Розвиток мовлення
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Мовлення дітей розвивається постійно, під час різних видів діяльності.
Спеціально організовані заняття з розвитку мовлення — тематичні та комплексні — допомагають долати стихійність, реалізувати мовленнєві завдання
системно й послідовно. Центральне місце в комплексних заняттях відводиться розвитку зв’язного мовлення дітей, а різні види роботи з граматики, лексики, звукової культури інтегруються навколо розповідання або переказування. Пропонуємо
приклади занять з переказом літературних творів у всіх вікових групах, починаючи з молодшої.
М е т а. Зв’язне мовлення. Вчити дітей відтворювати зміст казки “Рукавичка” засобами драматизації
її уривків. Продовжувати вчити передавати повтори,
образні звертання.
Звукова культура. Відпрацьовувати навички інтонаційної виразності мовлення.
Лексика. Збагачувати словник образно-поетичними художніми висловами (мишка-шкряботушка,
жабка-скрекотушка, зайчик-побігайчик, лисичка-сестричка, вовчик-братик, кабан-іклан, ведмідь-набрід).
Розвивати здатність емоційно сприймати зміст
казки. Виховувати чуйність.
М а т е р і а л: паперова сніжинка; бутафорна рукавичка; книжка-саморобка “Рукавичка”; маски персонажів; будинок для тварин на магнітній дошці, паперові тварини на магнітах; мнемомоделі для казки:
виготовлена з картону рукавичка, кружечки, різні за
величиною та кольором (один комплект великий —
для демонстрації, маленькі — за кількістю дітей).
П о п е р е д н я р о б о т а. Читання казки “Рукавичка”, бесіда за її змістом. Вивчення ознак зими,
тексту фізкультхвилинки.

Сюрпризний момент
“Що знайшла сніжинка?”
Вихователька (бере з підвіконня сніжинку). До
нас залетіла знадвору сніжинка! Спробуємо на
неї подмухати. (Діти дмухають. Вихователька стежить за правильністю мовленнєвого дихання.) Зараз
і я спробую на сніжиночку подмухати. (Дмухає на
сніжинку, тримаючи її в руці, імітує політ сніжинки.) Ой,
куди вона полетіла? Ходімо подивимось. (Діти
знаходять рукавичку.)

Ця рукавичка не проста, у ній щось є. (Дістає
книжку з казкою.) Яку казку розповість нам ця
книжка? (Казку “Рукавичка”.)
Чому ви так вважаєте? (Тому що на книжці намальована рукавичка та персонажі цієї казки.)

Правильно відгадали. У цій яскравій книжці
живе казка “Рукавичка”. Якщо ми її розгорнемо,
то побачимо багато сторінок із цікавими малюнками. Послухаємо ще раз цю казочку.
Читання казки з показом
ілюстрацій, бесіда за змістом

Хід заняття
Емоційне налаштування на роботу,
створення позитивного мікроклімату
Діти стають у коло, усміхаються одне одному, потискають долоньки.

Вихователька
Усміхнешся ти мені,
Усміхнуся я тобі —
Стане тепло навкруги,
І розтануть враз сніги.
© “Дошкільне виховання”, 2019, № 10

Вихователька читає казку, демонструє ілюстрації.

Вихователька. Он скільки тваринок умістила
рукавичка! Пригадайте, хто першим знайшов рукавичку. Як її звали? Як гадаєте, чому саме так?
(Мишка-шкряботушка, бо вона шкребе лапками, коли
бігає. Вихователька додає: “А ще в неї є довгий хвіст,
і ми можемо її назвати хвостатою”.)

Хто прийшов другим? (Жабка-скрекотушка.) Чому
її так звали? (Бо вона скрекоче, а ще усміхається.
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“Палітра педагога”—

в роботі допомога!
У 2020 році ви отримаєте 10 випусків
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журналу “Палітра педагога”!

Оформіть передплату на сайті JMIL.COM.UA вже зараз, лише за 310 грн!
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ЩОНОМЕРА:
 Методичні поради
щодо опрацювання теми
 Система роботи з дітьми
 Практичні розробки для всіх вікових
груп: заняття, добірки ігор і вправ,
посібники, сценарії свят і розваг
 Матеріали для співпраці з родиною
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Скануйте QR-коди на сторінках журналу
і завантажуйте матеріали для роботи:
ü картки до дидактичних ігор ü пам’ятки
ü репродукції картин ü фонограми тощо.

