОК 1 

Логопед. 

- А тепер за обраними картинками  

складемо коротеньку розповідь про  

осінь.(Наприклад:Наступила осінь. Часто ідуть дощі. З дерев падає жовте, червоне 

листя. Дме холодний вітер. І т.п.) 

- Молодці, і саме зараз доречно пограти  в гру.  Дидактична гра 

 «Який? Яка? Яке?». ( Діти працюють на комп’ютерах, використовуючи Google 

форму ) 

- Прочитайте питання й виберіть відповіді.  

- Натискаймо на «відправити» і 

перевіряймо. А тепер дивимось на екран, де ваші 

відповіді і ще раз повторимо.(СЛАЙД 8) 

Вчитель. 

-  І знову пограємо. Подивіться, які в 

мене листочки і назвіть, з якого  

дерева вони. Дидактична гра «З якого дерева 

листок» (Діти по черзі вибирають листок і називають 

назву дерева з якого листок).(СЛАЙД 9) 

Фізкультхвилинка 

(кожен учень тримає в руках паперові осінні листочки) 

Ми листочки, ми листочки. махають руками з 

листочками над 

головою 

Ми осіннії листочки. обертаються навколо себе 

Ми на гілочках сиділи, присідають 

Дмухнув вітерець – полетіли. Діти промовляють: Ф – Ф - Ф 



 

Логопед. 

-  І тепер ми, як листочки, полетімо за вітром (СЛАЙД 10)  

(звучить музика і діти «летять» музика «Падають, падають листя») 

- Слухайте, як свистить вітер С-С –С, як шумлять дерева Ш- 

Ш-Ш. 

Ми літали, ми літали , «Літають» по 

всьому класу 

І на землю посідали присідають 

 

Логопед. 

- Діти,  дмухнімо разом на  листочки й утворимо листопад. (Діти з  

присутніми піднімають руки вгору і «здувають» листочки) 

- З яких двох слів складається слово «листопад»? (Словотворення:  

«листок»+ «падає»= «листопад») 

- Подивіться, куди ми з вами потрапили?!!! (СЛАЙД 11) Так, ми з вами  

опинилися на лісовій галявині!!! Ану, тихенько. Послухаймо звуки природи. Гра 

«Упізнай за звуком» (Звучить запис: шурхіт листя. Крик журавлів. Шум дощу. Тупотіння 

їжачка.) 

- Що ви почули? (Відповіді дітей). Логоритміка.  

Шурхотить листя під ногами –шурх, шурх, шурх. 

Відлітають журавлі – курли, курли, курли. 

Крапає дощик – крап, крап, крап. 

Тупає їжачок – туп, туп, туп. 

- А ось перший гість, про кого ми згадали, це -  Їжачок . (СЛАЙД 12) 

Гляньте, які в нього гострі голочки. (вправа «Голочка»). А скільки багато грибів. 

(вправа «Грибок»). Проспіваймо нашому їжачку пісеньку. 

        Логоритміка - «Їжачок» - пісня-гра (Су-Джок масаж) 

Котиться, котиться наш їжачок Кругові рухи долоньок   

В нього багато малих голочок. Прямі рухи 

долоньками вгору-вниз 

Стрибнув на ручки мені і біжить На праву руку покласти м'ячик. 

Іншою рукою починати піднімати м'ячик 

до плеча,а потім «спустити» м'ячик 

вниз. 

Вгору побіг і донизу біжить На ліву руку покласти м'ячик. 

Іншою рукою починати піднімати м'ячик 

до плеча,а потім «спустити» м'ячик 

вниз. 

Котиться, котиться наш їжачок Кругові рухи долоньок 

В нього багато малих голочок. Прямі рухи долоньками вгору-вниз 

Він на животик скотився мені Кругові рухи  м’ячем по животу 

Трішки лоскоче він груди мої Прямі рухи м’ячем по грудях 



 

Вчитель. 

- Молодці. Сідайте, дітки, на «пеньочки»,послухайте, яку я знаю лісову  

пригоду.(Діти та вчитель сідають в коло на маленькі стільчики.  Учитель 

демонструє  за сюжетом розповіді картинки: сороки, зайця, ведмедя та білочки) 

- Якось Сорока почула, що люди осінь хвалять і 

милуються її красою. 

Полетіла вона до лісу, щоб про це розповісти 

звірям. 

Бачить,  заєць біжить. 

- Агов, вухастий! Подивись, яка гарна осінь! 

- Та що ж у ній гарного? Глянь, як листя облітає - 

біда! Ніде сховатися. 

- Ой біда з тією осінню, - повторила Сорока і 

полетіла далі. 

Побачила Ведмедя, що попався на галявині та кричить: 

- Біда, біда йде, Мишко! Незабаром усе листя пообпадає - тоді ніде не заховаєшся: ні 

за кущем, ні за деревом... 

- А все через оту осінь! 

Посміхнувся Ведмідь: 

- А чого це мені під кущами ховатись? Я собі барліг на зиму приготував. Бачиш, який 

матрац сухим листям набив. 

- Осінь гарна! 

- І я осінь шаную, - сказала Білочка. 

- Вона щира і вродлива, і нас до зими готує. Он скільки нам подарувала грибів, 

жолудів, горішків, ягід. Добра осінь, лагідна! 

Зовсім заплуталась Сорока, чи гарна осінь, чи ні? 

- А як ви гадаєте? (Відповіді дітей). Як звірі готуються до зими?  

(Відповіді дітей: міняють шубки на теплу, роблять запаси, впадають в сплячку ). А 

птахи? (відлітають у теплі краї). А як їжачок готується до зими? (Відповіді дітей: він зимою 

спить). А як готується білочка? (Відповіді дітей: робить запаси). (СЛАЙД13) 

- Допоможемо білочці готуватися до зими. Пройдімось по лісу, 

 назбираємо горішки та гриби і порахуймо скільки ми допомогли білочці назбирати 

запасів. 

(Діти по черзі йдуть по лабіринту до дупла білочки, 

збирають горіхи і гриби, рахують приклади,а потім 

дізнаються, скільки разом грибочків та горіхів у білочки. 

Лабіринт засипаний листям, а на різних доріжках 

картинки горіхів та грибів ).ДОДАТОК 3 

 

 

-  Але не тількизвірі готуються до зими. 

Осінь – пора року, коли час  

збирати врожай (СЛАЙД 14) овочі (діти називають ), фрукти(діти називають ). І 

наша бабуся чекає нас у гості. 

Логопед. 

- Та до бабусі не так легко потрапити, бо попереду є болото, яке треба 

 нам перейти. Гра «З купини на купину» (СЛАЙД 15) (Діти ідуть по «Купинкам», 

промовляючи чистоговорку). 

Сінь – сінь – сінь – наступила осінь. 

Са – са – са –дивись яка краса. 

Си – си – си – золоті ліси. 

Су – су – су – я дощі несу. 

-  Молодці. Ви пройшли цей небезпечний шлях. (СЛАЙД 16) 



 

-  Сьогодні ми згадаємо про дари осені, що ростуть у землі та на 

 деревах (вправа «Лопаточка»). А з деяких можна зварити смачне варення. (вправа 

«Смачне варення) 

- Так. Осінь - щедра пора. Ви зібрали УРОЖАЙ – плоди та  

коренеплоди. 

- Нам бабуся хоче зварити борщика та зробити салат. Допоможемо їй.  

Виберімо потрібні продукти. 

Логопед: Дидактична інтерактивна гра «Приготуй 

борщик та салат». (СЛАЙД 18) 

Вчитель: А тепер ви самостійно виберіть муляжі 

овочів для борщу та салату (Діти  обирають овочі для борщу 

та салату та кладуть у кошики). 

 

- Допоможемо порізати овочі. 

Пальчикова гімнастика з мовним супроводом «Ми 

капусту рубим» 

Ми капусту рубим. 

 

(Дитина зображує рубаючи рухи 

сокири, рухаючи прямими 

долоньками вгору і вниз) 

Ми капусту трем. (Ребром долоні водимо вперед і назад) 

Ми капусту солим. 

 

(збираємо пальчики в пучку і вдаємо, що солимо 

капусту) 

 

Ми капусту жмем. 

(Енергійно стискаємо і розжимаємо кулачки) 

 

 

Вчитель. 

-  А які прислів’я про осінь ви знаєте? Я, наприклад, знаю таку: «Хто  

цілий рік байдикує,то навіть у вересні голодує».(Відповіді дітей: «Як вересніє, то й 

дощик сіє», «Вересень пахне яблуками,а жовтень – капустою»та інші). 

Логопед. 

-  Складаймо прислів’я за малюнками – підказками (елемент мнемо 

 таблиці) (СЛАЙД 19) 

 

Осінь іде – дощі за собою веде 

   



 

 
 

Вчитель. 

- Діти, на спогад про нас, намалюймо бабусі дерево з осінніми 

 барвами. (СЛАЙД 20) 

Але малювати ми будемо не пензликом, а м’ятим 

аркушем.. 

(Разом з дітьми 

робимо кульки зі м’ятого  

паперу А4, умочуємо у 

фарбу  і малюємо   осіннє 

листячко на аркуші 

паперу А2, де 

намальований стовбур 

дерева. ) 

Логопед. 

-  Пора вертатися до школи. І ми поїдемо на автобусі. Логоритміка 

 «Автобус» 

 

Ми  в автобус посідали Діти «присідають» 

У віконця заглядали Повороти голови ліворуч, праворуч 

Наш водій мотор завів: тр – р – р - р Діти руками «заводять мотори» 

І поїхали мерщій Діти руками і ногами імітують рух 

автобуса 

 

V. Підсумок уроку. 

Вчитель. 

-  Наша подорож  закінчилась. Яка подорож 

була у нас?(Осіння) 

Рефлексія. 

Вчитель. 

- З яким настроєм ви подорожували? Оживіть 

один з листочків, який 

 ви візьмете з собою, на згадку, намалювавши йому 

обличчя вашого настрою. В цьому вам допоможуть смайлики. 

(СЛАЙД 21) ДОДАТОК 4 
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РОЗРОБКА ЗАНЯТЬ З КУРСУ «СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ОРІЄНТУВАННЯ»  

ДЛЯ 8 КЛАСУ «КУЛЬТУРА ПОВЕДІНКИ» ДЛЯ УЧНІВ ІНКЛЮЗИВНОГО 

НАВЧАННЯ.  

КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ ЮНАКІВ І ДІВЧАТ 

 

Комаров К.О.,  

практичний психолог  

Бутівський ліцей, Старобільська ЗОШ ІІ-ІІІ ст. №4  

Старобільського району 

 

1. Привітання. Вступ.  

Привітання. Як пройшов навчальний день? Чим радісним ти можеш похвалитися?  

Спілкування — це один з найважливіших процесів у житті. Спілкування — процес 

розвитку контактів між людьми. Саме у спілкуванні (спілкуючись безпосередньо або за 

допомогою книжок, телебачення, Інтернету, інших засобів) ми можемо здобути необхідні 

знання і дізнатися про досвід інших людей. Тільки спілкуючись, можемо реалізувати свої мрії 

та досягти мети. Саме у підлітковому віці спілкування стає надактуальним.  

2. Вправа «Життєві історії».  

Перш ніж перейти до подальшої роботи, ознайомимось з декількома історіями.  

1. Соня дуже симпатична, доброзичлива, і в неї просто сяюча усмішка. Нещодавно я 

запросив її на прогулянку. Вона згодилась. Ми пішли гуляти та весело провели час. Навіть 

розходитись не хотілось. Мені здається, я їй подобаюсь. Може, це вже любов? 

2. Мені подобається хлопець зі старшого класу. Він високий та красивий, дотепний, 

займається спортом. Багато дівчат від нього шаленіє. Я постійно про нього думаю, на перервах 

https://www.youtube.com/watch?v=4KXBMpPx4K0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/dlya-kompleksov-detskii-sad-nachalnaya-shkola/2014/11/13/zhovte-listyachko-letit
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/dlya-kompleksov-detskii-sad-nachalnaya-shkola/2014/11/13/zhovte-listyachko-letit
https://vseosvita.ua/library/konspekti-zanat-netradicijni-tehniki-maluvanna-z-ditmi-doskilnogo-viku-123329.html
https://vseosvita.ua/library/konspekti-zanat-netradicijni-tehniki-maluvanna-z-ditmi-doskilnogo-viku-123329.html
http://skviravo.ucoz.ru/dns1/programa_gavriljuk.pdf
https://vseosvita.ua/library/urok-ritmiki-v-gosti-do-babusi-19300.html
http://ds16balahna.edusite.ru/p71aa1.html
https://vseosvita.ua/library/a-doslidzuu-svit-2-klas-tema-osin-u-prirodi-osinni-misaci-174346.html
https://vseosvita.ua/library/a-doslidzuu-svit-2-klas-tema-osin-u-prirodi-osinni-misaci-174346.html
https://useraudio.net/search/выход-детей
https://useraudio.net/search/выход-детей
https://useraudio.net/search/фанфары-на-выход-детей-юид
https://www.youtube.com/watch?v=dywBgjg4J6
https://www.youtube.com/watch?v=bh6HVG4aq1Q


 

намагаюсь пройти біля його класу, щоб побачити. А він не звертає на мене уваги. Що мені 

робити? 

3.  Я закохався. Світ змінився, став сонячним, привітним, а в моїй душі неначе тріпотять 

яскраві метелики! Вона теж мене кохає, дбає про мене я ніколи не зроблю їй нічого поганого. 

Батьки проти того, щоб ми близько спілкувались, бояться, щоб ми не наробили дурниць. Я 

вважаю, що таке кохання дається один раз у житті. Хіба кохання — це дурниця? 

– Про що усі ці історії?  

– Це життєві історії?  

– Є серед цих історій схожа на твою?  

3. Інформаційне повідомлення «Етикет спілкування хлопців та дівчат».  

Саме в підлітковому віці посилюється потяг до осіб протилежної статі. У підлітків 

виникають нові почуття: зацікавленість, симпатія, захоплення, закоханість, дружба, кохання, а 

разом з ними безліч запитань. Які є правила спілкування для хлопців та дівчат?  

В основі сучасного етикету лежать досить прості правила поведінки – дівчата, жінки, 

старші люди та хворі завжди мають перевагу над іншими.  Вони  вирішують, чи починати з 

ким-небудь розмову, першими входять до кімнати і т.д. Дівчатам, жінкам, людям похилого віку 

слід поступатися місцем у громадському транспорті. При знайомстві роблять інакше: спочатку 

називають дівчині ім’я хлопця, старшому ім’я молодшого. 

При зустрічі зі знайомими людьми обов’язково привітайся. Першими вітаються хлопці з 

дівчатами, чоловік з жінкою, молодший зі старшим. Необхідно звертатися до всіх у ввічливій 

формі. 

Щоб мати хороші манери, дуже важливо правильно поводитись у громадських місцях. 

Негарно ходити занадто швидко, перестрибувати через кілька східців на сходах, розмахувати 

руками. Не варто впиратися руками в боки, засовувати їх в кишені. По сходам хлопець повинен 

іти так, щоб мати можливість в разі необхідності допомогти дівчині. Тобто піднімаючись, 

знаходитися за нею, а спускаючись – перед нею. 

 Юнак завжди і в усьому повинен допомагати дівчині, оберігати її. Дівчина має оберігати 

свою честь, не дозволяти в своїй присутності грубощів, ніяких непристойностей, нецензурної 

лайки. Ніколи не принижуйте гідність своїх  товаришів та незнайомих людей. 

І юнакам і дівчатам слід завжди  мати доглянуті руки. Кусати нігті недопустимо. 

Непристойно  розчісуватися у компанії інших людей. Погана звичка сякатися у хустинку у 

присутності інших людей. 

Запам’ятай - виховані люди завжди мають перевагу над іншими. 

4. Перегляд відео.  

Манери хлопця та дівчини у товаристві - Яна Бей  / https://www.youtube.com/watch?v=-

dxYyIRncA8  4 хв  

5. Вправа «Я хочу тобі сказати, що…» 

Необхідно придумати й записати 3 фрази, які можна було б сказати людині, яка тобі 

подобається (висловити свою симпатію, добре ставлення). Потім ці фрази треба озвучити з 

відповідною інтонацією.   

– Що було важко робити під час виконання завдання? 

– Як почуває себе людина, якій говорять такі слова? 

6. Вправа «Правильно-неправильно»  

Обери фото, на яких зображена поведінка молодих людей, недопустима у громадських 

місцях. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-dxYyIRncA8
https://www.youtube.com/watch?v=-dxYyIRncA8


 

 
 

7. Підсумок: запиши в зошит 

Основні правила етикету можна сформулювати так: 

 Поводьтесь з людьми так, як би ви хотіли, щоб поводились з вами. 

 Дівчата мають перевагу перед хлопцями. 

 Жінки – перед чоловіками, старші перед молодшими. 

 Люди з інвалідністю чи хворі перед здоровими. 

 

Тема: Зовнішній вигляд молодих людей 

 

1. Привітання. Вступ.  

Привітання. Як пройшов навчальний день? Чим радісним ти можеш похвалитися?  



 

2. Актуалізація.  Повторення вивченого. 

На минулому занятті ми займалися питаннями етикету спілкування. Пригадаємо дещо з 

вивченого.  

Вибери речення, в яких немає помилок правил етикету. 

- Дівчатам, жінкам, людям похилого віку слід поступатися місцем у громадському 

транспорті. 

- При зустрічі зі знайомими людьми обов’язково вітатися. 

- Першими вітаються дівчата з хлопцями. 

- Сидіти потрібно рівно на передньому краї стільця, не закладай ногу за ногу. 

- Сякайся у хустинку у присутності інших людей. 

- Не телефонуй другу чи подрузі рано вранці чи пізно ввечері. 

- Починаючи розмову забудь привітатися, а закінчуючи не  прощайся.  

Але мало знати і користуватися нормами етикету спілкування.  

3. Вправа «Перша зустріч»  

Чи бувало у тебе так,  що перш ніж вступите в якісь стосунки з невідомою вам особою, 

перш ніж вимовите до неї бодай одне слово, у вас уже починає складатися певна думка про неї 

(як і в неї про вас). Цьому сприяє зовнішній вигляд людини.  

Уявімо таку ситуацію. Тебе на вулиці зупиняє чоловік з довгим, нечесаним волоссям, з 

розкуйовдженою бородою, в брудному одязі і з грубими жестами. Він ввічливо починає: 

«Скажіть будь ласка…..»  

– Яке у  тебе про нього склалося враження?  

–  Поміркуй над фразою: «За одягом зустрічають, за розумом проводжають».  

4. Інформаційне повідомлення «Зовнішній вигляд»  

Зовнішній вигляд людини  - це перше враження, яке ти справиш на іншу людину. Твій 

вигляд може багато що розповісти про тебе. Він відображає характер особистості, її звички, 

вподобання і нахили. Якщо ти чистий, охайний і акуратно зачесаний, інші вбачають у цьому 

ознаку вихованості. 

Зовнішній вигляд людини може змінюватись залежно від місцезнаходження людини в 

даний момент. 

Одяг зумовлений положенням, стилем, смаками та матеріальним станом людини. 

Підбираючи одяг і взуття, потрібно враховувати колір, тканину, фасон і стиль. Основне правило 

- одяг не повинен бути брудним, неохайним чи подертим. Це свідчить про недбалість його 

власника, неповагу до людей і в першу чергу до самого себе.  

Значним фактором впливу на одяг є мода. Більше чи менше притримуватися її - вирішує 

сама людина. А ще часто чуємо вираз «одягнений зі смаком». Якщо   про людину говорять, що 

вона «модно одягнена», то це зовсім не означає, що сама вона приваблива в цьому одязі. А ось 

якщо «одягнена зі смаком», то  і  одягнена модно, і одяг її прикрашає, і в образі неодмінно щось 

цікаве, що викликає симпатію і підібране саме для даного моменту. 

Одяг повинен бути зручним та не суперечити загальноприйнятим вимогам пристойності. 

Культура одягу має не менше значення ніж культура поведінки. 

У зовнішності жінки важливу роль відіграє створення макіяжу, завдяки якому вона 

зможе виглядати бездоганно завжди і скрізь. Одним з основних правил макіяжу є доречність. 

Наприклад, те, що добре виглядає ввечері, вдень буде виглядати зухвало, те, що підійде для 

фотосесії буде зовсім недоречно на роботі. До численних косметичних засобів, що їх 

використовують жінки, належать парфуми. У зв‘язку з цим є два застереження: по-перше, 

найдорожчі духи ніколи не замінять догляду за своїм тілом, а по-друге, чим менше ми їх 

вживаємо тим краще (не слід зловживати парфумами з різким запахом).  

За допомогою зачіски, яка вам пасує, а також косметики можна підкреслити привабливі 

риси обличчя і приховати його недоліки. Молоді дівчата та й багато жінок старшого віку, часом 

не вміють як слід фарбуватися і неспроможні вибрати зачіску, яка б їм пасувала. Нерозбірливе 

слідування моді дуже часто йде їм тільки на шкоду. Приміром ви бачите дівчину з круглим, 

масивним, невиразним і блідим обличчям, і з волоссям, зачесаним назад. Щоб бути модною 

вона вищипала брови так, що з них лишилися тоненькі вії. Від цього лице її виглядає як біла 



 

куля. До того ж ця дівчина з усіх барв косметики вибрала лише одну – підвела повіки яскраво 

зеленою фарбою, оскільки саме такі нині в моді. Вона й не думала якимось чином приховати 

блідість свого обличчя, підфарбувати губи. Таким грубим помилкам при виборі косметики й 

зачіски слід запобігати. 

В чому ще проявляється турбота про зовнішній вигляд? Насамперед в систематичному 

додержанні гігієни всього тіла, догляді за шкірою відповідно до її характеру і вашого віку, за 

волоссям відповідно до його якості, правильному харчуванні, нормальному сні.  

5. Гра «Одягни людину» 

http://www.game-game.com.ua/uk/13973/ або аналог  

За допомогою комп’ютерної гри одягти людину: гармонійно, красиво з врахуванням 

кольорової гами.  

– Що було важко робити під час виконання завдання? 

– Чи можна так одягтися у житті?  

6. Вправа «Правильно-неправильно»  

Які з цих дівчат мають недоречний вигляд?   Поясни чому. 

7. Підсумки: запиши в зошит 

Одяг – важливий фактор нашої зовнішності. Зовнішність людини має бути завжди 

красивою, охайною, чистою. Якщо одяг чистий, доглянутий, модний, підібраний зі смаком, то 

він прикрашає людину. Вибираючи одяг і прикраси, необхідно враховувати свої індивідуальні 

особливості. 

http://www.game-game.com.ua/uk/13973/


 

 

 

 

Тема: Зовнішній вигляд і поведінка під час ділового спілкування 

1. Привітання. Вступ.  

Привітання. Як пройшов навчальний день? Як складалися відносини з однокласниками?  

2. Актуалізація.  Повторення вивченого. 

На минулому занятті ми займалися питаннями зовнішнім виглядом людей. Пригадаємо 

дещо з вивченого. Вкажіть вірні чи невірні вирази.  

– Одяг відображає характер особистості, її звички, вподобання і нахили. 

– Одяг зумовлений положенням, стилем, смаками та матеріальним станом людини  

– Основне правило – одяг  повинен бути брудним, неохайним чи подертим. 

–  «одягнений зі смаком» це те саме що «модно одягнений»  

– Одяг повинен бути зручним 

–  Парфуми з різким запахом слід використовувати постійно  

– За допомогою косметики можна приховати   недоліки обличчя.  

3. Вправа «Куди йдемо?»  

1. Розглянь зображення. Визнач за фото, куди зібралася кожна з груп людей. 

 

Отже зовнішній вигляд і особливо одяг людини залежить ще й від того, куди саме вона 

збирається.  

4. Інформаційне повідомлення «Діловий костюм»  

Службова обстановка накладає певні вимоги до зовнішнього вигляду ділової людини. В 

світі моди давно склалося певне поняття – «діловий костюм». Він, звичайно, враховує останні 

тенденції в моді, але при цьому залишається певною мірою строгим і консервативним. 

Здійснюючи підбір костюма в широкому сенсі (тобто враховуючи всі супутні 

компоненти), потрібно керуватись такими загальними правилами: 



 

 єдність стилю; 

 відповідність стилю конкретній ситуації; 

 розумна мінімізація колірної гамми (“правило трьох кольорів”); 

 сумісність фактури матеріалу; 

 відповідність аксесуарів (взуття, папки для паперів, портфеля тощо) та одягу.  

Головне правило, яке потрібно виконувати підбираючи діловий костюм та всі його 

компоненти,– загальне враження охайності, акуратності і навіть деякої педантичності в одязі. 

Це повинно примусити партнера думати, що така акуратність присутня й у справах. Одяг є 

своєрідною візитною карткою. Він має психологічну дію на партнерів по спілкуванню, нерідко 

зумовлюючи їх відношення один до одного. 

Жінка може користуватися значно більшою свободою у виборі фасону одягу, матеріалу і 

кольору тканини, ніж чоловік. Водночас одяг ділової жінки не повинен відволікати 

співрозмовника від ділової розмови. Тому не рекомендуються міні-спідниці і глибокі вирізи, 

яскраві кольори.  Найбільш придатні кольори – темно-синій, рудувато-коричневий, бежевий, 

темно-коричневий, сірий, світло-синій. Червоне варто надягати тільки на багатолюдні заходи, 

свята – таке плаття допоможе його власниці виділитися в юрбі. А от в офісі цей колір може 

викликати роздратування й утому інших співробітників та ділового партнера під час бесіди.  

Зовнішній вигляд ділової жінки підкреслює її взуття. Зазвичай стандартним взуттям є 

туфлі чорного кольору. Окрім чорного, перевага також надається синьому, темно-коричневому, 

сірому кольорам. Дуже вишукано, коли взуття гармонує із кольором одягу або сумочки, паска. 

Не слід на роботу з’являтись у капцях або босоніжках з відкритим верхом. 

У більшості розвинених країн обов’язковим елементом ділового одягу є панчохи чи 

колготки незалежно від пори року. Колір панчох не повинен бути дуже контрастним із одягом. 

Невід’ємною частиною одягу ділової жінки є сумочка. Однак ділова жінка має справу з 

паперами, тому слід мати папку або портфель. Не допускається використання для паперів 

одноразового пакета. 

 Необхідно одягатися відповідно до своєї зовнішності. Намагайтеся підібрати колір 

сукні, який би гармонував з кольором очей та волосся. Вибираючи щось модне, потрібно 

постійно мати на увазі свою індивідуальність, зупинятися на тому, що вам підходить та вас 

прикрашає. Одна й та ж сама річ не підійде кожній людині. Про це потрібно завжди пам’ятати і 

не слідувати сліпо моді. 

Сучасна ділова жінка може дозволити собі дещо порушувати вимоги щодо ділового 

одягу. Жінки почали одягати саме ті речі, які найбільше підкреслюють їх стиль: облягаючі 

блузи, помірно яскраве вбрання, різнокольорові спідниці, брюки, різноманітні жилети, у міру 

декольтовані блузи, плаття без рукавів. 

Зачіска ділової жінки також повинна бути компактною, строгою та елегантною. У 

робочій обстановці хитромудрі комбінації небажані. Не слід фарбувати волосся в авангардні 

кольори (рудий, синій, фіолетовий) – це шкодить діловому авторитету. Колір волосся повинен 

гармонувати з кольором шкіри обличчя й очима. Короткі, наближені до чоловічих, стрижки 

пасують далеко не кожній жінці. Найбільш прийнятним для ділової жінки вважається волосся 

середньої довжини. 

Купуючи парфуми недостатньо просто оцінити їхній аромат. Необхідно перевірити, як 

він поєднується з запахом вашої шкіри (у кожної людини вона має свій, неповторний запах). 

Для цього рекомендується капнути парфуми на руку, розтерти, а лише потім оцінювати їх. 

Косметика, макіяж підкреслюють характер жінки. Ділова жінка завжди повинна 

виглядати бадьорою, рішучою, упевненою в собі. Створити таке враження можуть допомогти 

косметичні засоби. 

Макіяж повинен бути непомітним (мінімум туші для вій, тіні, помади – і не занадто 

яскраві) і звичайно гармонувати з кольором волосся, розрізом, кольором очей, формою 

обличчя. Неяскравим також повинен бути денний макіяж. 

5. Вправа «Правильно-неправильно»  

Давай повернемсь до вправи 3. На яких зображенням вказаний класичний діловий стиль? 

Поясни чому. 



 

6. Підсумки: запиши в зошит 

Діловий стиль має бути строгим, консервативним і водночас модним.  

Працює «правило 3 кольорів» 

Одна й та ж сама річ не підійде кожній людині. 

 

Література. 

1. Бей Я. Манери хлопця та дівчини у товаристві / 

https://www.youtube.com/watch?v=-dxYyIRncA8   

2. Лесько О. Й., Прищак М. Д., Залюбівська О. Б. Етика ділових відносин – Вінниця, 

ВНТУ, 2011. – 309 с.  

3. Ященко Н.В. Навчальний посібник з соціально-побутового орієнтування 8 клас / 

https://sites.google.com/site/asenkospo/materiali/metodicna-robota  

 

 

 

 

КОНСПЕКТ БІНАРНОГО ЗАНЯТТЯ ВЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА  

ТА ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА 

ДЛЯ УЧНІВ 2 КЛАСУ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ. 

«ПОДОРОЖ ДО КРАЇНИ ЛИСТОПАД» 

 

Кочерова П.В.,  

практична психологиня 

 

Міщихіна А.В.,  

вчителька- логопединя 

Лисичанська загальноосвітня школа I-II ступенів №9 

м. Лисичанськ 

 

Мета: закріпити знання дітей за лексичною темою «Осінь», розширювати та 

активізувати словник, закріплювати узагальнюючі поняття, розвивати граматичну будову 

мови та зв'язне мовлення. Розвивати: зорово-просторове сприйняття, дихальну та 

артикуляційну гімнастику, дрібну моторику рук,  слухову і зорову увагу, пам'ять, активізувати 

процеси мислення; виховувати доброзичливість, витримку, вміння слухати. 

Обладнання: презентація PowerPoint, інтерактивна дошка, доступ до інтернету, осіннє 

листя, іграшка білочка. 

Хід заняття: 

(Слайд 1) 

1. Вступна частина (3-5 хв.) (слайд 2) 

Психолог: - Доброго ранку, діти, чи любите ви подорожувати? (відповіді дітей) Так? Які 

ви розумнички. Тоді ми пропонуємо вам здійснити подорож у чарівну країну Листопад. Але 

спочатку ми піднімемо один одному настрій. Для цього нам потрібно стати у коло та 

повторювати за мною слова вірша та рухи. Готові?  Починаємо! 

 Зібрались ми всі у коло (діти стають у коло) 

 Ти мій друг і я твій друг (показують  на товариша,а потім на себе) 

 Разом за руки візьмемось (беруться за руки) 

 І друг другу посміхнемось. (посміхаються один одному) 

2. Основна частина (20-25 хв.) (слайд 3) 

Психолог: Країна осені - це дивовижна та чарівна країна. Хто завітає до неї, той стає 

добрим і чутливим, розумним і кмітливим. Успіх нашої подорожі залежить від  гарного 

настрою, тому що чарівна країна «Листопад» не любить похмурих та сердитих дітей.  

Логопед: Щоб подорожувати по країні нам треба підготуватись. Настрій ми вже 

покращили, а тепер виконаємо самомасаж. 

https://www.youtube.com/watch?v=-dxYyIRncA8
https://sites.google.com/site/asenkospo/materiali/metodicna-robota


 

 Самомасаж (слайд 4) 

Спить маленька білочка, у своєму ліжечку (закриваємо очі долоньками) 

Ручками омилася, кружечком скрутилася (кругові рухи долонями по обличчю) 

Хвостиком накрилася ( кругові рухи вказівними пальцями по носу) 

Сняться її гарненькі сни. Спи,рідненька, міцно спи. ( постукування подушками пальців 

по щокам) 

Психолог: Наша подорож буде складна. Ми будемо багато міркувати та запам’ятовувати 

. Тому потрібно бути дуже уважними. 

Логопед: Добре, якщо діти уважні та помічають, що змінилось у природі, вони одразу 

відгадають загадку. 

Загадка (слайд 5) 

Коли вона загляне в сад, 

Наллється соком виноград, 

І пізні яблука ранет 

Солодкі стануть, наче мед. 

Як помандрує по гаях 

З чарівним пензлем у руках, - 

Все розмалює на путі, 

Берізки стануть золоті! 

І ми її уклінно просим: 

- Заходь у гості, щедра … 

( Діти хором - Осінь) 

Логопед: Про які ознаки осені йде мова у віршику? (слайд 6) 

(Діти відповідають)   

Психолог: Настав час підготувати до подорожі наші пальчики і ще раз згадати ознаки 

осені. (слайд 7) 

Раз,два,три,чотири,п’ять. ( випрямляємо пальчики з кулачка один за одним) 

Вийшли пальчики гулять. (двома пальцями йдемо) 

Пальчик цей у ліс пішов, (випрямляємо мізинчик) 

А цей пальчик гриб знайшов, (випрямляємо безіменний пальчик) 

Пальчик цей став чистити,(випрямляємо середній) 

А оцей став смажити, (випрямляємо вказівний) 

Ну а цей, він тільки їв. Та від цього потовстів. (випрямляємо великий пальчик)   

Логопед:  (слайд 8) Ми з вами згадали, що восени часто дме вітер. Пропоную 

перетворитися на вітер. (Діти дують на гілку з листям: тихо,сильно, плавно,поривчасто) 

Молодці. Діти, послухайте, здається, хтось стукає у двері. (слайд 9) 

Психолог: Це напевно новий учень. Піду подивлюсь. ( Приносить іграшку білочку). До 

нас завітала білочка. (слайд 10) Вона про себе склала віршик та хоче його розповісти. Давайте 

послухаємо. (слайд 11) 

Хвіст трубою, спритні ніжки – 

Плиг із гілки на сучок! 

Носить білочка горішки 

В золотий свій сундучок. 

В неї очі, мов горішки, 

Кожушинка хутряна, 

Гострі вушка, наче ріжки, 

У дуплі живе вон 

І міркує: а нехай-но 

Ще побудуть тут мені! 

Поки дні іще хороші, 

Поки є іще тепло, 

А як випадуть пороші, 

Заберу їх у дупло. 



 

«Буде холодно надворі, 

Сніг посиплеться з дубів, 

Буде в мене у коморі 

Ціла в’язочка грибів! 

Але білочці не спиться. 

Дятел тукає: тук-тук! 

Щоб не вкрала їх лисиця 

Або хитрий бурундук. 

Логопед: Білочка пропонує  виконати артикуляційну гімнастику разом. Сідайте 

рівненько, випрямте спинки. (слайд 12) 

Язичок прокинувся і виглянув у віконечко. (вправа «Лопатка») 

Сів за стіл, почав пити чай (вправа «Чашечка») 

З’їв млинок з варенням (вправа «Млинок», «Смачне варення) 

Почистив зуби (вправа «Чистим зуби») 

І пішов гуляти, гойдатись на гойдалці.(вправа «Гойдалка»). 

Психолог: Діти, білочці у нас сподобалось і вона хоче приєднатися до нашої подорожі. 

Та пропонує зіграти у гру, щоб дізнатися на якому транспорті ми можемо дістатися до місця 

призначення.  

Гра Лернинг апс «Протилежності» (слайд 13) 

Психолог: Поки ми з вами летимо давайте зіграємо у гру. Вам потрібно подивитися у 

віконце та назвати лагідно те, що ви бачите. Наприклад: ліс-лісок. (слайд 14) 

Логопед: Ми здійснили посадку на доріжку в країні «Листопад». (слайд 15) 

Ось доріжка не проста, 

Ось доріжка слогова. 

По доріжці ви підіть, 

Слоги всі зберіть. 

Гра «Склади слова зі складів»   

(Діти  зі складів збирають слова) 

Психолог: Ми походили по доріжці і трішки втомились. Давайте виконаємо 

фізкультхвилинку. (слайд 16) 

Із куща ліщини білка, нахилила дітям гілку,(руки вгору із поворотом кистей нахили 

вліво, вправо піднятих догори рук) 

З'їжте, любі, смакоти,щоб скоріше підрости  (масаж лиця від основи носа до вух) 

На тобі, окатий синку,(масаж очного яблука вказівним пальцем) 

Три і два даю в торбинку(натискування вказівним пальцем на очне яблуко) 

Їх одразу не гризи, (повороти голови вліво і вправо) 

Спершу скільки всіх скажи.(піднімання і опускання плечей, руки на поясі.) 

Логопед: Ну що,відпочили?  Ідучи по доріжці, ми з вами дійшли до нового завдання.  

Гра «Знайди зайве слово». (слайд 17) 

Молодці, ви знову впорались з завданням! 

Психолог: Діти, ви не забули, що з нами подорожує Білочка? Вона дуже хоче 

дізнатися,які цікаві факти ви знаєте про неї.  

Розвиток зв’язного мовлення. (слайд 18) 

Дайте повні відповіді на запитання. 

- Де мешкає білка? 

- Як вона пересувається? 

- Що вона любить їсти? 

- Які запаси готує на зиму? 

- Для чого вони їй потрібні? 

3. Заключна частина (3-5 хв.) 

Логопед: Діти, наша подорож по країні «Листопад» ще не завершилась, якщо вам 

сподобалось, то ми будемо ходити осінніми доріжками на наступному занятті. Скажіть мені, 

будь ласка, що вам запам’яталося у нашій подорожі? (відповіді дітей) (слайд 19) 



 

Психолог: Білочці сподобалось з нами подорожувати і тому вона хоче нам 

подарувати грибочки – коричневого та червоного кольорів. Оберіть, будь ласка, колір: 

(слайд 20) 

- Коричневий грибочок – у мене немає питань, я все зрозумів, мені було 

цікаво. 

- Червоний грибочок -  у мене залишились питання по заняттю. 

Логопед: Давайте подякуємо Білочці за подарунки скажемо їй до побачення та 

будемо повертатися до класу. (слайд 21) 

 

 

 

 

КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВЕ ЗАНЯТТЯ З РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ 

МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ВИКОРИСТАННЯМ ДИДАКТИЧНОГО 

ПОСІБНИКА «КОНСТРУКТОР З ВІЗУАЛЬНО-МОВЛЕННЄВОГО МОДЕЛЮВАННЯ 

(АНАЛІЗУ ТА СИНТЕЗУ) РЕЧЕНЬ» 

 «ЗИМА – ЧАРІВНА ПОРА РОКУ». 

 

Матяш О.Є., 

вчителька-логопединя, вчителька-дефектологиня 

КЗ «Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №18  

м. Лисичанськ 

 

 

Вид заняття: корекційно-розвиткове заняття з розвитку мовлення 

Тип заняття: групове заняття (2-5 дитини). 

Вікова категорія: діти молодшого шкільного віку (3-4 клас) з мовленнєвими 

порушеннями. 

Мета: розвиток зорового та слухового сприйняття і концентрації уваги, мовленнєвого 

дихання й дрібної моторики рук, формування планомірності способу дії, уміння орієнтуватись у 

структурі тексту. Розвивати у дітей уміння виявляти схильність до аналізу явищ природи. 
Корекційно-виховна: формування навичок співпраці, взаєморозуміння, 

доброзичливості, ввічливості дбайливого ставлення до природи, вміння працювати з 

дидактичним матеріалом, розвивати бажання та інтерес розповідати за власним бажанням; 

виховання творчої активності та вміння уважно слухати. 

Корекційно-розвиткові завдання: 

- збагачувати словниковий запас учнів, розвивати зв’язне мовлення, уміння будувати 

граматично оформлені речення;  

- вчити використовувати дієслова, прикметники та іменники із прийменниками в 

необхідному відмінку; 

- вчити працювати з текстом, закріплювати вміння добирати заголовки до тексту;  

- вчити виконувати синтаксичний розбір речення; 

- розвивати самостійну пізнавальну активність. 

Обладнання: ілюстрації із зображеннями зими; паперові сніжинки; візуальні стимули 

дидактичного посібника «Конструктор з візуально-мовленнєвого моделювання (аналізу та 

синтезу) речень»; конверти з реченнями, що записані на окремих смужках паперу; конверти з 

візуальними стимулами для синтаксичного розбору речення; таблиця із друкованим повним 

текстом.  

Хід заняття. 

І. Організаційна частина.  

1. Мотиваційний етап та повідомлення теми заняття.  

Вчитель: - Доброго ранку, діти.  

А тепер скажіть усі:  



 

А чому на річці лід?  

І сніжок на землю ліг?  

(Бо прийшла зима, снігу намела).  

Вчитель: - Так, діти, сьогодні до нас на заняття завітала зима. Ви дізнаєтесь про неї 

багато незвичайного, цікавого, чарівного, познайомитесь з її друзями, а ще - складемо цікаву 

розповідь про зиму. Отже, тема нашого заняття: «Зима-чарівна пора року». 

2. Вправа «Фонетична зарядка». 

Мета: автоматизація та диференціація свистячих і шиплячих звуків. 

Вчитель: - Розпочнемо наше заняття з фонетичної зарядки: 

Я зараз зачитаю вам вірш, а ви уважно послухаєте і відповісте - про що або кого йдеться 

мова  у вірші.  

Наша матінка — завія (з-з-з-з-з-з-з-з-з-з),  

Нас із сита всюди сіє (с-с-с-с-с-с-с-с-с),  

А як сонце припече (че-че-че-че-че) – 

Ми струмочком потечем (чем-чем-чем-чем).  

- То про що чи кого йдеться у вірші?  

Відповіді дітей (Про сніжинки).  

- Слово «сніжинки» відповідає на питання: «хто?» чи «що?», чому? 

(Відповідає на питання «що?», тому що «сніжинка» -  неживий предмет). 

ІІ. Основна частина корекційно-розвиткового заняття.  

1. Створення проблемної ситуації на основі запитань.  

Вчитель: - Так, звичайно, про сніжинки! А ви спостерігали за сніжинками, на що вони 

схожі?  

Відповіді дітей (На білих мушок, зірочок, пушинок).  

Вчитель: - А які вони?  

Відповіді дітей (Легенькі, холодні, білі, пухнасті, сріблясті).  

Читель: - А звідки ж прилетіли сніжинки?  

Відповіді дітей (3 неба). 

Вчитель: - А чи сідала вам сніжинка на носик, щічки, 

ручки? І що ж замість неї залишалося?  

Відповіді дітей (Крапелька води).  

Вчитель: - То з чого утворена сніжинка?  

Відповіді дітей (3 води).  

Вчитель: - Коли сніжинки з’являються?  

Відповіді дітей (Узимку). 

2. Робота з ілюстраціями.  

Вчитель демонструє ілюстрації із зображеннями зими.  

- Діти, розгляньте малюнки. Яка пора року на них 

зображена? (Мал. 1-3). 

 
  

 
Мал.2. Засніжені дерева.              Мал. 3. Ялинки у зимовому лісі.  

Вчитель: - Які дерева?  

Відповіді дітей (засніжені, «вдягнені», чарівні). 



 

Вчитель: - А які ялинки?  

Відповіді дітей (зелені, високі, пухнасті). 

Вчитель: - Чи гарно в лісі взимку?  

Відповіді дітей (Відповіді дітей).  

3. Вирішення проблемної ситуації.  

Вчитель: - Коли на небі зберуться хмаринки, вони пустять на землю краплинки, щоб 

полити землю, а мороз тут як тут. Заморозить крапельку і викує з неї чарівну зірочку, ось таку 

як у мене (сніжинка з паперу).  А коли таких сніжинок падає багато, то таке явище в природі 

називається снігопад. Снігопад надає природі незвичайної краси.  

- А давайте і ми зробимо у цій кімнаті снігопад.  

4. Вправа на розвиток мовленнєвого дихання.  

Вчитель: - Подивіться, на столах лежать маленькі сніжинки з паперу, візьміть їх на 

долоньки і подуйте на них. Робимо глибокий вдих через ніс і потім видихаємо через рот 

сильним струменем повітря на сніжинку. 

5. Вправа-руханка «Сніжинки».  

Вчитель: - А зараз давайте трішки відпочинемо і порухаємось.  

Ви б хотіли перетворитись, не на довго, на сніжинки? Давайте уявимо, що ми сніжинки.  

Зміст вірша Дії педагога і дітей 

Білесенькі сніжиночки  

Вродились ми з води,    

діти піднімаються з-за столів і піднімають 

сніжинки які лежали на підлозі; 

Легенькі, як пушиночки  

Прилинули сюди 

піднімають руки із сніжинками угору; 

Піднялися сніжиночки,   

В таночку закрутились.  

оберти навколо себе; 

Повільно, як пір’їночки  

До долу опустились. 

діти сідають за столи. 

6. Складання розповіді про зиму за запитаннями.  

Обладнання: магнітна дошка, візуальні стимули (іменники: зима, небо, сніг, сніжинка, 

дерево, один, ялинка, річка, лід; дієслова: стоїть, настала; прикметники: зелений, білий; 

прийменники:у, на, з). 

Вчитель - Яка пора року настала? (на магнітну дошку прикріплюються картки: 

«настало», «зима»), (Мал.4). 

 
Мал.4. Речення: «Настала зима». 

Вчитель: - Чим засипала зима землю? Звідки падає сніг? (картки: «з», «небо», «падає», 

«білий», «сніжинка»), (Мал.5). 

 
Мал.5. Речення: «З неба падають білі сніжинки». 

Вчитель: - Які дерева стоять? А ялинка яка? (картки: «дерева», «стоїть» «у», «сніг», 

«один», «ялинка», «зелена»), (Мал. 6,7). 



 

 
Мал.6. Речення: «Дерева стоять у снігу». 

Вчитель: - Що утворилось на річках? (картки: «на», «річка», «лід»), (Мал.7). 

 
Мал.7. Речення: «Дерева стоять у снігу. Одна ялинка зелена. На річках – лід». 

Учні усно складають розповідь, користуючись візуальними картками: 

«Настала зима. З неба падають білі сніжинки. Дерева стоять у снігу. Одна ялинка - 

зелена. На річках лід». 

7. Складання тексту за допомогою речень.  

Обладнання: конверти із реченнями (Настала зима. З неба падають білі сніжинки. Дерева 

стоять у снігу. Одна ялинка – зелена! На річках лід). 

Вчитель: - Відкрийте конверти. Дістаньте паперові смужки із записаними на них 

реченнями. Прочитайте уважно кожне речення і спробуйте відтворити текст у потрібній 

послідовності поєднавши їх із картинками.  

- Зі скількох речень складатиметься текст?  

- Яке речення буде першим? 

(За потреби речення нумеруються. Дітям потрібно скласти речення так, щоб вийшла 

послідовність із цифр), (Мал.8). 

  
Мал.8. Паперові смужки із написаними на них реченнями. 



 

8. Словозміна. Перевірка правильності виконання та запис складеного тексту у 

зошити. 

Вчитель: - Прочитайте текст, який склали кожен із вас. 

- А тепер звірте його з таблицею (учитель вивішує на дошці таблицю із надрукованим 

текстом. Учні звіряють).  

- Як і чому відрізняються слова, які написані на картинках і слова у тексті? (падають, 

білі, сніжинки, річках, дерева – слова у множині). 

- Який заголовок ви доберете до тексту? (Зима). 

9. Синтаксичний розбір речення. 

Обладнання: картки: «з», «небо», «падає», «білий», «сніжинка», «підмет», «присудок», 

«означення», «обставина», «розповідне», «неокличне»; смужки із записаними на них реченням: 

з неба падають білі сніжинки. 

Вчитель: - Відкрийте другий конверт. Тепер нам необхідно зробити синтаксичний розбір 

речення: «З неба падають білі сніжинки» (Мал.9). 

 
Мал.9. Речення: «З неба падають білі сніжинки». 

Послідовно виконаємо завдання: 

- визначаємо й позначаємо граматичну основу речення  (підмет і присудок);  

- визначаємо й позначаємо другорядні члени речення (обставина, означення); 

- визначаємо з відповідним позначенням типу речення за метою висловлювання 

(розповідне); 

- визначаємо тип речення за інтонацією (неокличне), (Мал. 10,11). 

     
Мал.10. Синтаксичний розбір речення, визначення головних і другорядних членів 

речення. 



 

 
Мал.11. Визначення типу речення за метою висловлювання та за емоційним 

забарвленням. 

10. Логоритмічна вправа «Зліпимо зайчика». 

Вчитель: - Як ви гадаєте, діти радіють зимі?  

Відповіді дітей. 

- Що вони ліплять зі снігу?  

Відповіді дітей (Сніговика). 

- Зараз ми з вами теж зліпимо але не сніговика, а зайчика.  

Наша гра так і називається «Зліпимо зайчика». 

Всі діти стають у коло і повторюють слова імітуючи їх відповідними рухами: 

Зміст вірша Дії педагога і дітей 

Ми зліпили сніжну кулю показують руками уявну кулю; 

Приліпили вушка довгі. кисті рук імітують вушка зайчика; 

Ну а потім, замість очок 

Крапки чорні із вугілля.       

вказівні та великі пальці обох рук 

утворюють кільце;                 

Вийшов Зайчик, як живий сісти навприсядки і встати; 

Він із хвостиком, спритний! кисть однієї руки імітує хвостик; 

Та за вуса не тягни – 

Із соломинок вони! 

рухи вказівним пальцем; 

Довгі та блискучі пальці обох рук об’єднуються, імітуються 

«відтягуючи вуса» рухи; 

Трішечки колючі! плескання у долоні. 

ІІІ. Заключна частина.  

Підсумок заняття.  

Вчитель: - Чи сподобалось вам складати текст за допомогою картинок та робити 

синтаксичний розбір речення?  

- А який ми склали текст: розповідь чи опис?  

Відповіді дітей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток1. 

Частина мови: іменник. 

 
ЗИМА 

 
НЕБО 

 
СНІГ 

 
 
СНІЖИНКА  

ДЕРЕВО 

1 
ОДИН 

 
ЯЛИНКА 

 
 
РІЧКА 

 
ЛІД 

Частина мови: дієслово. 

 
 
 
СТОЇТЬ 

 
 
НАСТАЛО 

 
 
 
 
 
 
 
ПАДАЄ 

 

Частина мови: прикметник. 



 

 

 

 

 

 

 

 

ЗЕЛЕНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

БІЛИЙ 

Частина мови: прийменник. 

 

 
 
 
 
 
 
У 

 
 
 
 
 
 
 
НА 

 
 
 
 
 
 
 
З 

 

Додаток 2. 

 

Візуальні стимули для синтаксичного розбору речення 

(головні і другорядні члени речення) 

 

 
 
 
ПІДМЕТ 
ХТО? ЩО? 
(предмет) 
 

 
 
ПРИСУДОК 
ЩО РОБИТЬ? ЩО ВІН 

ТАКЕ? ЩО З НИМ 
РОБИТЬСЯ? 

(дія, стан або ознака 
предмета) 

 
 
ДОДАТОК 
КОГО? ЧОГО?  КИМ? 

ЧИМ? НА КОМУ? НА ЧОМУ? 
(означає предмет) 

 
 
ОЗНАЧЕННЯ 
ЯКИЙ? ЧИЙ? 

КОТРИЙ? 
(ознака предмета) 
 

- • - • - • - • - • - • - • 
-  

 
 
ОБСТАВИНА 
ЯК? ДЕ? КУДИ? 

ЗВІДКИ? 
КОЛИ? ЧОМУ? 
(вказує на ознаку дії) 
 

 

Речення за метою висловлювання 

 



 

. 
РОЗПОВІДНЕ 
(повідомлення) 

? 
ПИТАЛЬНЕ 
(запитання) 

! 
СПОНУКАЛЬНЕ 
(заклик, прохання, 

наказ) 

 
 

 

Речення за емоційним забарвленням 

 

ОКЛИЧНЕ  
. 
? 
! 

НЕОКЛИЧНЕ  
. 
? 
! 

 

Додаток 3. 

Речення для складання тексту за картинками. 

1. Настала зима. 

2. З неба падають білі сніжинки. 

3. Дерева стоять у снігу. 

4. Одна ялинка – зелена! 

5. На річках лід. 

 

 

 

 



 

КОНСПЕКТ ГРУПОВОГО  КОРЕКЦІЙНО – РОЗВИВАЛЬНОГО УРОКУ  

З УЧНЯМИ 5 КЛАСУ 

«РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ. РОЗПОВІДЬ І ОПИС ПРЕДМЕТІВ, ТВАРИН У ВИВЧЕНИХ 

ТВОРАХ; РОЗДУМИ ПРО ВЧИНКИ ГЕРОЇВ» 

 

Мормель О.І., 

вчителькадефектологиня 

Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №2 

м. Лисичанськ 

 

Мета: 

Корегуюче – навчальна: вчити учнів виділяти в тексті дійових осіб, давати їм 

елементарну характеристику; спостерігати за структурою і сюжетом казки; визначати головну 

думку прочитаного;закріплювати вміння відтворювати зміст знайомих казок, правильно 

оцінювати поведінку персонажів; знаходити причинно – наслідкові зв'язки;формувати навички 

правильного і свідомого читання вголос і мовчки;розвивати пам'ять, мислення, 

увагу;виховувати чуйність, доброзичливість, гостинність, порядність. 

Корегуюче-розвивальна: розвивати зорову увагу і сприйняття, фонематичне сприйняття, 

пам`ять, дрібну і загальну моторику, узгодження мовлення з рухом, силу голосу. Розвивати 

навички самоконтролю, виправлення граматичних помилок, прагнення розмовляти чистою 

українською мовою. 

Корегуюче-виховна: формувати навички співпраці, взаєморозуміння, доброзичливості, 

самостійності, ініціативності, відповідальності. 

Обладнання: ноутбук, презентація «Впізнай казву», пазли «Казка», роздрукований текст 

казки, кінетичний пісок, картки з  кінезіологічних вправ. 

Хід уроку 

1.Привітання. 

2.Гра «Впізнай казку» показ слайдів. 

3.Вивчення нового матеріалу. 

Мотивація навчальної діяльності. 

- Чи любите ви читати казки? 

4.Робота з загадками про головних героїв теми Довідникове бюро. 

       У кущах вона ночує 

       І на зайчика полює. 

       Вся руденька ця сестричка, 

       А зовуть її... (лисичка). 

З’являється зображення лисиці. 

-  А що ви знаєте про лисичку? (Виступ учня) 

Лисиця — звір, хижак. У лисиці дуже розвинений нюх і слух, за їх допомогою вона 

відшукує харчі. Вона живиться мишами, гризунами, молодими зайцями, птахами. Лисиця — 

мисливський звір, її хутро дуже цінне. Як хижак вона знищує багато  шкідливих гризунів і тим 

самим зберігає врожай зернових культур. 

Дивний ключ у небі лине, 

Не залізний, а пташиний. 

Цим ключем в осінній млі 

Відлітають... ( журавлі ) 

З’являється зображення журавля. 

- А що ви знаєте про журавля? (Виступ учня) 

Журавель - великий  довгоногий птах, з довгою шиєю, прямим сильним дзьобом. 

Оперення приємного сірого забарвлення, тільки махові пера чорні та по боках голови білі 

смужки. Живляться переважно рослинною їжею, але не відмовляються і від комах, дрібних 

тварин-жаб, ящірок. Як рідкісний птах журавель занесений до Червоної книги України. 

5.Ознайомлення з текстом .«Методика п'яти  капелюшків» 



 

1.Білий капелюшок. 

Читання тексту в голос. Аналіз змісту казки. 

 

Фізкультхвилинка . За картками під музику. 

  

Жовтий капелюшок. 

Обговорення  та аналіз змісту казки. 

На що сподівався кожен із гостей? 

Чи підійде до казки такий заголовок: "Яке частування, таке й дякування"? 

Яка головна думка? 

Які погані вчинки зробили герої? 

Журавель? 

Лисичка? 

 

Червоний капелюшок 

Опис героїв. 

Яка лисичка? Чи вміла вона дружити? Які в неї риси характеру? Які гарні? Які погані?  

Який журавель? Які в нього погані риси, а які гарні? Чому він так вчинив?Що відчував у 

гостях в лисички? 

Що засуджується в казці? (жадібність, жага помсти один до одного, не вміння та не 

бажання спілкуватись і дослухатись один до одного) 

Чого вчить нас ця казка?  Що ми можемо порадити нашим героям? 

Чи зустрічаються у вашому житті такі люди , як наші герої?  

Як би ви вчинили? 

Синій капелюшок 

Пофантазуйте, і придумайте свій кінець казки. Як по іншому могла закінчитися казка? 

 Під час роздумів діти беруть кинетичний пісок и вилеліплюють образ одного із героїв. 

 Чорний капелюшок . 

 

Рефлексія. Психогімнастика «Зоопарк». 

Кожен перетворюється на будь-яка тварину, героя казок, з його характерними діями, 

звичками. Ведучий намагається вгадати. 

 

 

 

ЗАНЯТТЯ З КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.  

САМОПІДГОТОВКА «ВИБІР ПРОФЕСІЇ – ВИБІР ДОЛІ» 

 

Назінкіна Л.І., 

вихователька І кваліфікаційної категорії 

Гірська обласна спеціальна школа 

м. Гірське 

 

Мета: закріпити навички самоосвітньої роботи; сформувати позитивне ставлення до 

навчання, потребу й здатність своєчасно і в установлений строк виконати навчальні завдання; 

вчити користуватися словниками, додатковою літературою; розвивати інтерес до навчання, 

через додаткові завдання, дидактичні ігри, психічні процеси (увага, мислення, мова); розвивати 

обчислювальні навички учнів, пізнавальну активність; виховати у вихованців організованість, 

зібраність і дисциплінованість, самостійність і старанність; привернути увагу вихованців до 

питання вибору професії та її значення, дати рекомендації щодо правильного виду професії.   

Структура самопідготовки 

І. Організаційно-вступна частина. 

Дзвоник нам дає сигнал, 



 

Працювати час настав. 

Тож і ми часу не гаймо, 

Самопідготовку розпочинаємо! 

1.Створення санітарно-гігієнічних умов для виконання домашніх завдань. 

2.Фронтальна та індивідуальна перевірка готовності вихованців до самопідготовки. 

3. Нервово-психологічна підготовка. 

(Тихо звучить легка приємна музика і діти повторюють рухи за вихователем) 

- Діти, зараз ми з вами налаштуємося на доброзичливу атмосферу заняття. 

Спіймайте лівою рукою уважність і наполегливість, правою працелюбність і старанність, 

з’єднайте долоні, прикладіть до чуйного серця, додайте терпіння, пошліть мені довіру, а від 

мене спіймайте допомогу і підтримку. Хороший настрій і щира посмішка допоможуть вам 

краще справитися із завданням. 

ІІ. Підготовча частина 

Всі, ми прагнемо бути щасливими. Що ж нам для цього потрібно? Давайте зараз 

визначимо та складемо схему разом. 

Малювання схеми: "Щастя – це...”. (Здоров’я, любов, дружба, гарна робота, професія, 

радість, праця). 

Дійсно, робота, професія, спеціальність є однією зі складових нашого повноцінного та 

щасливого життя. Вибір майбутньої професії - це серйозний крок, який випускники  шкіл 

роблять на підставі інформації отриманої з різноманітних джерел, рівня своїх знань з 

профілюючих предметів та власних природних здібностей. У житті кожної людини настає 

момент, коли доводиться вирішувати, де здобути (продовжити) освіту або куди піти працювати. 

Їй необхідно вибрати професію, свій життєвий шлях. І саме в цьому році ви теж на порозі 

вибору професії. Ми - вихователі, класний керівник і ваші батьки вам в цьому допоможемо.  

Але потрібно завжди пам’ятати, що будь-яка спеціальність здобувається вашими зусиллями в 

навчанні. Тож, під час нашої самопідготовки ми згадаємо декілька видів професій і перевіримо 

ваші знання, уміння й навички.  

 - Тож, давайте спочатку з’ясуємо,що ж таке щастя? Як пояснюють слово щастя 

словники? 

 Зазирнемо у словник 

 Щастя – це почуття або стан найвищого, повного задоволення життям; вияв радості від 

спілкування з рідними, близькими; сприятливий збіг обставин; талант, успіх удача.  (Тлумачний 

словник української мови) 

Щастя – благополуччя, земна благодать, бажання жити без горя, смутку, тривоги, спокій 

і задоволення, усе бажане, усе те, що заспокоює і задовольняє людину, за переконаннями, 

смаками і звичками її. (Словник Даля) 

 Сьогодні ми не один раз заглянемо у тлумачний словничок, щоб дізнатися про 

значення професій. Тож починаємо. 

ІІІ. Основна частина. 

1. Установлення зв’язку теми уроку та домашнього завдання; роз’яснення змісту 

домашнього завдання; інструктаж; повторення правил; виконання аналогічних вправ, 

прикладів. 

2. Робота із тлумачними словником. 

Будівельник  - той, хто будує, споруджує що-небудь, працює на будівництві. 

Будівельників зазвичай ділять на декілька категорій: 

Інженер-будівельник – це спеціаліст, який керує всім проектом. Він підбирає 

виконавців, а надалі займається їх організацією та контролем. 

Виконавці – це працівники, до яких відносять різноманітний спектр будівельних 

спеціальностей: 

 муляри; 

 кранівники; 

 покрівельники; 

 електромонтажники; 



 

 електрогазозварники; 

 малярі; 

 лицювальники; 

 обробники. 

Професія користується високим попитом. Вона є високооплачуваною і досить 

затребуваною. Є також перспектива кар'єрного росту – можливість стати виконробом або 

бригадиром, і підвищити розряд. 

3. Усна лічба 

Дидактична гра «Будівельник». 

Зараз ви будете виступати в ролі будівельника і побудуєте з цеглинок ЛЕГО стіну. Щоб 

стіна була міцна, потрібно правильно розв’язати приклади. Стіна будується від найбільшого 

числа до найменшого. Починаємо!!! 

                                               
Розв’язання задачі 

На будівництво привезли 126 т цементу, а піску - в 4 рази більше. За день витратили а т 

піску. Скільки тонн піску залишилося? Складіть вираз для розв'язування задачі та обчислість 

значення, якщо а = 450. 

4. Самостійне виконання д/з з математики: 

 контроль за виконанням домашнього завдання; 

 самоперевірка вихованцями; 

 перевірка домашнього завдання учнями консультантами; 

 контроль за виконанням домашнього завдання вихователем; 

 індивідуальна робота, моделювання на площині «Танграм».  Будуємо будинки. 

             
Релаксаційна вправа «Ліфт» 

 Покладіть долоню на живіт. Уявіть, що живіт – це перший поверх будинку. Трохи 

вище – шлунок – це другий поверх. Потримайте там долоню. Тепер покладіть її на груди й 

уявіть, що це третій поверх. Приготуйтеся, ми починаємо «поїздку на ліфті». Вдихніть ротом 

глибоко і повільно так, щоб повітря дійшло до першого поверху – до живота. Затримайте 

подих. Видихніть ротом. Вдихніть і «підніміть ліфт» ще на один поверх – до грудей. 

Затримайте подих. Видихніть ротом. Під час видиху ви відчуваєте, що напруження та 

хвилювання виходить із тіла, немов із дверей ліфта (декілька разів). 

5. Розповідь вихователя. 

 Діти, сучасне суспільство повністю механізоване. Без техніки, різних механізмів і 

пристосувань неможливо побудувати будинок, посіяти хліб. Все промислове 

виробництво засновано на застосуванні техніки, що полегшує, а то і зовсім змінює, 

людську працю. Навіть домашня робота нині не уявляється без побутової техніки – 

пилососів, пральних машин, кухонних комбайнів. Вся техніка, як виробнича так і 

домашня вимагає догляду, профілактичних заходів, ремонту, обслуговування. Так що, 

не можна не до оцінювати важливість такої професії, як СЛЮСАРЯ. Саме тому 

вакансії «слюсар» відкриваються досить часто і завжди затребувані. 

203*4 

493 * 4 

616 : 4 

128 * 7 

115 * 6 

231 * 3 



 

Давайте поглянемо  в тлумачний словник і подивимось, що пишуть про професію. 

Слюсар -  робітник, який обробляє метали ручним або механізованим інструментом, а 

також складає, регулює, ремонтує машини та механізми.    

Перед вами список побутової техніки, вам потрібно визначити рід, відмінок та 

провідмінювати два іменники на вибір. 

Холодильник, електром'ясорубка, посудомийна машина, плита, хлібопічка, міксер,  

годинник, пилосос, вентилятор, кондиціонер, праска, телевізор. 

6. Самостійне виконання домашнього завдання  з української мови. 

 Диференційована допомога учням, які потребують допомоги. 

  Допомога вихованців-консультантів. 

 Використання пам’ятки «Як виконувати вправу з української мови». 

Пальчикова гімнастика «Викрутка» 

7. Слово вихователя 

 Діти, яка професія пов'язана з підтриманням чистоти і порядку як у дворі будинку, так і 

на вулиці? (Двірник) 

8. Робота з тлумачним словником. 

Двірник - працівник будинкоуправління, що стежить за чистотою і порядком у дворі та 

на вулиці біля двору.  

Двірник - необхідна і незамінна професія у справі підтримання чистоти і порядку на 

прибудинкових територіях нашого району. 

Діяльність двірника зосереджена в загалі на прибиранні територій, прилеглих до 

житлових будинків, адміністративних або навчальним закладів, лікарень. Ручна праця двірника 

зараз локалізована на невеликих територіях і полегшена різними механічними засобами. 

Професія двірника дуже важлива, а якість роботи двірника визначає загальний вигляд двору, 

вулиці, міста в цілому. Двірник здатний створити неповторний, вигляд підпорядкованої йому 

території. Взимку праця двірника під час снігопаду та ожеледиці рятує людей від отримання 

травм. 

У зв'язку із розростанням міста збільшується кількість територій, де необхідно 

підтримувати чистоту, і так само пропорційно зростає кількість сміття. Тому професія двірника 

завжди потрібна. Основні професійні якості двірника - працьовитість, відповідальність і 

пунктуальність: саме вони визначають успішність його роботи.  

9. Дидактична гра «Що за знаряддя праці?» 

- Діти, я буду описувати знаряддя праці, а відгадувати його назву. 

 Цей предмет служить для підмітання доріжок. (Мітла) 

 Цим предметом згрібають листя в купу. (Граблі) 

 Назвіть знаряддя праці, яким обрізають кущі та сухі гілки. (Секатор) 

 Вона служить для розпушування ґрунту. (Сапа)  

 Чим накладають сміття в візок. (Віла) 

 На чому двірник вивозить сміття. (Візок) 

 Як одним словом назвати всі перераховані знаряддя праці. (Інвентар) 

- Діти, уявіть, що було б, якби не було двірників? (Відповіді дітей) 

Офтальмологічна хвилинка (відео) 

10. Дидактична гра «Читай швидко!» 

 - Ці літери засипало снігом, стали невидимими. Потрібно їм допомогти, почистити від 

снігу — вставити літеру о та швидко прочитати слова. (Діти читають по черзі)  

Д...бр...    г...р...х   з...л...т...    м...р...з  

к...л...     б...р...шн...  г...л...с     м...л...к...  

п...в...р...т     ж...вт...к    б...л...т...     п...т...п   

г...л...д     к...мп...т    п...р...ш...к     м...з...к  

м...л...т...к    в...л...кн...    с...р...м     к...л...с...к   

11. Самостійне виконання домашнього завдання з усного предмета. 

Правила роботи з підготовки усних завдань. 

 Згадай розказане вчителем на уроці. 



 

 Читай текст в цілому. Попутно, там де треба, користуйся малюнками, схемами, 

картками, таблицями. 

 Читай уважно і намагайся запам’ятати основне. 

 Для кращого запам’ятовування записуй до чернетки назви, імена тощо. 

 Закрий підручник і думками уяви частини прочитаного, перекажи його. 

 Читай вдруге, звертаючи увагу на ті місця. Які забуваються. 

 Розкажи прочитане про себе і вголос. 

 Якщо погано запам’ятовується, запиши короткий план прочитаного і перекажи по-

новому. План намагайся запам’ятати.  

ІV. Рефлексія. 

  Продовж речення 

На самопідготовці… 

Я дізнався(дізналась)… 

Я зрозумів(зрозуміла)… 

Я не знав(ла), а тепер знаю... 

Мене надихнуло на… 

V. Підсумок. 

Зняття нервової напруги 

Всім я вдячна за роботу,  

Що не пустили лінь – дрімоту, 

Гарно руки піднімали, 

Чітко всі відповідали. 

Сьогодні ви були старанні, 

Усі кмітливі й бездоганні. 

Діти, обираючи професію треба пам’ятати,  що здійснити відповідальний крок вибору 

треба свідомо, враховуючи свої нахили та здібності особистості та громадські інтереси. 

Звичайно, що вибір професій це справа не одного дня. Сьогодні ми зробили початок, а вдалий 

вибір залежить від вас. Ураховуйте всі обставини пов’язані з трудовою діяльністю. Це 

дозволить вам надовго зберегти свої життєві сили й досягти великих успіхів. 

 

 

 

 

РОЗРОБКА ЗАНЯТТЯ З КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ДІТЕЙ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО 

РОЗВИТКУ» 

 

Стрекнєва В.В., 

практична психологиня 

Сватівська загальноосвітнья школа І-ІІІ ступенів № 2 

Сватівської районної ради 

м. Сватове 

 

Дана розробка призначена для учнів молодшого шкільного віку, що навчаються на 

інклюзивній формі навчання.  В розробці наводяться приклади вправ, які допоможуть учням з 

відхиленнями психічного розвитку адаптуватися до нових умов навчання та подолати певні 

труднощі у спілкуванні з однолітками. 

Мета: допомогти учням адаптуватися до нових умов навчання, підвищити рівень 

розвитку пізнавальної та емоційно-вольової сфери. 

Завдання: індивідуально за згодою батьків дослідити загальні особливості особистості 

дитини та на основі досліджень і спостережень за учнем скласти індивідуальну програму 

розвитку за сферами: 

1) Емоційно-вольова сфера. 



 

2) Мовленнєвий розвиток. 

3) Фізичний розвиток. 

4) Когнітивна сфера. 

5) Навчальна діяльність.    

Наступний етап - розробка спеціальних розважальних програм, завдяки яким  у дитини 

буде задіяна кожна сфера. 

Для того, аби ми могли допомогти дитині в подоланні певних життєвих труднощів, ми 

маємо, в першу чергу, налагодити повний контакт з батьками аби в майбутньому працювати 

разом з дитиною. 

За особистими спостереженнями за дітьми даної категорії можу сказати, що спілкування 

з однолітками, приймання активної участі в цікавих заходах для дітей з обмеженими 

можливостями  це є невід'ємною частиною роботи з ними для того, щоб був позитивний 

результат.  

Головне - не акцентувати увагу на тому, що в класі знаходиться дитина з особливими 

освітніми потребами. Чим швидше ми допоможемо пристосуватися до умов навчання як дитині 

з особливими потребами, так і всьому класу, тим кращий ми отримаємо результат.  

Переваги інклюзивної освіти. 

1. Працюючи в класі, дитина набуває досвіду у спілкуванні з іншими дітьми, що у 

майбутньому, йому буде гарним досвідом. Коли дитина бачить, що вона виконує всі ті 

завдання, що й інші, вона не відчуває себе аутсайдером. Завдяки цьому, розвиток дитини 

буде таким же, що й розвиток учня, який навчається за звичайною освітньою програмою.  

2. Повноцінна освіта. Дитина присутня і виконує всі ті завдання, що виконують інші діти. 

Так, вона зможе аналізувати результати виконання завдань порівнюючи їх з іншими і, 

можливо, брати приклад. Практика дає більше результату, аніж теорія.  

3. Толерантність. Працюючи з усім класом, вчитель навчає не лише дитину, з особливими 

потребами, а й увесь клас. Навчити дітей доброті та людяності – одна з найважливіших 

задач вчителя. Дитина відчуваючи добре ставлення до себе зі сторони однокласників, 

буде робити те саме відносно них.  

4. Впевненість у собі. Коли дитина залучена до групових занять і у неї є змога працювати в 

колективі – це розвиває впевненість у подальшому житті, що є невід'ємною частиною 

існування.  

5. Релаксаційні моменти. Попрацювали – відпочиньте. Знання того, що після навчання 

наступить момент відпочинку, релаксу, дає більший заряд на роботу.  

Розвиток емоційно-вольової сфери. 

Багато батьків прикладають мінімальну увагу розвитку емоцій дитини. Вони більш 

зосереджені на інтелектуальному і фізичному розвитку. Емоції не менш важливі за фізичний 

розвиток.  

Пропоную комплекс вправ на розвиток емоційної сфери.  

1. Ознайомлення дітей з різними емоційними станами.  

2. Навчання дихальним технікам, які допоможуть дитині не приймати негативні емоції.  

3. Навчання прийомам, які допоможуть дитині навчитися володіти своїми емоціями.  

Вправа «Передай по колу".  

Мета: розвиток колективізму та згуртованості класу, зняття емоційної напруги.  

Хід вправи: на початку уроку діти стають у коло, ведучий тримає в руках іграшку у 

формі сонечка і передає по часовій стрілці сонечко своєму сусідові промовляючи добре 

побажання. Наприклад: "Привіт, Олеже, радий тебе бачити. Бажаю тобі гарного дня!".  

Вправа «Впізнай мій настрій» - демонстрація свого настрою через міміку та жести. 

Мета: розвиток навичок впізнавання зовнішніх емоційних проявів.  

Обладнання: «сонячні промінчики», на пелюстках кожного промінчика написані емоції – 

радість, втома, здивування, сум, страх, гнів, роздратування.  

Хід вправи: обговорення з дітьми, в якому настрої вони зараз знаходяться. (А чи завжди 

людина знаходиться в одному настрої? Відповіді дітей. Як ви дізнаєтеся, який у людини зараз 

настрій? Відповіді дітей). 



 

 Пояснення гри: «Зараз кожен з вас по черзі підійде до мене, візьме собі сонячний 

промінчик, прочитає подумки емоцію, яка на ньому написана, і спробує продемонструвати цю 

емоцію всьому класу. А той, хто більш уважний, виграє та в подарунок отримує безліч 

компліментів та обіймів!  

Релаксація: вмикається ніжна мелодія, всі діти беруться за руку, повертаються до одного 

сусіда – посміхаються і бажають вдалого дня, потім до іншого.  

Вправа "Ти один такий"  

Мета: створення позитивного психологічного клімату; розвиток почуття колективізму. 

Формувати вміння висловлювати власні думки, розвивати почуття власної гідності, прийняття 

себе. 

Обладнання: стілець. 

Хід заняття: спостерігаємо за учасниками і вибираємо того, хто в поганому настрої. 

Учасник виходить у центр класу та сідає на стілець. Оточуючі починають йому посміхатися та 

по черзі говорити різні приємності. Наприклад: "Ти такий красивий", "Яка гарна сукня,так 

хочеться собі таку", "Тобі личить посмішка", "Ти схожа на квіточку. Така красива, незвичайна" 

і т.д. Учаснику дуже приємно це чути. Він відчуває любов та піклування про себе і, як 

результат,має гарний настрій на весь день. 

Вправа «Створення безпечного місця».  

(Патрік Сміт, Етл Дирегров, Уільям Юле; Співавтори: Лейла Гупта, Шон Перрен, 

Рольф Г’єстад «Діти та війна. Навчання технік зцілення»2016 р.; ст.16). 

Мета: ця вправа надасть дітям можливість спробувати маніпулювати своєю уявою та 

використовувати зорові образ з користю та за власним бажанням. Ця вправа служить надійною 

опорою в ситуаціях, коли дитина не може справлятися з негативними емоціями.  

Хід роботи: діти сідають у зручне положення, закривають очі, слухають та уявляють. 

Вчитель: Я прошу вас уявити собі місце чи ситуацію, в якій би ви почувалися спокійно, 

безпечно та щасливо. Це може бути справжнє місце, яке ви пам’ятаєте, наприклад, з вашого 

відпочинку, або місце, про яке ви чули, наприклад, з чиєїсь розповіді, або ж це може бути якесь 

вигадане місце, якого насправді не існує.  

Зробіть декілька глибоких спокійних вдихів та видихів. Заплющте очі та дихайте 

нормально. Згадайте своє безпечне місце та уявіть, що ви стоїти чи сидите в тому місці. Ви 

бачите себе там? Озирніться навколо у своїй уяві. Що ви бачите? Тепер погляньте далі. Що вас 

оточує?. Це ваше особливе місце, тож ви можете уявити собі, що забажаєте. Повільно походіть, 

Придивляйтеся, як виглядають предмети і які вони на дотик. А зараз уявіть, що поруч із вами у 

вашому місці є хтось особливий для вас. (У дітей молодшого віку це може бути якийсь 

вигаданий герой). Це хтось сильний та добрий. Цей приятель з’явився тут, щоб доглядати за 

вами. А тепер ще раз озирніться навколо в своїй уяві. Роздивіться усе дуже добре. Запам’ятайте, 

що це є вашим особливим місцем. І воно існуватиме завжди. Ви в будь-який момент можете 

уявити себе там, коли вам захочеться заспокоїтися та відчути себе там.    

Мовленнєвий розвиток. 

Невпевненість у собі,різноманітні відхилення мовленнєвого розвитку негативно 

відбиваються на висловлюванні власних думок та формуванні особистості дитини, тому дуже 

важливо з ранніх років займатися звуковимовою дитини. 

Порушення мовлення негативно впливає на психічний розвиток дитини, що може 

призвести до таких якостей характеру, як замкнутість, почуття 

неповноцінності,сором'язливість.  

Вправи на розвиток мовлення. 

1. Розмова з дитиною. Мовленнєві навички розвиваються набагато швидше, якщо 

батьки та вчителі розмовляють із дитиною. Таким чином, вона має змогу слухати, повторювати 

незрозумілі слова, вивчати нові слова, будувати речення. Ця вправа є найбільш діючою. 

2. Повторення. Коли діти починають тільки пізнавати світ, їх цікавить усе. В цей 

момент батькам треба бути максимально терпеливими, адже повторення - це дуже втомлююча 

та клопітка робота, яка потребує терпимості та розуміння "для чого я це роблю?". Для дитини 

важливо,щоб батьки пояснювали те, про що вона питає. Таким чином вона вивчає світ. Дуже 



 

добре, коли дитина окрім своєї допитливості, ще й дуже уважна. Спостерігаючи за 

батьківською звуковимовою, повторюючи речення, таким чином вона вчиться. Батькам треба 

це розуміти. Дорослі можуть одне слово повторювати декілька разів і буде дуже добре, якщо 

вимовляти вони його будуть у повільній формі. В цей момент дитина буде спостерігати за 

рухами рота та чути всі фонеми у слові. 

3. Книги. 

Дієвим буде книга з ілюстраціями. Таким чином, коли ви читаєте книгу разом з дитиною, 

у вас буде можливість поговорити. Розглянути дії, які зображені на малюнках та обговорити їх. 

Дайте дитині можливість зробити це самій ставлячи їй навідні запитання. Це зробить читання 

більш цікавим та продуктивним.   

Фізичний розвиток. 

Основні завдання: 

1) Формувати гігієнічні навички, привчати стежити за чистотою та охайністю 

зовнішнього вигляду. 

2) Запобігти фізичної та психологічної перевтоми. Після кожного заняття провести 

вправу - розминку, влаштовувати релаксаційні хвилинки.  

3) Обов'язково привчати дитину до ранкової гімнастики (рекомендувати батькам 

виконувати її разом з дітьми, щоб у них був правильний приклад від дорослого).  

З власного досвіду можу сказати, що діти дуже полюбляють виконувати фізичні вправи в 

стилі танцю. Бо танець - як засіб спілкування. Наприклад вальс. Танцюючи вальс відбувається 

не лише спілкування партнера з партнером, а й розвиваються математичні здібності. Один, два, 

три, чотири, танцюємо по діагоналі,квадрат, один, два, три, чотири, стали в коло,два кроки 

вперед, три рази на місці, два кроки назад. Вальс можна вважати, як вправа на розвиток уваги, 

пам'яті. Обов'язковою умовою є мелодія. Вона має бути ненав'язливою, спокійною та ніжною. 

Так дитина не буде відчувати внутрішню тривогу. 

Розвиток когнітивної сфери.  

Мета: створення сприятливої емоційної атмосфери.  

Гра "Малюночки".  

Мета: розвиток запам'ятовування та уяви. 

Треба на 3 секунди показати дитині яскраві малюночки, потім малюнки прибираються і 

дитина має як можна детальніше описати, що було зображено на малюночках.  

Гра "Слова". 

Мета: розвиток слухового сприйняття.  

Хід вправи: 1 частина. Зачитуєте дитині речення "Коник на полі зустрів зайченя,зайчик 

злякався, побіг від коня, коник за ним метнувся услід, хотів запитати, чого той побіг".  

2 частина. Зачитуєте наступне речення "Жив один пастух, йому дуже подобалося пасти 

корів,бо була можливість поспілкуватися з природою. Коли крови паслися, він сідав біля дерева 

і дивився на небо та мріяв".  

Дві розповіді абсолютно різні за значенням, але діти, частіше, запам'ятовують та краще 

переповідають те речення,яке було проспіване, або сказане римою. Важливо застосовувати не 

лише пісенну та віршовану форму роботи, а й звичайну, щоб дитина адаптувалася до 

звичайного спілкування в соціумі.  

Вправа «Дерево бажань». 

Мета: створення позитивного психологічного клімату. Формувати вміння висловлювати 

власні думки. 

Обладнання: на плакаті намалювати дерево та підготувати яблучко – липучку зеленого 

кольору (за кількістю учнів у класі). 

Хід вправи: роздати дітям яблука і дати їм можливість на обдумання свого бажання. Це 

бажання вони пишуть на зворотній стороні яблука (щоб ніхто не бачив), по черзі підходять до 

дерева и прикріплюють своє яблучко до нього промовляючи подумки, чого їм хотілося б 

найбільше.   

Висновок: важливо створити в школі атмосферу доброзичливості та безпеки, де діти 

зможуть довіритися, розказати про те, що тривожить, де є колективна підтримка. Важливо 



 

приділяти увагу не лише дитині з особливими потребами, а й іншим учням. Розвивати та 

виховати у них почуття доброти, милосердя, чуйності. Якщо дитина з особливими потребами з 

раннього віку не буде ізольована від соціуму, то адаптуватися до буденного життя вона зможе 

набагато швидше. 

Література 

1. К. А. Дмитренко, М. В. Коновалова, О. П. Семиволос «Працюємо з «особливою» 

дитиною у «звичайній» школі», 2018 р. 

2. Патрік Сміт, Етл Дирегров, Уільям Юле; Співавтори: Лейла Гупта, Шон Перрен, 

Рольф Г’єстад «Діти та війна. Навчання технік зцілення»2016 р. 

 

 

 

 

КОНСПЕКТ УРОКУ З МАТЕМАТИКИ 

ВІДРІЗОК. ДОВЖИНА ВІДРІЗКА. 

 

Фастов С.С., 

учитель математики 

Комунальний заклад «Долинський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів» 

Слов’янської районної ради 

Донецької області 

 

Мета: ознайомити учнів з поняттям відрізок як частини прямої; навчити порівнювати 

відрізки (візуально); розвивати пізнавальну активність учнів, уміння працювати в парах, 

удосконалювати вміння аналізувати та порівнювати, співставляти та синтезувати, розвивати 

логічне мислення; виховувати активність, почуття колективізму, уміння дослухатися до інших. 

Обладнання:індивідуальні картки, комп’ютер, «чарівний мішечок», іграшки: мавпа, удав, 

папужка, слоненя. 

ЗАУВАЖЕННЯ: у класі навчається учень з ДЦП із збереженим інтелектом. 

ПЕРЕБІГ УРОКУ 

І.Організаційний момент. Перевірка готовності учнів до уроку. Ознайомлення з темою та 

метою заняття. 

ІІ. Усна робота. 

- До нас на урок завітали герої мультфільму. 

 
 

- З якого мультфільму вони? («38 папуг»). 

- Як ви думаєте, як ці персонажі пов’язані з темою уроку (припущення 

учнів). 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу. 

Робота за комп’ютером. 

 



 

                                             

 
-Що ви бачите на слайді (геометричні фігури). 

-Які це фігури. Чи їх можна поділити на 2 групи (так, прямі та криві). 

-Яку фігуру можна виключити, за яким принципом. 

-Як називається ця фігура? 

Тема нашого уроку «Відрізок. Довжина відрізка». 

Учитель на дошці ставить 2 точки. 

-Ви знаєте, як їх можна визначити? Назвемо їх А та В. 

З’єднаємо точки. Яку фігуру отримали? 

Записуємо, АВ – відрізок. 

Точки А і В – кінці відрізку. 

-Скількома відрізками можна з’єднати дві точки. 

-На вашу думку, навіщо ми вивчаємо дану тему? 

Роздивіться навколо. Де в кабінеті ми можемо побачити відрізок. Давайте візьмемо за 

відрізок край дошки. Нам треба його виміряти. Як це зробити? Людині у своєму житті не раз 

треба робити будь-які виміри, прості або складні. Для первісної людини, яка будувала собі 

житло, виготовляла знаряддя праці, посуд знання виміру було дуже важливим. 

Першими зразками мір довжини були частини тіла: пальці, руки, ноги. 

(Слайд на комп’ютері) 

 

 
 

Невеликі відстані ми до сих пір вимірюємо кроками, долонями тощо. 

Довжину мотузки або тканини зручно міряти ліктями, саженями. 

Давайте спробуємо виміряти довжину дошки в кроках та п’ядях. (Учні виходять до 

дошки і роблять виміри). 

Учню з ООП допомагає зробити виміри вчитель або однокласник (за бажанням). 

А ось персонажі з мультфільму придумали свій спосіб виміру. Давайте переглянемо 

фрагмент. 

(https://www.youtube.com/watch?v=8tzmTQIAv28 ). 

-Як ви думаєте, чи можемо ми вимірювати відрізки в зошиті в папугах? 

-Тоді як? За допомогою чого сучасні люди роблять виміри? 

https://www.youtube.com/watch?v=8tzmTQIAv28


 

-В яких одиницях вимірюються відрізки. 

Завдання: учні самостійно вимірюють відрізки, учень з ООП – працює за комп’ютером. 

ІV.Фізкультхвилинка (підбирається з урахуванням вправ, які рекомендовані для учня з 

ДЦП). 

Під мовний супровід учителя діти виконують вправи (4 рази) 

«Раз» – підняти руки вгору, 

«Два» – натягнутися додолу, 

Не згинайте, діти, ноги, 

Як торкаєтесь підлоги. 

«Три-чотири» – прямо стати, 

Будемо знову починати. 

V.Закріплення. Чи допомогли б ми мавпочці визначити довжину удава? Як саме? 

Клас розподіляється на групи по 2 учня ( учень з ООП працює в парі із здоровою 

дитиною). Завдання: 1.Накреслити відрізок заданої довжини.2. Перевірити правильність 

відміряного відрізку, записати результат. 

Учитель: ми з вами говорили, що відрізки нам потрібні для побудови геометричних 

фігур. А хто може сказати, яких?  

Гра «Чарівний мішечок». 

Учні на дотик спробують відгадати вид фігури ( розвиток тактильних відчуттів). 

VІ. Домашнє завдання.  

Матеріал за підручником.№47 

Для учня з ООП -№45 (записати усі відрізки). 

 

 

 

 

МОДИФІКОВАНЕ ЗАНЯТТЯ З МАТЕМАТИКИ ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ 

ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 

 

Черна О.П., 

асистентка вчителя 

Кремінський ліцей №4 

Кремінської районної ради 

Луганської області 

м. Кремінна 

 

ПЕРЕДМОВА 

Працюючи асистентом вчителя в інклюзивному класі дійшла висновку, що інколи дуже 

важко налагодити контакт з дитиною (незважаючи на те, що умовно вчора контакт було 

налагоджено і навчальна співпраця відбувалася на відповідному рівні). Проте, буває дуже 

важко спонукати, мотивувати, зрештою, вмовити дитину з особливими освітніми потребами до 

навчання, до пізнавальної діяльності, до активності. Особливі труднощі виникають на уроці 

математики, коли дитина навідріз відмовляється працювати.   

Пошуки шляхів вирішення цієї проблеми привели мене до розробки контактно-

ресурсних карток з математики з різних тем та за рівнями. Ці картки використовую як 

дидактичну гру. Адже, дидактична гра – незмінна складова навчально-виховного процесу. 

Звернувшись до такої форми навчання на уроці, вдалося заохотити та зацікавити дитину до 

роботи з математики, ефективно взаємодіяти. Захопившись грою, діти не помічають, що 

навчаються.  

Нижче, хочу надати приклад модифікованого заняття з математики на початку 

навчального року у 3 класі з використанням контактно-ресурсних карток різного рівня 

складності. Один з уроків, відведених на повторення вивченого матеріалу в умовах 

дистанційного навчання 



 

Тема. Повторення вивченого за рік. (Повторення усної і письмової нумерації чисел 

першої сотні, цифр та чисел в межах 10. Випадки додавання та віднімання. Прямий та 

зворотний рахунок в межах 10. Визначення більше, менше чи дорівнює. Повторення таблички 

множення на «2») 

Мета: повторити усну і письмову нумерацію чисел першої сотні, цифр та чисел в межах 

10, випадки додавання та віднімання за прийомом «збільш/зменш на 1/10», вправляти учнів у 

прямому та зворотному рахунку в межах 10,  застосувати вміння порівнювати групи предметів і 

відповідні числа, повторити знаки «<», «>», «=», удосконалювати вміння читати рівності, 

нерівності, повторити 

табличку множення на «2»; 

розвивати  мислення, 

пам'ять, увагу, комунікативні навички 

взаємодії; виховувати старанність. 

Тип уроку: урок формування знань, 

умінь та навичок 

Обладнання: підручники, 

контактно-ресурсні картки різного рівня 

складності, завдання індивідуальної 

роботи, таблиці відповідно до теми уроку. 

(застосовую маркування завдань 

«сонечко/квітка», бо різні рівні складності)  

Хід уроку 

І. Організаційний момент 

 Перевірка готовності учнів до уроку. 

 Створення відповідної атмосфери. 

1.1. Слово вчителя Вірш  

«Наша математика» 

В школі радимо вивчати 

Математику усім: 

Як ділити треба знати, 

Як до двох додати сім. 

Ви завжди уважні будьте, 

Щоб чудово все було – 

Зло відняти не забудьте 

Додавайте лиш добро! 

1.2. Знайомство з підручником (Гісь О.М. Математика: підруч. для 3 кл. 

закл. загал. серед. Освіти (у 2-х ч.):  Ч.1. / О. М. Гісь, І. В. Філяк. – Харків : Вид-во 

«Ранок», 2020. – 224 с. : іл.) 

ІІ. Актуалізація опорних знань 

2.1. Завдання 1 (с. 9). Назви і покажи числа від 1 до 30. 

 З однією дитиною на цьому етапі уроку я працюю за підручником   

 

 2-ге завдання: полічи десятками до 100 та запиши числа, виконуємо також.   

 
 

 

 З другою дитиною з особливими освітніми потребами використовую картки 

індивідуальної роботи. 

(повторюємо цифри та числа в межах 10) 

 

 

 



 

 

2.2. Завдання 9 (с.11) 

 

 

 

 

 

2.3. Математична розминка. Усна лічба. Розв’язування віршованих задач за 

наочністю. 

       

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Повідомлення теми та мети уроку. Мотивація навчальної діяльності. 

3.1. Слово вчителя 

-А зараз, ми трішки пограємо!!! 

 

IV. Узагальнення та систематизація знань 

4.1. Робота з контактно-ресурсними картками. (Додаток) 

 Кожній дитині пропоную окремий комплект карток. (Картки блакитного 

кольору із завданнями легшого рівня. Картки рожевого кольору – важчого рівня). 

- Блакитний колір               

- Рожевий колі 

 Пояснюю правила гри. (Дитина тягне картку зі свого комплекту, дорослий 

(асистент) допомагає 

прочитати та зрозуміти гасло 

картки. В залежності від 

завдання на картці, робота 

виконується усно або письмово 

в робочих зошитах, за 

підготовленими до кожної 

контактної картки індивідуальними завданнями. Одна з карток – найулюбленіша у дітей! 

Вона «оголошує» зміну ролей, що передбачає виконання завдання з наступної картки 



 

самим дорослим, звісно, із непомітним залученням до цього дитини. Роль учня дорослий 

виконує лише за однією, витягнутою ним карткою). 

 

4.2. Фізкультхвилинка (виконуємо разом з класом, за планом уроку вчителя). 

 

V. Підбиття підсумків уроку. Рефлексія. 

5.1. Слово вчителя (Дякую за роботу на уроці, за участь у грі, називаю, що 

вдалося найкраще; питаю чи сподобалося, що саме? яке завдання найцікавіше? і т. ін.). 

 

VI. Домашнє завдання. 

 Виконати індивідуальне завдання. 

 
 

 

ПРОФІЛАКТИКА ПЛОСКОСТОПОСТІ ТА КОРЕКЦІЇ СКЛЕПІНЬ СТУПЕНЬ 

В УЧНІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ (ДЦП) 

                                       

Юрков В.В., 

учитель фізичної культури вищої кваліфікаційної категорії 

Комунального закладу «Долинський заклад 

загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів» 

Слов'янської районної ради 

Донецької області 

 

Тема заняття: профілактика плоскостопості та корекції склепінь ступень в учнів з ООП 

(ДЦП). 

Мета:   виконати вправи для формування пози  й  правильної постави, та для 

профілактики плоскостопості й корекції склепінь ступень.  

Завдання: 

Навчальні:  повторити вправи для формування пози й правильної постави,  та для  

профілактики плоскостопості й корекції склепінь ступень.                         

Розвиваючі: сприяти розвитку гнучкості, спритності, чіткості виконання вправ з 

рівноваги, координації рухів. 

Оздоровчі:   укріплення здоров`я дітей; загартовування організму.  

Виховні:сприяти формуванню в учнів позитивної мотивації до занять фізичною  

культурою та єдності  фізичного і духовного  розвитку особистості. 

Обладнання та інвентар: крем, папір, обручі, олівці, рушники, морське каміння, 

хусточка, масажні килимки та м'ячі. 

Місце проведення:спортивна зала. 

Перебіг заняття 

І.Підготовча частина. 

Шикування, оголошення завдань заняття. 

Учитель: Діти, відгадайте загадки. 

1)Не золото, а найдорожче (здоров'я). 

2)Усе життя один одного наздоганяють, а обігнати один одного не можуть (ноги). 

А тепер подумайте і скажіть, як можна поєднати ці відгадки (припущення учнів). 

Учитель: Сьогодні ми проведемо заняття,яке присвятимо здоровим ногам, ознайомимося 

з плантографією та будемо лікувати наші ніжки. 

(Плантографія - проекція стопи на площину) 

Як ви думаєте, для чого нам потрібні ноги? (бігати, стрибати, ходити тощо). 



 

Правильно, а основою ніг є 

стопа. Стопа – це фундамент, опора 

нашого тіла, і будь-яке порушення її 

відображається на нашій поставі. При 

деформації стопи виникає 

плоскостопість. Треба постійно 

тренувати м'язи та склепіння ступень. 

Без навантажень м'язи стопи 

слабшають і не підтримують її в 

підвищеному стані. 

Нелегко буде нашим стопам, 

тому давайте ми їх підготуємо до 

випробувань. 

1.Самомасаж ніг – діти знімають 

шкарпетки, сидячи на 

килимках,плескають по підошвам ніг. 

2.Вправи з обручем – кроки по 

обручу, перекати стопи з носка на п'ятку, ковзання по ньому, присідання, стоячи на обручі, 

стрибки через нього. 

ІІ. Основна частина 

Учитель: Я пропоную вам зробити відбиток стопи – плантаграфію.  

Виконання: на підлогу кладеться чистий папір. Ступні ніг змащують кремом. 

«Брудними»  ніжками дитині треба стати на лист паперу. Спинку тримаємо прямо, ноги – 

разом, вага тіла розподіляється рівномірно й затримується в такому положенні декілька секунд. 

Повинен вийти чіткий відбиток.  

Давайте тепер порівняємо відбитки наших ніжок із зображенням на світлині. 

Який висновок ми можемо зробити. Нам треба лікувати ніжки? 

Ось цим ми і будемо займатися на занятті. 

Пропоновані вправи (декілька за вибором учителя): 

1. Вправа "ХУДОЖНИК" -  дитина, сидячи на підлозі із зігнутими колінами, олівцем, 

затиснутим пальцями ноги, малює на аркуші паперу різні фігури, притримуючи аркуш іншою 

ногою. Вправа виконується спочатку однією, потім другою ногою. 

2.Вправа "РОЗБІЙНИК" - дитина сидить на підлозі із зігнутими ногами. П'яти щільно 

притиснуті до підлоги й не відриваються від неї протягом усього періоду виконання вправи. 

Рухами пальців ноги учень намагається підкласти під п'яти розкладений на підлозі рушник (або 

серветку), на якому лежить який-небудь вантаж (наприклад, камінь). Вправа виконується 

спочатку однією, потім другою ногою. 

3.Вправа "ЗБИРАЧ" - дитина, сидячи на підлозі із зігнутими колінами, збирає пальцями 

однієї ноги різні дрібні предмети, розкладені на підлозі (іграшки, прищіпки для білизни, 

ялинкові шишки й т.ін.), і складає їх у купки. Іншою ногою вона повторює те ж саме. Потім без 

допомоги рук перекладає ці предмети з однієї купки в іншу. Варто не допускати падіння 

предметів під час переносу. 

4.Вправа "МЛИН" - дитина, сидячи на підлозі з випрямленими ногами, описує ступнями 

кола в різних напрямках. 

5.Вправа "ХОДІННЯ НА П'ЯТАХ" - дитина ходить на п'ятах, не торкаючись підлоги 

пальцями та підошвою. 

6.«Гусениця пішла гуляти». Стопи стоять на підлозі. Пересувати стопи вперед, 

підтискаючи пальці. 

 7.«Їжачок». Стопа спирається на масажний м’ячик. Перекочувати м’ячик з п’яти на 

носок і назад, максимально натискаючи на нього (8- 10 разів кожною стопою). 

 8.«Перенести м’яч ногами». Масажний м’ячик лежить біля ніг справа. Захопити його 

стопами, підняти і перекласти наліво зі словами: «перекладаю м’яч наліво». Зробити ту ж 

вправу в зворотному напрямку. 



 

ІІІ. Заключна частина. 

Гра-естафета «Передай хусточку». 

Сидячи на стільцях босоніж, діти намагаються передавати один одному хусточку 

пальцями ніг, руки не задіяні.  

РЕЛАКСАЦІЯ: Уявіть себе на галявині. Ласкаво пригріває сонечко. Ви відчуваєте, що на 

пальці ніг залізла  мурашка. Швиденько підтягніть носочки на себе, прислухайтесь, на якому 

пальці сидить мурашка. Скинемо її (на видиху), Носки йдуть униз – в різні сторони, розслабте 

ноги.  

Учитель: Ви великі молодці. Як ви думаєте, чи допомогли ми нашим ніжкам. 

Чи треба продовжувати їх лікувати. 

Відповіді учнів. 

Підведення підсумків 

Чи сподобався вам урок діти? Мені дуже, ми з вами сьогодні провели гарній урок, 

виконали багато вправ для профілактики  плоскостопості, а також вправи для корекції склепінь 

ступень. 

Організований вихід групи. 

           

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИКОРИСТАННЯ БІОАДЕКВАТНОЇ (НООСФЕРНОЇ) ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ ПРИ РОБОТІ З УЧНЯМИ  З ОСОБЛИВИМИ 

ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 
 

Юркова О.Ф., 

вчителька української мови та літератури 

КЗ «Долинський заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» 

Слов'янської районної ради 

 

Переднє слово 

Учні з особливими освітніми потребами мають труднощі в навчанні, які пов'язані з 

функціональними обмеженнями слуху, мовлення, академічних здібностей, уваги, координації, 



 

сприйняття та переробки інформації, гнучкості мислення тощо. Вони мають труднощі 

запам'ятовування та відтворення інформації з пам'яті, концентрації уваги, застосування набутих 

знань, умінь та навичок. Однією з головних умов ефективної реалізації навчання є створення 

гнучкої системи адаптації навчальних програм до психофізичних можливостей кожної дитини, 

визначення доступного змісту програми з усіх предметів, які, поряд з опануванням предметних 

знань, умінь і навичок, забезпечуватимуть розвиток особистості, розумових та фізичних 

здібностей та об'єктивне орієнтування в динаміці просування дитини вперед. На допомогу 

вчителю, який працює з особливими учнями, прийде біоадекватна технологія, що створює 

сприятливі психолого-педагогічні умови навчання й виховання гармонійної особистості.  

Створення мислеобразів забезпечує роботу двопівкульного мислення школярів.  Образи 

можуть бути простими і складними, статичними або динамічними, але важливо, щоб образ був 

приємний і зрозумілий, а також давав можливість провести аналогії, які можна виявити логічно. 

Усвідомлене, систематичне застосування асоціативних образів створює системне асоціативне 

мислення, тобто природовідповідне. Релаксація знімає стрес, втому, перевантаження 

інформацією. 

Важливо, що традиційні уроки задіюють, як правило, зоровий та слуховий канал. 

Натомість, біоадекватні уроки дозволяють підключити всі канали сприйняття інформації, що 

дозволяє робити знання учнів міцнішими, а засвоєння нового матеріалу – швидшим. Створення 

ситуації успіху на ноосферному уроці призводить до покращення мотивації учнів до вивчення 

інших предметів, а також до зацікавленості навчанням у цілому. Уроки цікаві, оригінальні, 

надовго запам’ятовуються.  

Робота за біодекватною методикою викладання учням з ООП дозволить підвищити його 

творчий потенціал , ефективніше використовувати навчальний час, досягти вищих результатів, 

не нашкодивши здоров’ю дітей, стимулювати інтерес до навчання. 

Навчальна релаксація 

Психофізіологічна підготовка 

Займіть зручне положення. Розслабте обличчя, шию, плечі, руки, тіло, ноги. Уявіть, як 

мʼязи обличчя стають мʼякими, розслабленими. Відчуйте свою розслабленість… 

Уявіть якесь місце, де ви відчуваєте себе спокійними, щасливими, місце вашого спокою. 

Уявіть кольори, що надходять до вас…Уявіть рухи та кольори вашого місця спокою. Уявіть 

запахи навколо вас. Уявіть себе в місці спокою, який вигляд маєте, як відпочили, звільнилися 

від непотрібних думок…Подякуйте цьому образу, місцю спокою… Будьте щирими із собою…  

Введення нового матеріалу через формування мислеобразу. 

Уявіть сонячний весняний день і прекрасний сад. Який це сад? Вберіть у себе ніжний, 

духмяно-солодкий аромат дерев, що квітнуть, прислухайтеся до щебетання пташок, відчуйте 

тихий дотик вітру. Відчуйте особистий звʼязок із природою. Яка пісня тут звучить? Попросіть 

сад стати для вас символом духовності української літератури. Надішліть любов своєму 

саду. 

Тут, у саду, ви відкриєте унікальну якість вашого духу – невтомне бажання до 

подорожей. Чи хочеться вам стати подорожнім? Спробуйте розкрити в собі цю якість. Відчуйте, 

як вашу душу наповнює жага до небесного, вічного, безсмертного. Над вашою головою – 

високе блакитне небо. Перед вами – стежина. Уважно роздивіться її, яка вона? Попросіть 

стежину стати символом життєвого шляху. Перед вами – нескінченність, відкритість, 

незбагненність? Які почуття наповнюють вашу душу, коли ви крокуєте стежинкою? Відчуйте 

свободу, простір. Наповніться свіжістю, бадьорістю, силою. 

Ви здійснюєте духовний шлях, який має на меті здобуття свободи та гармонії зі світом. 

Подорожній – своєрідний посередник між природою та людьми. Він уважно, мудро 

вдивляється в гармонічну картину природи, пізнає себе. Головні його риси – смиренність та 

чутливість до світу. Подорожній – найвільніша людина у світі!  

Ваша стежинка веде вас через сад. Подивіться: у центрі саду стоїть величне дерево. 

Підійдіть до нього, доторкніться до його кори, поспілкуйтеся з ним. На дереві – великі квіти, 

які хочуть розкрити вам свої таємниці. Якого вони кольору? Вдихніть аромат гілок, що 

квітнуть. Наблизьтеся до однієї із цих квіток, відчуйте її незрівнянний аромат. Подумки 



 

підпишіть цю квітку: «Вертоград багатобарвний» Симеон Полоцький». І ось уже друга 

квітка бажає поділитися з вами своїм знанням. Цю квітку подумки підпишіть: «Сад 

божественних пісень»  Григорій Сковорода». На третій квітці зробіть надпис: «Садок 

вишневий коло хати». Тарас Шевченко». І ще одна квітка заманює вас, на ній написано: 

«Сад Гетсиманський». Іван Багряний».  

Подивіться: над квітами літають бджоли, збирають солодку їжу – нектар. З яким щастям 

та радістю вони працюють! Попросіть бджолу стати для вас символом сродної праці.Людина 

знаходить щастя в сродній праці – справі від природи, праці за покликанням. У праці людина 

відчуває радість, гармонію із природою. Подякуйте бджолі за те, що вона стала символом 

сродної праці. Будьте щирими із собою. 

Придивіться уважно: посередині вашого саду розташований фонтан.Яка свіжість 

навколо нього. Краплі прозорої води блищать на сонці та торкаються вашої шкіри. Що вам 

хочеться зробити зараз? Попросіть фонтан стати для вас символом джерела 

мудрості.Відчуйте, як це джерело переливає зі свої труб у вашу душу знання всіх часів і 

народів. Відчуйте відповідальність за те, що стали носієм цього знання. Надішліть фонтану 

свою любов!  

Тепер подивіться востаннє на цей затишний куточок природи. Ви завжди сюди зможете 

повернутися, адже це місце знаходиться всередині вас.  

Вихід 

А тепер пора повертатися. Відчуйте ноги, прилив сил до рук та тіла. Відчуйте спину, 

плечі, поверніть голову ліворуч, праворуч. Пошевеліть пальцями рук, стисніть їх. Порухайте 

руками, плечима. Усміхніться та зробіть глибокий вдих. Ось ми знову в класі. 

«Виведення» образу інформації на рівень осмислення. 

Обмін думками 

Який у вас настрій після подорожі всередину себе? 

Чи розслабилися ви, знайшли своє місце спокою? 

Який сад ви бачили? Цей сад із вашого особистого 

світу чи зі світу фантазії? 

Опишіть його. Які барви, звуки, запахи були в 

ньому? 

Чи сподобалося вам бути подорожнім? 

Якою була ваша стежина? Символом чого вона є? 

Згадайте, що символізувала бджола? 

Яким був фонтан? Що він символізував? 

Що найбільше сподобалося під час подорожі до 

свого внутрішнього світу? 

Робота з навчальним образоном, нанесення в 

зошиті мислеобразу інформації, отриманої під час релаксації. 

Учитель пропонує замалювати абрис (контур)нарциса самопізнання. Поступово, по 1-2 

слова, словосполучення (життєвий шлях, джерело мудрості, сродна праця, твори українських 

письменників на квітах) відзначається та підписується на навчальному образоні ключова 

навчальна інформація. Учитель підтримує загальну бесіду питаннями, демонструє захоплення, 

перевіряє правильність записів та формулювань. Учні першими промовляють те, що згадують, 

учитель лише уточнює.  

Колективне обговорення образу-схеми, ознайомлення з образоном учителя.  

Яку інформацію було важко згадати? 

Подивіться на мій образ, порівняйте зі своїм. 

Що хочете змінити у своєму образі. 

 

 

 

 

 



 

Фрагмент біоадекватного уроку 

Клас 6 

Тема уроку: Відмінки іменників, їх значення. Відмінювання іменників. Поділ 

іменників на відміни й групи 

Навчальна релаксація 

Психофізіологічна підготовка 

Займіть зручне положення. Розслабте обличчя, шию, плечі, руки, тіло, ноги… Уявіть, як 

м’язи обличчя стають м’якими, розслабленими… Усміхніться, адже ви такі гарні, коли 

усміхаєтесь. Уявіть, як усміхається кожна клітинка Вашого тіла… 

Уявітьвашулюбленийкуточок природи або якесьіншемісце, де ви відчуваєте себе 

спокійними, де ви щасливі, місце вашого спокою. Уявітькольори, які вас оточують… 

Уявітьрухи і звуки вашого місця спокою… Уявіть запахи навколо вас… Уявіть себе на 

місціспокою, як ви виглядаєте, коли відпочили, звільнились від непотрібних думок… 

Подякуйте цьому образу, вашомумісцюспокою. Будьте щирі з собою.  

Введення нового матеріалу через формування мислеобразу  

Уявіть себе в прекрасній країні, зеленій та квітучій. Це царство Морфології. Сьогодні ми 

ближче познайомимося з мешканцями цієї країни. Погляньте навколо: під розлогим деревом 

сидить поважний немолодий чоловік, він приязно усміхається вам. Це Іменник. Підійдіть до 

нього, сядьте поряд, послухайте його історію. 

Є в іменника 4 доньки. Кожній із них при народженні він давав ім’я Відміна. А щоб не 

плутатись, називав їх за старшинством: І Відміна, ІІ Відміна, ІІІ Відміна та ІV Відміна. Кожна із 

доньок живе у власному замку. Відміни присвятили своє життя колекціонуванню слів. І Відміна 

збирає іменники чоловічого та жіночого роду із закінченням на -а, -я. ІІ Відміна полюбляє 

іменники чоловічого роду із нульовим закінченням та закінченням -е, а також іменники 

середнього роду із закінченням -о, -е, -я. ІІІ Відміна надає перевагу іменникам жіночого роду з 

нульовим закінченням. А одного разу до неї прийшла мати та попросила притулку. З тих пір  

іменник мати живе у ІІІ Відміни. ІV Відміна була найменшенькою, вона збирала іменники 

середнього роду на -я, які при відмінюванні мають суфікси -ат-, -ят-, -ен-. І чомусь найчастіше 

це були назви маленьких тварин, мабуть, через те, що ІV Відміна їх дуже любила.  

І Відміна та ІІ Відміна були найстаршими сестрами, тому і слів вони зібрали найбільше. 

Якийсь час ці слова лежали великою купою посеред найбільшої зали в замках сестер, але 

згодом було виділено по три кімнати у кожному замку, куди і було складено всі слова. Перша з 

них називалася «Тверда група», тобто розміщувалися у ній слова з основою на твердий 

приголосний, друга – «М’яка група», і туди перенесли ті іменники, основа яких закінчувалася 

на м’який приголосний. Третя ж кімната мала назву «Мішана група», і туди віднесли всі слова, 

що закінчувалися на шиплячий приголосний. Тепер у замках був порядок, можна було 

приймати гостей. 

А в гості до Відмін погратися словами приходили їх молодші братики, відмінки. Кожен 

із них мав власний характер і був дуже допитливим. Про цих хлопчаків навіть віршик складено:  

Називнийпитає: хто ти? що ти?  

Хоче він про наслідки роботи  

і про тебе чути лиш похвали,  

щоб тебе як приклад називали.  

Родовийдоскіпує свого –  

хоче знати він: кого? чого?  

І про тебе знать, якого роду,  

що немає роду переводу.  

Все давальнийдасть – не жаль йому,  

але хоче знать: кому? чому?  

Знать про тебе, гожого на вроду,  

що даєш і ти свому народу?  

У знахідного свої потреби:  

він – кого? і що? – питає в тебе.  



 

І кого всі ми задрузівмаєм,  

і що друзі роблять нам навзаєм?  

Аоруднийхоче знать: ким? чим?  

Утруді орудуй разом з ним.  

Хоче знать: що здатний ти утнути?  

Чим ти сильний? Ким ти хочеш бути?  

А місцевий– де? В якому місці?  

Хоче знати – у селі чи в місті?  

Кличнийзакликає всіх навколо:  

гей, Іване, Петре чи Миколо,  

ви не будьте сонні т а байдужі. 

Ось які хороші діти у старого Іменника. Та час повертатися… 

Подякуйте Відмінам: першій, другій, третій, четвертій. Подякуйте також відмінкам: 

називному, родовому, давальному, знахідному, орудному, місцевому та кличному. Ще раз 

подякуйте Іменникуза приємне і корисне спілкування з ним. Подякуйте йому за те, що він 

познайомив Вас із відмінами та відмінками. Попрощайтеся з ними. Час повертатися додому.  

Вихід 

Відчуйте ступні ніг… Прилив сил до ніг та рук… Відчуйте спину та плечі… Поворушіть 

пальцями, стисніть їх… Порухайте долонями, плечима… У Вас може з’явитися бажання 

напружити шию… Поверніть голову праворуч, ліворуч… Усміхніться і зробіть глибокий 

вдих… Не поспішаючи, доторкніться до щік, очей… Ось ви знову в нашому класі. Як Ви себе 

почуваєте після подорожі? 

«Виведення» образу інформації на рівень осмислення.  

Обговорення  

- Чи вдалося вам розслабитись, знайти своє місце спокою? 

 Якою була чарівна країна? Які кольори в ній переважали?  

- Чи побачили ви старого іменника? Про що він вам розповів? 

- Чи побачили ви замки Відмін? Скільки їх було?  

- Що найбільше любили робити Відміни? Які саме слова вони колекціонували? 

- Які Відміни мають тверду, м’яку та мішану групи?  

- Як звали їхніх братів? 

- Що вам найбільше сподобалось під час мандрівки?  

- Чим наповнився ваш внутрішній світ? 

Робота з навчальним образоном, нанесення в зошиті мислеобразу інформації, отриманої 

під час релаксації. 

Учитель пропонує замалювати учням абрис (контур) чарівної країни, що вони уявили під 

час релаксації. Поступово, по 1-2 слова, наповнюється і замальовується цілісний мислеобраз 

інформації, отриманої під час подорожі у внутрішній світ. Учитель «рухає» загальну бесіду 

питаннями, демонструє захопленість, перевіряє правильність записів і формулювань. Учні 

першими промовляють те, що пригадують, учитель лише уточнює.  

Представлення образону, створеного вчителем. 

Бесіда 

- Погляньте, будь ласка, на створений мною образ. Порівняйте його зі своїми. 

- Яку інформацію було важко пригадувати?  

- Що хочете змінити у своєму образоні? 

Навчальна релаксація 

Українська мова (5 клас) 

Тема: Алфавіт. Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт (абетка, азбука). 

Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї  та щ. 

Сенсорно-моторний етап 

Сядьте зручно. Розслабтеся.  

Уявіть себе в бібліотеці. Подивіться навкруги. Велика кімната. Уздовж стін стоять шафи 

з книгами. З підлоги до самої стелі все заставлено книжками. Посередині кімнати – столи. За 



 

ними сидять люди, які працюють у читальній залі. Послухайте тишу, що наповнює кімнату. 

Лише зрідка тишу порушує шелест паперу, коли гортають сторінки. Відчуйте запах паперу, 

тепла, сухості. У цій кімнаті живуть книги різних авторів, різних жанрів та обсягів.  

Символьний етап 

За столом у кутку сидить бібліотекар. На столі в неї скринька з формулярами. Як же їй 

вдається так швидко знайти необхідну книжку та інформацію? Вона знає секрет: усі книжки, усі 

списки, увесь зміст словників і енциклопедій розміщують в алфавітному порядку. Знаючи 

алфавіт, легко та швидко знайти потрібну інформацію або книжку. Так що ж таке алфавіт або 

абетка? 

Достатньо вимовити дві перші букви українського алфавіту «а» та «б», щоб вийшла 

абетка, або алфавіт, - усі букви, розташовані в певному порядку. В алфавіті кожна літера має 

місце та назву. Український алфавіт походить від словʼянського, створеного на основі 

грецького 863 року двома вченими-монахами – Кирилом та Мефодієм. Тепер у нашому алфавіті 

33 букви.  

Бібліотекар простягає нам шоколадку. Ми беремо та розглядаємо її. Який колір обгортки 

вашої шоколадки? Відчуйте, який гладенький папір. На обгортці ви читаєте назву – алфавіт. 

Алфавіт – це букви, розташовані в певному порядку. Кожна літера має місце та назву. 

Ми розгортаємо шоколадку, розглядаємо її. Якого вона кольору, відчуйте аромат. Шоколадка 

складається з плиток. У першому ряду 11 плиток, у другому ряду 11 плиток, у третьому ряду 11 

плиток. Усього 33 плитки. Стільки ж букв в українському алфавіті. Приглядаємося: на плитках 

проявляються букви.  

Читаємо перший ряд: А, Б, В, Г, ґ, Д, Е, Є, Ж, З, И. Прочитаємо знову й запамʼятаємо: А, 

Б, В, Г, ґ, Д, Е, Є, Ж, З, И. Читаємо другий ряд: І, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С. Прочитаємо знову 

й запамʼятаємо: І, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С. Читаємо третій ряд:  

Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, ь, Ю, Я. Прочитаємо знову й запамʼятаємо: Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, 

Щ, ь, Ю, Я. 

Придивляємося до плиточок із10 буквами А, О, У, Е, И, І, Я, Ю, Є, Ї. Плиточки, у яких 

знаходяться, змінюють свій колір на інший, бо ці літери – голосні. Решта плиточок із літерами 

не змінюють колір – це приголосні. Голосна Ї та приголосна Щ – розповідають, що вони 

подружки, бо завжди позначають в українській мові два звуки: Ї [йі], а Щ [шч]. Ось говорять 

про себе голосні Я, Ю, Є: вони позначають один звук Я [а],Ю [у],Є[е ] після приголосних і два 

звуки Я [йа], Ю [йу], Є[ йе ]після голосних (моє), на початку слова (яблуко), після мʼякого знака 

(мільярд) та апострофа (мʼята). 

Повтор інформації  

Подивімося знову. Обгортка – слово алфавіт. Алфавіт – це букви, розташовані в певному 

порядку. В алфавіті кожна літера має своє місце та назву. Шоколадка розділена на плитки, 3 

ряди по 11 плиток. 33 плитки й 33 літери в алфавіті. Дивимося перший ряд: А, Б, В, Г, ґ, Д, Е, Є, 

Ж, З, И. Дивимося другий ряд: І, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С. Дивимося третій ряд: Т, У, Ф, Х, Ц, 

Ч, Ш, Щ, ь, Ю, Я. 

10 плиточок із голосними – А, О, У, Е, И, І, Я, Ю, Є, Ї. Решта – із приголосними. Голосна 

Ї та приголосна Щ завжди позначають в українській мові два звуки: Ї [йі], а Щ [шч].Голосні Я, 

Ю, Є: позначають один звук Я [а], Ю [у], Є[е ] після приголосних і два звуки Я [ йа ], Ю [ йу ], 

Є[ йе ]після голосних, на початку слова, після мʼякого знака та апострофа. 

Подякуйте шоколадці за знання. Подякуйте бібліотеці за відпочинок.  

Вихід 

Навчальна релаксація 

Психофізіологічна підготовка 

Займіть зручне положення. Розслабте обличчя, шию, плечі, руки, тіло, ноги… Уявіть, як 

м’язи обличчя стають м’якими, розслабленими… Усміхніться, адже ви такі гарні, коли 

усміхаєтесь. Уявіть, як усміхається кожна клітинка Вашого тіла… 

Уявіть ваш улюблений куточок природи або якесь інше місце, де ви відчуваєте себе 

спокійними, де ви щасливі, місце вашого спокою. Уявіть кольори, які вас оточують… Уявіть 

рухи і звуки вашого місця спокою… Уявіть запахи навколо вас… Уявіть себе на місці спокою, 



 

як ви виглядаєте, коли відпочили, звільнились від непотрібних думок… Подякуйте цьому 

образу, вашому місцю спокою. Будьте щирі з собою.  

Введення нового матеріалу через формування мислеобразу  

Діти, уявіть, що сьогодні ви опинилися в надзвичайно цікавому місці – у зоопарку. 

Погляньте навколо: праворуч велично походжає цар звірів лев, ліворуч – у маленькому озерці 

пишаються своєю вродою білі лебеді. Поблизу одного з вольєрів так голосно сміються діти? 

Почуйте їхній сміх. Тут мешкає улюблениця малюків мавпа Буф. Наблизимося ближче та 

прислухаємося, що ж так зацікавило дітей? 

Улюблена страва мавпочки – банан. Відчуйте його смак та запах. Їсть вона бананів дуже 

багато. Так само багата українська мова на слова з апострофом.  

- Почуйте, як діти звертаються до господині цього вольєру. 

- Мавпо Буф, мавпо Буф!  

- Які приголосні ви чуєте? Промовляймо їх: м, в, п, б, ф.  Виявляється, що в 

українській мові саме після букв м, в, п, б, ф перед я, ю, є, ї ми ставимо апостроф, який так 

нагадує улюблену страву мавпочки – банан.  

- Згадаймо ім’я мавпочки.  

- Мавпа Буф. 

- А чому захвилювався цар звірів Лев: р-р-р? Діти не бійтеся, він просто нагадує 

нам, що після р у кінці складу ми також повинні поставити апостроф перед я, ю, є, ї.  

Ми усі стоїмо навколо вольєра: Світланка, Оленка, Наталка, Микита, Владик, Роман…  

А цього хлопчика ми не знаємо, але мавпа Буф саме його пригощає бананом. Це тому, що 

незнайомця звати Лук’ян. І його давнє ім’я, і всі похідні від нього слова необхідно писати з 

апострофом: Лук’ян, Лук’янівка, Лук’янчук. Запам’ятайте це. 

Наша подорож завершується, але щоб повернутися до класу, нам необхідно з’їхати з 

крутої гірки, об’їхати озеро з лебедями та під’їхати на електромобілі. Діти, ви звернули увагу, 

що слова з’їхати, об’їхати, під’їхати мають префікси, які закінчуються на твердий приголосний. 

Запам’ятайте, в українській мові після префіксів, що закінчуються на твердий приголосний 

перед я, ю, є, ї ми повинні обов’язково поставити апостроф.  

Подивімося знову. У зоопарку живе мавпа Буф. В українській мові саме після букв м, в, 

п, б, ф перед я, ю, є, ї ми ставимо апостроф. Мавпа Буф  пригощає бананом Лукʼяна. Це ім’я, і 

всі похідні від нього слова необхідно писати з апострофом: Лук’ян, Лук’янівка, Лук’янчук.Тут 

можна з’їхати з крутої гірки, об’їхати озеро з лебедями та під’їхати на електромобілі. У словах 

з’їхати, об’їхати, під’їхати, що мають префікси, які закінчуються на твердий приголосний перед 

я, ю, є, ї ми повинні обов’язково поставити апостроф. 

Який цікавий зоопарк та його мешканці. Але час повертатися. Подякуйте мавпі Буф, 

Левові, який р – р - р хвилюється, Лук’янові. Подякуйте їм за приємне й корисне спілкування. 

Подякуйте їм за те, що вони познайомили Вас із правилами написання апострофа. 

Попрощайтеся з ними. Час повертатися до класу.  

Вихід  

Відчуйте ступні ніг… Прилив сил до ніг та рук… Відчуйте спину та плечі… Поворушіть 

пальцями, стисніть їх… Порухайте долонями, плечима… У Вас може з’явитися бажання 

напружити шию… Поверніть голову праворуч, ліворуч… Усміхніться та зробіть глибокий 

вдих… Не поспішаючи, доторкніться до щік, очей… Ось ви знову в нашому класі. Як Ви себе 

почуваєте після подорожі? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заклади вищої освіти 
 

Номінація. Заняття з корекційно-розвивальної діяльності 
 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «СПОРТИВНА РЕАБІЛІТАЦІЯ» 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА)» 

ТЕМА. ВИКОРИСТАННЯ ФОРМ РОБОТИ З УЧНЯМИ В ІНКЛЮЗИВНОГО КЛАСІ 

 

Басова А.С., 

студентка 4 курсу спеціальності  

«Середня освіта (Фізична культура)» 

ВП «Лисичанський педагогічний коледж  

ЛНУ імені Тараса Шевченка» 

м. Лисичанськ 

 

Мета. Познайомити з особливостями використання форм роботи з учнями в 

інклюзивного класі; сформувати толерантне ставлення до впровадження інклюзивного 

навчання у закладах освіти 

Матеріали та обладнання. Картки з притчею; презентація, проєктор, ММ дошка, 

мозаїка, навчальні карти, мікрофон. 

Опорні поняття: інклюзія, інклюзивна освіта, учні з особливими освітніми потребами, 

інклюзивне навчання; форми роботи. 

Хід роботи 

1. Мотиваційна притча «Закриті двері». 

Якось один мудрець вирішив знайти собі учня для того, щоб передати йому перед 

смертю свої знання. Учень мав бути талановитим і здібним, а також повинен володіти певними 

знаннями і вміннями. Мудрець вирішив вчинити так: зібрати всіх учнів і обрати з них гідного. 

Зібрались сотні учнів. І мудрець сказав: 

– Дорогі мої учні, я зібрав вас усіх для того, щоб дізнатися, хто допоможе мені вирішити 

одну проблему. Позаду мене ви побачите стіну, в якій розташовані найбільші й найважчі двері з 

тих, що є в нашому місті. Чи знайдеться серед вас, мої учні, той, хто відкриє ці двері без 

сторонньої допомоги? Практично одразу ж деякі учні відмовилися від участі у змаганні, 

пояснюючи це тим, що таке завдання не для них. Інші ж вирішили обміркувати з чого 

складаються двері, як працює їх механізм і прийшли до висновку, що не зможуть виконати це 

завданням. І лише один учень попрямував до дверей і максимально ретельно оглянув їх: 

простукав дверну поверхню, за допомогою чого визначив приблизну товщину дверей і 

наскільки щільний матеріал, з якого вони виготовлені, не забув він відзначити й наскільки 

надійно змащені дверні петлі. Практично всі ділянки, сантиметр за сантиметром були вивчені 

ним з особливою ретельністю і увагою. Учень зібрався з думками, глибоко вдихнув і легенько 

штовхнув двері. На великий подив оточуючих вони дуже плавно і легко відкрилися. Адже 

завдяки бездоганній конструкції ці двері відкривалися від несильного поштовху.  

Мораль: для досягнення мети потрібно ретельно вивчити питання з усіх сторін, тоді 

рішення знайдеться швидко і легко. 

2. Теоретична частина. 

Форми організації процесу інклюзивного виховання – спосіб доцільної організації 

колективної та індивідуальної діяльності вихованця через виховний захід (організована дія 

колективу) чи виховну справу (частина від загальної виховної роботи). їх класифікація 

здійснюється за різними ознаками: кількістю учнів, напрямами діяльності, характером змісту, 

структурою. Традиційну класифікацію форм організації виховання складають масові, групові, 

мікрогрупові та індивідуальні формами. 

У залежності від діяльності, яка є головною на певній стадії виховання, умовно 

класифікують наступні форм організації інклюзивного виховання (таблиця). 



 

Таблиця 

Форми організації інклюзивного виховання 

№ 

з.п. 

Форми Приклади Значення 

1. Позакласна 

пізнавальна 

діяльність 

участь в олімпіадах і 

конкурсах, концертах, 

конференціях, акціях, 

тематичних святах 

відбувається соціалізація та включення 

2. Спортивна 

діяльність 

гуртки і секції розвивають свої спортивні здібності. 

Велику роль у вихованні відіграє 

позитивний приклад 

3. Художня 

діяльність 

гуртки образотворчого 

мистецтва і прикладної 

творчості 

включення в інклюзивний процес: засоби 

мистецтва сприяють подоланню 

внутрішніх бар'єрів, зміні себе, стресів, 

страхів та інших психологічних проблем. 

Процес малювання впливає на розвиток 

дрібної моторики рук і пальців, руховій 

координації ока; заняття орігамі 

зменшують рівень тривожності, 

допомагають забути біль і горе, 

підвищують самооцінку, сприяють 

налагодженню дружніх відносин, 

взаємодопомоги в колективі. При цьому 

зникає почуття ізольованості, 

налагоджується спілкування. Книги 

допомагають виховувати увагу і доброту 

до людей, вчать відповідальності і 

взаємодопомоги. 

4. Ціннісно-

орієнтувальна 

діяльність 

бесіди, диспути щодо 

проблем життя, бесіди, 

зустрічі з цікавими 

людьми, рольові ігри 

включення 

5. Вільне 

спілкування як 

обмін 

інформацією і 

як взаємодія 

перегляд і аналіз кіно-і 

діафільми, репродукції 

творів видатних 

художників, обговорення 

прочитаних творів, книг, 

журнальних статей 

створення оптимальних умов для 

продуктивного спілкування класного 

керівника з учнями з метою формування у 

них соціальної зрілості 

Учитель має визначити пріоритетні підходи до навчання, аби створити оптимальні умови 

для успішного задоволення індивідуальних освітніх потреб усіх учнів, розвивати їх творчі 

здібності і розумовий потенціал. Загальноприйнятими є: 

1. Пасивний підхід – це така форма взаємодії учнів і вчителя, за якої вчитель є 

основною діючою фігурою уроку, передає інформацію, а учні виступають у ролі пасивних 

слухачів. 

2. Активний підхід – це така форма взаємодії учнів і вчителя, за якої вчитель і учні 

взаємодіють один з одним під час уроку і учні тепер не пасивні слухачі, а активні учасники 

уроку.  

3. Інтерактивний підхід – це спеціальна форма організації навчальної та комунікативної 

діяльності, в якій учні виявляються залученими в процес навчання, мають можливість розуміти 

і рефлексувати з приводу того, що вони знають і думають.  

Урок в інклюзивному класі вимагає інтерактивної форми взаємодії вчителя та учнів, 

оскільки спілкування в парах, групах, між групами в учнів формуються знання, в тому числі і 

власну думку, з тієї чи іншої події, явища, активна життєва позиція, творчі здібності; 



 

розвивається мова, почуття відповідальності за спільну справу, систематизуються, 

аналізуються, конкретизуються і коригуються уявлення, поняття. 

Кооперативне навчання – це форма організації навчання в малих групах учнів, 

об'єднаних загальною навчальною метою.  

Формування когнітивних стратегій. Поняття "когнітивні стратегії" Герхарт (Gearheart, 

1985) трактує як плани, дії, кроки та процеси, спрямовані на реалізацію будь-якого навчального 

завдання або вирішення проблеми. Стратегії можуть застосовувати як учителі, так і учні для 

досягнення своїх відповідних навчальних результатів. Учителям вони допомагають визначити 

матеріал і методику викладання. Для учнів їхній сенс полягає в тому, щоб "навчитися вчитися" 

(ДеРуітер (DeRuiter), 1983) та регулювати власну навчальну діяльність.  

Диференційоване навчання – організація процесу навчання на уроці з урахуванням 

індивідуальних особливостей учнів. 

Диференційоване викладання – це концептуальний підхід і практична технологія 

планування й реалізації курикулуму й навчального процесу, що бере свій початок з 

усвідомлення важливих відмінностей між учнями.  

3. Усне практичне завдання 

- Назвіть традиційні та інноваційні форми роботи з учнями інклюзивного класу. 

- Дайте характеристику художній діяльності як формі інклюзивного виховання. 

 

2. Картка для аудиторної самостійної роботи. 

Основні поняття Зміст 

Форми організації навчання  

Індивідуальна форма організації 

навчання 

 

Пасивний підхід до організації навчання   

Кооперативне навчання  

Диференційоване навчання  

 

3. Усне практичне завдання 

1. Скориставшись запропонованими матеріалами лекцій, поміркуйте та представте 

помічник-радник для вчителів;  дітей-однолітків, що навчаються разом із дітьми з особливими 

потребами .  

2. Обговоріть результати в групі; найкращі поради оформіть на аркушах-бланках. Під 

час практики Ви можете запропонувати свої помічники-радники школам, що працюють у 

системі інклюзивної освіти . 

Вправа «Обмін ролями». Студентам пропонується змоделювати ситуації навчального 

процесу в класах, де навчаються учні з особливими потребами. Студенти обирають для себе 

ролі, які виконуватиме кожен із них (учні, учні з особливими потребами, педагоги, вчитель, 

батьки учнів з особливими потребами). Викладач дає проблемну ситуацію (наприклад, 

підготовка найближчого свята), а студенти моделюють її, готуючись до свята. Після закінчення 

вправи студенти можуть поділитись досвідом, набутим під час виконання вправи. 

 

4. Перечитайте поданий нижче список. Відокремте лише тих науковців, які долучилися 

до дослідження, розробки, впровадження інклюзивного навчання у нашій країні: 

В.Бондар 

Т.Євтухова 

О.Запорожець 

Дж.Льюї 

 І.Іванова 

А.Макаренко 

Песталоцці 

С.Русова 

О.Савченко. 



 

5. Енерджайзер «Скульптура». Об’єднайте студентів у три групи. Роздайте кожній 

з них аркуш із завданням. На його виконання передбачено чотири хвилини. У міні-групах діти 

самостійно визначаються з ролями та працюють над створенням «скульптури». Після того як 

час минув — презентують іншим спільний витвір. За умови, що в одній групі мінімум 6, а 

максимум — 10 осіб, завдання можуть бути такими: 

— Створіть спільну «скульптуру», використовуючи праві руки всіх учасників вашої 

міні-групи. При цьому двома ногами на підлозі можуть стояти лише п’ятеро, решта стоять на 

одній нозі. 

— Троє з вас обома руками торкаються підлоги, тоді як інші намагаються втримати вас, 

щоб ви не впали. Важливо — усі ви формуєте одну «скульптуру». 

— Усі разом створіть «скульптуру», що показує один день зі шкільного життя. 

Скульптура може рухатися та розмовляти. Пам’ятайте: ви взагалі не можете об’єднуватися за 

допомогою рук для створення скульптури. Пропонуємо вам подумати над більш креативними 

способами. 

— Створіть одну спільну «скульптуру». Троє з вас згинають праву ногу, один — 

тримається рукою за підлогу, двоє — тримають на голові підручник. Інші обирають свою 

позицію самостійно. 

Ефект: Завдання допомагають поповнити запас фізичних сил та направляють студентів, 

проте не обмежують їх у творчості. Окрім цього, вчителі можуть спостерігати за комунікацією 

всередині міні-груп та розуміти, чи діти розподіляють ролі та спілкуються за принципом 

«рівний рівному» та чи немає тих, хто почувається виключеним з групової роботи або життя 

класу загалом. 

6. Письмове практичне завдання. Занотуйте у зошит практичні рекомендації. 

Загальні рекомендації щодо роботи з дітьми з особливими потребами 

 підготуйте учнів класу до того, що поряд навчатимуться діти з особливими освітніми 

потребами 

 створіть у класі демократичне середовище, налагоджуйте взаємовідносини дітей 

 привчайте здорових учнів класу до надання допомоги особливим дітям 

 підтримуйте тісні контакти з батьками особливих учнів; вивчайте медичні дані; 

з’ясовуйте першопричину захворювання 

 вивчайте спеціальну медичну та педагогічну літературу 

 ознайомлюйтесь з сучасними педагогічними підходами і методиками, які 

використовуються у спеціальних школах 

 коригуйте психічні процеси розвитку особливих учнів у процесі їх навчання та 

виховання 

 урізноманітнюйте прийоми і види робіт на закріплення вивченого матеріалу, 

застосовуйте дидактичні ігри 

 застосовуйте наочний матеріал 

 розробляйте індивідуальні картки (завдання) 

 постійно контролюйте виконання завдань особливими учнями, підтримуйте їх 

впевненість у собі 

 запобігайте погіршенню стану здоров’я особливих учнів; адекватно реагуйте на різні 

прояви поведінки дітей. 

7. Практичне використання форм роботи. Вправа «Викладання візерунка з 

мозаїки» 

 Мета: розвиток концентрації й обсягу уваги, дрібної моторики рук, формування вміння 

працювати у колективі.  

Матеріали: ватман, смужки кольорового паперу, клей, релаксаційна музика.  

Хід вправи: Викладач пропонує за карткою-зразком викласти аплікацію-мозаїку: цифри, 

букву, простий візерунок і силует.  

– Подивіться, на цій картці зображена цифра (буква, візерунок, силует). З мозаїки 

потрібно викласти точно таку саму цифру (букву, візерунок, силует), як на картці. Будьте 

уважними.  



 

8. Вправа «Акваріум». Цей метод є ефективним для розвитку вмінь дискутування в 

малих групах. Студентам 3-х груп надається завдання щодо обговорення пріоритетних 

підходів до навчання, аби створити оптимальні умови для успішного задоволення 

індивідуальних освітніх потреб усіх учнів, розвивати їх творчі здібності і розумовий 

потенціал  

1 група - Пасивний підхід. 

2 група - Активний підхід  

3 група - Інтерактивний підхід.  

Після того як викладач об'єднав студентів у три-чотири групи і надав кожній із них 

завдання та необхідну інформацію, одна з груп сідає в центр кола, утворивши внутрішнє коло. 

Поки група займає місце в центрі, вчитель знайомить групу із цим завданням і нагадує правила 

дискусії у малих групах. Учасники та учасниці цієї групи обговорюють запропоновану 

викладачем проблему таким чином: один з групи прочитує вголос ситуацію, група обговорює 

ситуацію у ході дискутування; приймається спільне рішення, або підсумовується дискусія.  

На цю роботу групі відводиться 3-5 хвилин. Усі інші не втручаються в обговорення, а 

лише спостерігають за ходом дискусії — вони знаходяться начебто за товстим склом акваріума. 

Після цього група повертається на свої місця, а викладач ставить запитання: 

Чи погоджуєтесь ви з думкою групи? 

Чи була ця думка достатньо аргументованою, доведеною? 

Який аргумент ви вважаєте найпереконливішим? 

Така бесіда триває 2-3 хв., а місце першої групи в "акваріумі" займає інша група та 

обговорює наступну ситуацію.  

Усі групи почережно мають побувати в "акваріумі", і діяльність кожної з них мусить 

бути обговорена. 

9. Вправа «Мікрофон». Загальне групове обговорення, кожен учасник у визначеному 

порядку щось швидко каже, висловлюючи свою думку щодо проведення практичного 

заняття та обраної теми. 

Питання для самоконтролю 

1. Назвіть форми роботи з дітьми інклюзивного класу. 

2. Розробіть перелік необхідних заходів для реалізації в закладі загальної середньої 

освіти інклюзивних цінностей. 

3. Накресліть таксономію освітніх цілей за Блумом. 

4. Назвіть форми організації інклюзивного виховання. 

5. Назвіть спеціальні форми навчання в інклюзивному класі. 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «СПОРТИВНА РЕАБІЛІТАЦІЯ» 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА)» 

ТЕМА. МЕТОДИ РОБОТИ ІЗ УЧНЯМИ ІНКЛЮЗИВНОГО КЛАСУ 

 

Іваннікова О.О., 

студентка 4 курсу спеціальності  

«Середня освіта (Фізична культура)» 

ВП «Лисичанський педагогічний коледж  

ЛНУ імені Тараса Шевченка» 

м. Лисичанськ 

 

 



 

Мета. Познайомити з особливостями використання методів роботи з учнями 

інклюзивного класу; сформувати толерантне ставлення до впровадження інклюзивного 

навчання у закладах освіти 

Матеріали та обладнання. Картки з цитатами, презентація;  

Опорні поняття: інтерактивний метод, метод інклюзивної роботи, арт-терапія, ігрова 

терапія, музикотерапія, психогімнастика, казкотерапія. 

Хід роботи 

4. Притча «Вирішення проблем» 

Професор взяв у руки склянку з водою, витягнув її вперед і запитав своїх учнів: Як ви 

думаєте, скільки важить ця склянка? В аудиторії жваво зашепотіли. 

– Приблизно 200 грамів! Ні, грамів 300, мабуть! А може і всі 500, – лунали відповіді. 

– Я справді не знаю точно, доки не зважу її. Але зараз це не потрібно. Моє питання ось 

яке: що трапиться, якщо я буду так тримати склянку протягом декількох хвилин? 

– Нічого! 

– Справді, нічого страшного не трапиться, – відповів професор. А що буде, якщо я 

триматиму цю склянку на витягнутій руці, наприклад, дві години? 

– Ваша рука почне боліти. 

– А якщо цілий день? 

– Ваша рука оніміє, у вас буде сильне м’язове напруження. Можливо, навіть доведеться 

їхати в лікарню, – сказав один зі студентів. 

– Як, по-вашому, вага склянки зміниться від того, що я її цілий день буду тримати? 

– Ні! – розгублено відповіли студенти. 

– А що потрібно робити, щоб все це виправити? 

– Просто поставте склянку на стіл, – весело сказав один студент. 

– Звісно! – радісно відповів професор. – Так ми і робимо з усіма життєвими труднощами. 

Подумайте про яку-небудь проблему кілька хвилин, і вона виявиться поруч із вами. Подумайте 

про неї кілька годин, і вона почне вас засмоктувати, як трясовина. Якщо будете думати цілий 

день, вона вас паралізує. Можна думати про проблему, але, як правило, це ні до чого не 

призводить. Її вага не зменшиться. Впоратися з проблемою дозволяє тільки дія. Вирішуй її або 

відклади в бік. Немає сенсу носити на душі важкі камені. 

5. Вправа «Долоньки» 

Мета: отримання позитиву, взаємопідтримка учасників групи. 

Завдання: на аркуші паперу обведіть свою долоньку і напишіть своє ім’я. Передавайте 

аркуш за годинниковою стрілкою. Хай кожен учасник заняття напише вам побажання, а ви в 

свою чергу пишете побажання всім учасникам. Вправа закінчується тоді, коли кожен учасник 

отримує свій аркуш. 

6. Теоретична частина. 

Для роботи у інклюзивному класі учитель використовує загальноприйняті методи 

навчання. Методи навчання, як відомо із загальної педагогіки, можна розділити на п'ять 

основних груп, беручи до уваги різні ознаки класифікації: методи за характером отримання 

інформації, методи за характером пізнавальної діяльності учнів, логічні методи, методи 

мотивації та стимулювання пізнавальної діяльності та методи контролю. Найбільш придатними 

для створення освітнього середовища, котре забезпечить розвиток ініціативи і самостійності, 

вільно реалізувати свої здібності і освітні потреби, є методи за характером пізнавальної 

діяльності (М. Скаткін, І. Лернер). 

Спираючись на визначення методів сучасними дидактами (В. Бондар, С. Гончаренко, О. 

Комар, О. Пометун, О. Савченко, М. Фіцула й ін..) інноваційні методи – це така взаємопов'язана 

діяльність вчителя і учнів, яка спрямована на модифікацію змісту, методичних прийомів, форм 

(способів) організації навчальної діяльності учнів, що сприятиме адаптації дітей з особливими 

освітніми потребами до освітнього середовища, засвоєння учнями знань, умінь та навичок і 

загального розвитку особистості кожного члена учнівського колективу. 

Реалізація методики інклюзивного навчання здійснюється через систему інтерактивних 

методів, під якими розуміють взаємодію учнів не лише з вчителем, а й один з одним. 



 

Інтерактивний метод – це взаємопов'язаний спосіб активної суб'єкт-суб'єктної діяльності 

між учасниками навчального процесу, спрямований на засвоєння знань, умінь і навичок 

оволодіння соціальним досвідом спілкування, розвиток особистості (О. Пометун). Інтерактивні 

методи найбільш відповідають особистісно-орієнтованому підходу. Вони не змушують учнів 

виконувати ті чи інші вимоги, дають простір для саморегуляції, створюють умови для того, щоб 

школяр сам прийшов до виконання поставлених завдань. Тому актуальними для інклюзивного 

навчання серед інтерактивних методів є імітаційні, а саме дидактичні ігри, робота в малих 

групах, технології "портфоліо", кейс методів, дальтон-план. 

Основа інтерактивного навчання – робота в малих групах. Найпростіша форма, що 

належать до інтерактивного навчання – це робота в парах, що дозволяє учням набути навичок 

співробітництва, оволодіти уміннями висловлюватись та активно слухати. Під час роботи в 

парах можна швидко виконувати вправи, які за інших умов потребують великої затрати часу. 

Серед них можна назвати такі дидактичні ігри: "Знайди пару" – учні до карток з друкованими 

буквами добирають відповідні рукописні літери. Називають букви, звуки, які вони позначають, 

складають з ними слова. "Незнайко" – один учень читає, а інший виправляє допущені помилки. 

Метод інклюзивної роботи – спосіб діяльності з метою досягнення поставленої 

корекційно-виховної мети. 

Методи арт-терапії . Лікувальна педагогіка – це галузь соціальної педагогіки, знання яка 

межує із знаннями медицини, педагогіки і психології. Проблемами лікувальної педагогіки 

займалися зарубіжні та вітчизняні вчені Д. Виготський, А. Дубровський, В. Кащенко, Я. 

Корчак, В. Сухомлинський та ін. 

Здійснити поставлені завдання допоможуть засоби естетики (естетотерапія), фауни 

(зоотерапія), запахів флори (аромотерапія), природи (дендротерапія) та ін. Зокрема з метою 

розв'язання проблем адаптації: 

1. Ігрова терапія – процес спільного з дитиною переживання і осмислення будь-якої 

життєвої ситуації, що подана в ігровій формі. Головне значення гри полягає в тому, що завдяки 

особливим ігровим способам дитина моделює взаємодію з навколишнім світом та людські 

стосунки. Отже, у ході гри дитина засвоює мотиви людської діяльності. На основі цього 

формується прагнення до суспільноважливої діяльності, що стає основним моментом 

готовності до шкільного навчання та трудової діяльності. Важливою ознакою ігротерапії є 

інструкція до будь-якої гри, побудована у формі казки або притчі.  

2. Бібліотекотерапія читання літератури з подальшим обговоренням прочитаного, 

організація літературно-музичного вечорів. 

З метою терапії фізичної активності використовується: 

1. Психогімнастика – форма терапії або невербальний метод групової психотерапії, що 

ґрунтується на руховій експресії, міміці, пантоміміці. Соціальний педагог використовую вправи 

на зняття напруги і скорочення емоційної дистанції учасників групи. 

2. Музикотерапія. Впливаючи на психоемоційний стан людини, музика призводить до 

певних гормональних і біохімічних змін в організмі, позитивно впливає на інтенсивність 

обмінних процесів. Позитивні емоції, що виникають під час звучання музики, стимулюють 

інтелектуальну діяльність дитини. 

3. Зоотерапія. Петтерапія – лікування за допомогою домашніх тварин. Зокрема собак і 

котів використовують до дітей, які з певних причин відчувають труднощі у навчанні (читання 

вголос для тварин), у яких нерозвинені моторні навички рук (застебнути нашийник на собаці, 

пристебнути поводок тощо), у яких гіпертрофована активність (контакт з кішкою заспокоює 

дитину), до аутичних дітей та ін 

Дельфінотерапія, іпотерапія (лікування дельфінами і кіньми) сприяє лікуваннюаутизму, 

депресії, астенічного (хронічна втома) і посттравматичног синдромів, наслідків ДЦП тощо. 

Широко використовують: 

– лікувальну гімнастику. У результаті різних засобів руху знімається втома, змінюється 

реактивність організму, підвищується його стійкість, активізується діяльність мозку та ін. 



 

– аромотерапію використовують для підвищення тонусу організму, зміцнення зоров'я, 

лікування простудних захворювань та ін. Наприклад, аромат евкаліпта знижує сонливість, яка 

викликана перенапруженням; запах лаванди допомагає зосереджуватися тощо. 

– казкотерапію як найдавніший психолого-педагогічним метод соціалізації дитини, 

спосіб передачі знань про соціальну реалізацію людини. Це система передання життєвого 

досвіду, розвитку соціальної чутливості; інтуїції та творчих здібностей. Казкотерапія 

використовує казкову форму для інтеграції особистості, розвитку творчих здібностей, 

розширення свідомості, вдосконалення взаємодії з навколишнім світом.  

Методика Марії Монтессорі. Метод Монтессорі заснований на спостереженні за 

дитиною у природних умовах та прийнятті її такою, якою вона є. У групах Монтессорі дитина 

навчається самостійно за допомогою спеціально розробленого навколишнього середовища – 

Монтессорі-матеріалів, маючи можливість самоконтролю; дитина сама бачить свої помилки, 

дорослому не потрібно вказувати на них. Роль вчителя полягає у керуванні самостійною 

діяльністю дитини, а не в її навчанні. 

Методи, які використовуються, залежать від проблеми у дітей, індивідуальних 

особливостей, середовища, рівня соціальної адаптації, можливостей самого спеціаліста.  

Варто використовувати в інклюзивному вихованні і традиційну класифікацію методів 

навчання і виховання: словесні (бесіди, розповіді); наочні (відвідування музеїв, театрів, 

картинних галерей, виставок та кінотеатрів); практичні (ігри, праця, конкурси). 

7. Літопис цікавих думок 

У чому актуальність висловів В.О. Сухомлинського щодо інклюзивної освіти у 

сучасному закладі освіти: «Роки дитинства – це насамперед виховання серця»; «Дати дітям 

радість праці, радість успіху у навчанні, збудити в їхніх серцях почуття гордості, власної 

гідності – це перша заповідь виховання. У наших школах не повинно бути нещасливих дітей, 

душу яких гнітить думка, що вони ні на що не здібні…»? 

Як прегукуються ці вислови з «педагогікою людинотворчості, культуротворчості» 

вітчизняних вчених  В. Кременя, В. Андрущенка та ін.? 

8. Усне практичне завдання 

1. В чому вбачаєте позитивні моменти залучення дітей з особливими потребами до 

навчання в шкільному колективі? 

6. Картка для аудиторної самостійної роботи. 

Основні поняття Зміст 

Інтерактивний метод  

Метод інклюзивної роботи  

Арт-терапія  

Ігрова терапія  

Музикотерапія  

Психогімнастика  

Казкотерапія  

 

9. Усне практичне завдання 

- Назвіть традиційні методи роботи з учнями інклюзивного класу. 

- У чому полягає метод арт-терапії або лікувальної педагогіки? 

- Перелічіть види терапії фізичної активності. 

10.  
11. Практичне використання форм роботи.  

Вправа. Скористайтесь статтею Тіма Лормана «Сім стовпів підтримки інклюзивної 

освіти. Як перейти від запитання «Чому?» до запитання «Як?», охарактеризуйте кожен зі 

«стовпів» у малих групах. Після виконання завдання кожна група презентує свої тези . По 

завершенні – обговорення. 

 

 

 



 

12. Енерджайзери. 

Вправа «Музичні картинки». Під час діяльності пропонуємо учасникам таке: 

«Дозвольте своїм ручкам танцювати на папері під музику. Хай це буде танець-фантазія. Ви 

можете в разі потреби змінювати колір, можете малювати обома руками. Хай музика керує 

вашими діями, радійте кожному руху». Через деякий час вчитель повідомляє: «Зараз я зміню 

музику. Поряд з вами лежить чистий аркуш, коли почнеться нова мелодія, продовжуйте 

малювати на ньому і знайдіть новий танець, який відповідатиме новій мелодії».  

Після закінчення вправи картини, які відбивають першу і другу мелодії, прикріпляють на 

різних стінах. Краще, щоб учасники самі визначали, під яку музику була написана та чи інша 

картина, і відповідно до своїх відчуттів розташовували малюнки. Під час обговорення 

з’ясовують, які почуття, думки, фантазії. 

 

13. Вправа «Обмін ролями». Студентам пропонується змоделювати ситуації 

навчального процесу в класах, де навчаються учні з особливими потребами. Студенти обирають 

для себе ролі, які виконуватиме кожен із них (учні, учні з особливими потребами, педагоги, 

вчитель, батьки учнів з особливими потребами). Викладач дає проблемну ситуацію (наприклад, 

підготовка найближчого свята), а студенти моделюють її, готуючись до свята. Після закінчення 

вправи студенти можуть поділитись досвідом, набутим під час виконання вправи. 

 

14. Вправа «Вільний танець». Пропонується прислухатися до себе, до свого 

внутрішнього музичного ритму і почати рухатися вільно й спонтанно, слухаючи своє тіло. При 

цьому можна притупувати, вимовляти склади, слова, словосполучення. Не турбуйтеся про те, 

щоб бути «гарним» танцюристом, не змагайтеся з іншими. Головне – «розв’язати» свій 

внутрішній музичний ритм. Вправу можна виконувати індивідуально або всією групою – тоді 

група перетворюється на танцюючий і співаючий ансамбль, що створює свою танцювальну 

імпровізацію 

 

15. Вправа «Асоціації» 
Учасники сидять у колі. Передають один одному іграшку, називаючи якомога більше 

асоціацій до слова «лікувальна педагогіка»: успіх; спокій; спілкування; впевненість; 

стабільність; життєрадісність; гармонія тощо. 

 

16. Вправа «Дзеркало». Учасники групи діляться на пари і по черзі повторюють 

рухи партнера. 

- Вправи, спрямовані на зняття напруження, складаються з найпростіших рухів: я йду по 

воді, по гарячому піску, поспішаю до школи, повертаюся додому, йду до лікаря, йду до друга на 

день народження та ін. 

- Вправи, спрямовані на розвиток сензитивності, скорочення емоційної дистанції: 

розійтися з партнером на вузькому містку, сісти на стілець, зайнятий іншою людиною, 

заспокоїти скривджену людину, дотиком виразити своє ставлення до іншої людини, «передача 

почуття по колу» і т. ін. 

- Вправи, спрямовані на розвиток розуміння почуттів іншого: розмова через скло 

(домовитися про що-небудь за допомогою жестів), зобразити той чи інший стан людини 

(наприклад, радість, гнів, образу, співчуття, ненависть тощо), зобразити психологічні 

особливості іншої людини і себе («Який я є», «Яким я був», «Яким я здаюся іншим», «Яким я 

хочу бути»), зрозуміти, яке почуття хотіла виразити інша людина (наприклад, «Почуття без 

слів», «Зіпсований телефон жестів»). 

 

17. Вправа «П’ять фактів». Запропонуйте кожному студенту за дві хвилини на 

окремому аркуші написати п’ять її хобі чи вмінь. Наприклад: «Люблю фотографувати», «Вмію 

кататися на лижах», «У мене є кіт», «Знаю дві мови», «Люблю пізно прокидатися на вихідних», 

«Читаю сучасну українську поезію». Завдання — хаотично рухатися та питати інших, чи їхні 

вміння та інтереси збігаються з вашими. Наприклад, Олег теж вміє кататися на лижах, тому 



 

вписуємо його ім`я навпроти цього пункту. До кожного з п’яти пунктів слід написати імена 

двох одногрупників. Виграє той, кому першому вдалося зібрати та написати десять імен. 

 

Ефект: Гра рівноцінна короткій фізичній розминці. Завдання побудовано так, що 

студенти розповідають про себе не публічно, а перед одним-двома одногрупниками одночасно. 

Завдяки цьому вони тренують соціальні навички в найменш стресових умовах, вчаться 

комунікувати та презентувати інформацію в умовах обмеженого часу. 

 

18. Підбиття підсумків. Викладач пише на дошці:  

Д – досвід (що робили, що найбільше запам’яталося?)  

Р – рефлексія (які відчуття?)  

І – інформація (яку інформацію одержали та які висновки зробили?)  

Д – дії (як будете діяти в майбутньому?) 

 

Питання для самоконтролю 

1. Законспектувати питання: «Витоки і концепції ігрової терапії» 

2. Підібрати приклади директивної та недирективної гри з дітьми. 

3. Підібрати приклади вправ ігрової психокорекції для проведення індивідуально з 

дитиною та в групі. 
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районної ради Луганської області» (Попасна) 

 

68. Сукачова Ольга Миколаївна – практична психологиня, асистентка 

вчительки, Попаснянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24 

Попаснянської районної ради (Попасна) 

 

69. Суслова Марина Миколаївна – асистентка виховательки, 

вихователька інклюзивної групи, Комунальний заклад «Лисичанський 

дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №13 «Ромашка» (Лисичанськ) 

 

70. Тарасова Марина Юріївна – музична ккерівниця, Комунальний 

заклад «Лисичанський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 4 «Росинка» 

(Лисичанськ) 

 

71. Трохимчук Олена Іванівна – вихователька-методистка, КЗ «ЛДНЗ 

(ясла-садок) № 6 «Чайка» (Лисичанськ) 

 



 

72. Фастов Станіслав Сергійович – керівник, учитель математики, 

Комунальний заклад «Долинський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів» Слов'янської районної ради Донецької області 

 

73. Федаш Лариса Олександрівна – музична ккерівниця, Комунальний 

заклад «Лисичанський дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) № 4 «Росинка» 

(Лисичанськ) 

 

74. Фішер Ганна Сергіївна – асистентка вчительки, Кремінський ліцей 

№ 4 Кремінської районної ради (Кремінна) 

 

75. Халак Альона Валеріївна – вчителька-логопединя, вчителька-

дефектологиня, КЗ «Лисичанський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

№6 «Чайка» (Лисичанськ) 

 

76. Чередниченко Ксенія Анатоліївна – вчителька-дефектологиня вищої 

категорії, старша учителька, Кремінська  обласна спеціальна  школа (Кремінна) 

 

77. Череповська Маргарита – вихователька, Комунальний заклад 

«Заклад дошкільної освіти (ясла-садок)№1 комбінованого типу Попаснянської 

районної ради Луганської області» (Попасна) 

 

78. Черна Олеся Павлівна – асистентка вчительки, Кремінський ліцей № 

4 Кремінської районної ради Луганської області (Кремінна) 

 

79. Чернікова Тетяна Михайлівна – вчителька інклюзивного класу. 

Попаснянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24 Попаснянської районної 

ради (Попасна) 

 

80. Чернуха Світлана Леонідівна – музична керівниця, Комунальний 

заклад «Лисичанський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 13 

«Ромашка» (Лисичанськ) 

 

81. Чумакова Олена Анатоліївна – вихователька, КЗ «Лисичанський 

дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №1 «Шпачок» (Лисичанськ) 

 

82. Шаталова Наталья Сергіївна – музична керівниця в інклюзивній 

групі,  спеціалістка ІІ категорії, КЗ «Лисичанський дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок) №3 «Дюймовочка» (Лисичанськ) 

 

83. Шахова Вікторія Йосипівна – асистентка вчительки, Попаснянська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24 Попаснянської районної ради 

(Попасна) 

 



 

84. Шкарупа Єлизавета Олександрівна – вихователька, КДНЗ (ясла-

садок) комбінованого типу № 11 «Сонячний» (Старобільськ) 

 

85. Юрков Вячеслав Вікторович – учитель фізичної культури вищої 

кваліфікаційної категорії, Долинський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Слов’янської районної ради Донецької області (с.Долина) 

 

86. Юркова Оксана Федорівна – вчитель української мови та літератури 

вищої кваліфікаційної категорії Долинської ЗОШ I-III ступенів, Слов’янський 

район, Донецька область (с.Долина) 

 

 

 

 



 

 

 

Науково-методичне видання 

 

ЗБІРНИК  

науково-методичних розробок за результатами 

ІІІ Всеукраїнського фахового конкурсу  

«ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА: КРОК ЗА КРОКОМ» 

(в рамках VІІІ Всеукраїнської  

науково-практичної конференції  

з міжнародною участю 

«Система надання освіти дітям  

з особливими освітніми потребами  

в умовах сучасного закладу») 
Мовою оригіналу 
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