У ФОКУСІ: АКТИВНЕ ЛІТО

Логопедія

ХМАРИНКИ-ЦІКАВИНКИ
Логопедичні ігри для дітей із ЗНМ
Людмила КОТОВА,
вчитель-логопед, ЗДО № 24 “Вогник”, м. Вінниця

Корекційна робота з вихованцями, що мають мовленнєві пору
шення, проводиться безперервно. Улітку, звісно, переважає необ
тяжлива для малят ігрова форма. Поданий комплекс логопедичних
ігор розрахований на роботу з дітьми з загальною недорозвиненістю
мовлення І рівня. Їх можна проводити на індивідуальних, підгрупових
(фронтальних) заняттях, на етапі формування елементарних навичок вимовляння
голосних звуків. Доречно використовувати як увесь комплекс, так і окремі ігри.
ЛЕТЯТЬ, ЛЕТЯТЬ ХМАРИНКИ
М е т а. Вправляти дітей в умінні здійснювати по
вільний цілеспрямований ротовий видих. Розвива
ти фізіологічне та мовленнєве дихання.
М а т е р і а л: площинне зображення сонця, при
кріплене до палички. На сонці розміщена хмаринка,
виготовлена з будьякого легкого матеріалу, напри
клад поліетилену.

Хід гри
Педагог створює ігрову ситуацію: хмарин
ки закрили сонечко, і всім стало сумно. Пропо
нує подмухати на хмаринки, аби вони відлетіли.
Тримаючи сонечка перед обличчям, діти дмуть,
спрямовуючи ротовий видих на хмаринки.

мовну та мовленнєву компетенції. Розвивати арти
куляційний кінетичний та кінестетичний праксис,
мімічну мускулатуру, фонематичні процеси, зоро
воруховий контроль.
М а т е р і а л: шість пластикових хмаринок, що
позначають артикуляцію голосних звуків, та дзерка
ло у вигляді сонця. На кожній хмаринці прикріплена
прозора кишенька. Літери А, О, У, И, І, Е. На зворот
ному боці площинних зображень хмаринок та сонця
прикріплений магніт.

Хід гри
Педагог виставляє хмаринки та дзеркало на
магнітну дошку і створює ігрову ситуацію: подув
сильний вітер, і хмаринкиголосинки розгубили
свої улюблені літери. Пропонує вихованцям до
помогти хмаринкам повернути їх. А перед тим
потрібно відгадати, якому саме голосному звуку
відповідає кожна з них. Дитина відтворює артику
ляцію голосного звука, спираючись на зображен
ня та контролюючи себе за допомогою дзеркала.
Після того як звук відгадано, вибирає відповідну
літеру і вставляє її в кишеньку потрібної хмаринки.

ХМАРИНКИГОЛОСИНКИ
М е т а. Активізувати мовлення дітей. Уточни
ти особливості артикуляцїї голосних звуків. Вчити
відтворювати артикуляцію голосних за поданим
наочним зразком. Вправляти в умінні узгоджувати
звук з відповідною літерою. Формувати чуття мови,
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