
ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ  

 Кафедра  загальної педагогіки  і спеціальної освіти  
 

 

Спеціальна освіта (Логопедія)  
 

 
  ПРАКТИКА 13 П  

 
 
 
 
    



БАЗИ ПРАКТИК:  

  КУ  “Татарбунарський інклюзивно-

ресурсний центр” 
ДНЗ №33 “Теремок” 
ДНЗ №19 “Маяк” 
 Ізмаїльський спеціалізований будинок 

дитини 

КЗ «Ізмаїльський міський центр 
соціально-психологічної реабілітації 
дітей»  

 

 



     Дмитро 10 років 

Діагностували аутизм в 4 роки   

 Заняття на розвиток дрібної 
моторики рук 



Інтерактивна 
підлога – 

 розвиток опорно-

рухового апарату  
розвиток 
вестибулярного 
апарату 

пропріоцептивна 
стимуляція (контроль 
свого тіла) 
візуальна стимуляція 

навчальні ігри 

 

 



Ала́лія (грец. α — без і λαλια — розмова) 
— відсутність або недорозвиток мовлення, 
спричинений органічним ураженням 
мовленнєвих зон кори головного мозку 
внутрішньоутробно чи в ранньому віці. 

Артикуляційна гімнастика для 
постановки звуків [Ш] та [Ж] 



Автоматизація звука [В] 



Гра «Рівним колом»  
     Діти йдуть по колу зі словами:        
Рівним колом, один за одним  
Ми йдемо за кроком крок. 
 Стій на місці, дружно разом 
Зробимо ось так:  
Асистент логопеда  показує загально-

розвиваючі вправи. 



Можна прискорити розвиток дрібної 
моторики різними способами, 
наприклад, такими:  
Ігри з дрібними предметами - пазли, 
мозаїка, конструктори, намистини і 
т.п .;  
Пальчикові ігри;  
Масаж кистей і пальців і т.д .;  
Ліплення. 



За вмілістю дитячої руки спеціалісти 
на основі даних найсучасніших 
досліджень доходять висновку про 
особливості розвитку центральної 
нервової системи і її найдорожчої 
святині - мозку. Розумові здібності 
дитини починають формуватися дуже 
рано і не самі по собі, а в міру 
розширення її діяльності, в тому числі 
загальної рухової та дрібної моторики 
рук. 



Чим краще розвинені дрібні 
рухи пальців, тим 
гармонійніше розвивається 
людина. А ще виявлений 
прямий зв'язок розвитку 
дрібних рухів руки з 
розвитком мовлення. 



Проведення фізкультхвилинки  



Дітки рухають 
пальчиками  та 
імітують ніби люди 
ходять ніжками вперед-

назад. 



     Пальчикова гімнастика  



Ігри ― Назвіть тваринку 
та комаху ‖  



Логопедична робота з 
«Сонячною дитиною» та 
дитиною із  загальним  
недорозвитком мовлення 

І  рівня. 











Логопедичні заняття з дітьми із ДЦП, ЗПР та олігофренією. 

Заняття на розвиток дрібної моторики,завдання на 
знаходження та розпізнання кольорів і фігур 





Святкування дня захисту дітей  



Дякуємо 
за увагу! 


