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ЧИМ ЗАЙМАЄТЬСЯ ЛОГОПЕД?

Логопедичний вплив на мовну систему

дитини

1) Розвиток загальної мовної активності;

2) Накопичення словника;

3) Розвиток фізіологічного і мовного слуху;

4) Розвиток граматичної сторони мовлення;

5) Навчання навичкам словотворення і словозміни;

6) Розвиток зв’язного мовлення;

7) Корекція вимови.



МЕТА «Розвивальна»
-розвивати дрібну моторику руки;

-розвивати самостійність та ініціативу, творчі здібності;
-розвивати спостережливість, уважність;
-розвивати позитивне ставлення до своєї національної культури, мови;
-розвивати мовлення, увагу, мислення, пам'ять. 

РОЗМОВЛЯЙ КРАСИВО, ДИТИНО!»

Навчально-виховна робота з дітьми дошкільного віку, 

які мають порушення мовлення 

МЕТА «Навчальна»
-ознайомити дітей із назвами артикуляційного апарату;

-формувати у дітей довгий мовленнєвий видих;
-учити дітей бачити красу українського слова;
-формувати у дітей фонематичні процеси;
-учити дітей культури спілкування;
-формувати у дітей правильну вимову українських звуків;
-формувати граматичну складову мовлення;
-формувати зв'язне мовлення.

МЕТА «Виховна»
- виховувати культуру мовлення;
- виховувати почуття гордості за свій рідний край, свою культуру;
-виховувати інтерес і повагу до українського слова.

МЕТА «Соціалізуюча»
-розвивати самосвідомість, самооцінку;
-створювати умови для реалізації пізнавальної й соціальної 
активності дітей;
-виховувати вміння спілкуватися в колективі



АРТИКУЛЯЦІЙНА ГІМНАСТИКА

Артикуляційна гімнастика – це комплекс 

вправ для органів мовного апарату: 

губ, язика, нижньої щелепи, дихання.

Артикуляційна 

гімнастика сприяє: 
 формуванню у дитини 

правильної вимови 

звуків;

 виправленню наявних 

порушень звуковимови;

 виробленню чіткої 

дикції.



ПАЛЬЧИКОВІ ВПРАВИ

Включення пальчикових вправ в будь-яке заняття викликає у дітей: 

пожвавлення, емоційний підйом і надає специфічну тонізуючу дію на  

функціональний стан мозку і розвиток мовлення 

Педагог-логопед 

знайомить дітей в 

певній послідовності.

Можна розділити їх на 

три групи: 
 1 група – для кистей рук;

 2 група – вправи умовно 

статичні;

 3 група – вправи для 

пальців динамічні.



ДРІБНА МОТОРИКА

Дрібна моторика – це сукупність скоординованих дій м’язової, кісткової і 

нервової системи людини, часто в поєднанні із зоровою системою у 

виконанні дрібних, точних рухів кистями і пальцями рук і ніг. 

Рівень розвитку дрібної 

моторики та координації 

рухів рук – один з 

показників інтелектуального 

розвитку дитини.

У дитини достатньо добре 

розвинута увага, пам’ять,

зв’язне мовлення.



МОВЛЕННЄВЕ ДИХАННЯ

Дихання – основа життя! Правильне дихання:

збагачує головний мозок киснем; є профілактикою 

застудних захворювань, сприяє регуляції тепла в організмі. 

Правильне мовленнєве дихання:

 сприяє нормальному темпу ритму мовлення та інтонації;

 Є джерелом правильного утворення звуку і голосу.



ФОНЕМАТИЧНІ ПРОЦЕСИ

В поняття «Фонематичні процеси» входять вади звукової вимови у 

комплексі з недорозвитком фонематичних процесів і функцій 

Виправлення їх полягає:

 в постановці та автоматизації звуків; 

 одночасному розвитку операцій слухової 

уваги та пам'яті;

 формуванні фонетичного сприймання; 

 аналізу та синтезу;

 фонематичних уявлень. 

Без повноцінного сприймання фонем,

неможливе правильне вимовляння, що

призводить до гальмування розвитку мовлення

в цілому



ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ВПРАВИ

Лексико-граматична складова мовлення дітей дошкільного 

віку потребує корекційно-розвивальної роботи 

на загальних та логопедичних заняттях 

1)розуміння мовлення (формування 

предметного, предикативного та ад’єктивного 

словника експресивного мовлення); 

2) формування граматичних категорій словозміни 

та словотворення в імпресивному та експресивному 

мовленні на рівні словосполучення і речення; 

3) розвиток кількісного та якісного словникового 

запасу дитини в експресивному мовленні;

4) формування синтаксичної структури речення; 

1) формування зв’язного мовлення



РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ

Розвиток зв’язного мовлення відбувається з урахуванням етапів корекції 

порушень звуковимови та на матеріалі звуків, які правильно 

вимовляються дитиною у процесі предметно-практичної діяльності та на 

спеціальних заняттях 

1) лексичні вправи (підбір до слова, яке позначає предмет, 

відповідних слів-найменувань дій; підбір синонімів та 

антонімів до слів, які позначають предмети, їх властивості, 

різноманітні дії; підбір визначень, епітетів, порівнянь тощо); 

2) лексико-граматичні вправи 

(доповнення речень необхідним за 

значенням словом; складання 

речень за поданими словами тощо);

3) вправи для розвитку «поетичного 

слуху» (підбір слів, які римуються);

4) ігри-вправи на впізнавання предмета 

за його описом та відгадування загадок.



НАКОПИЧЕННЯ ПАСИВНОГО ТА АКТИВНОГО СЛОВНИКА

Словниковий запас дитини буває активним і пасивним. 

Активний словник –

це той, який дитина використовує щодня у повсякденному житті. 

Пасивний словник –

це слова, значення яких дитина розуміє, але часто їх не вживає.

Наше завдання:

розширювати пасивний словник

дитини і з часом переводити

пасивний словник в активний за

допомогою бесід, обговорення,

спілкування на тему:

«Про все на світі»



ЛОГОРИТМІЧНІ ВПРАВИ

Під логоритмікою слід розуміти одночасне лікування та 

виховання, своєрідну технологію на 

основі поєднання слова, музики й руху

Значну роль для швидкого та 

ефективного усунення вад мовлення, 

розвитку рухової активності дітей 

відіграє логопедична ритміка

Під час слухання музичного твору 

людина виконує помітні рухи головою, 

руками, ногами, невидимі рухи мовлення

Творення ритмічних рухів і ритмічно-

мовних рухових навичок має 

найбільший плив на правильну звуко-

вимову.

Сьогодні – це обов’язковий компонент 

корекційної методики недорозвитку 

мовлення.



ПАМ’ЯТКА ДЛЯ БАТЬКІВ ВІД ЛОГОПЕДІВ

Демонструйте спокійну 

поведінку; 

Завжди розмовляйте з 

дитиною чіткою правильною  

мовою;

Не обговорюйте 

виховний процес в 

присутності дитини;

Будуйте стосунки з дитиною 

на взаєморозумінні і 

взаємодопомозі;

Не  сваріть дитину за 

неправильно вимовлене 

слово;

Організовуйте чіткий 

режим дня та занять;
ПОРАДИ 

ЛОГОПЕДА



ПАМ’ЯТКА ДЛЯ БАТЬКІВ ВІД ЛОГОПЕДІВ

Перетворюйте  заняття в гру;

Використовуйте  систему 

заохочень, підтримки і 

винагород;

Заохочуйте  дитину до 

спілкування з однолітками;

Проводь те всією родиною 

якомога більше часу;

Знайдіть  шляхи і 

методи для допомоги 

своїй дитині;

ПОРАДИ 

ЛОГОПЕДА

Виконуйте всі інструкції, 

поради, які надає 

спеціаліст вашій дитині;

Підтримуйте  тісний зв’язок з 

логопедом, психологом, 

дефектологом.



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!


