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Звуки [c] та [з] — одні з найскладніших для
артикуляції дошкільнятами, тому їх постановка, автоматизація та диференціація потребують особливої уваги з боку педагога.
У пригодіможе стати подане заняття, під час якого до виконання вправ дітей мотивують кумедні зимові персонажі — Сніговик і Звуковик.

М е т а. Вчити дітей диференціювати слова зі
звуками [c] та [з], знаходити на картинках об’єкти,
у назвах яких є певні звуки, інтонаційно виділяти
їх у словах; визначати місце звука в слові; позначати звуки за допомогою фішок. Закріплювати артикуляцію звуків [c] та [з]. Пояснити дітям значення
фразеологізму “як дві краплі води”. Розвивати фонематичний слух, артикуляційний апарат, мовленнєве дихання. Сприяти розвитку уваги, мислення,
пам’яті. Формувати позитивний психологічний клімат у дитячому колективі.
М а т е р і а л: сюжетна картина із зображеннями
двох сніговиків — Сніговика і Звуковика; “сніжинкизвуковинки” на ниточках для кожної дитини; іграшковий сніговик; звукові схеми.

Хід заняття
Логопединя. Діти, сьогодні до нас завітав
дуже цікавий зимовий гість. Як гадаєте, хто це?
(Діти висловлюють свої припущення.) Перевіримо, чи
правильно ви міркуєте.
Хто прийшов до нас у гості
Й став з мітлою на погості?
Ніс у кого із морквинки?
Очі в кого дві вуглинки?
В холоді хто жити звик?
Так, це, звісно… (сніговик)!
Логопединя бере в руки іграшкового сніговика і веде
діалог з дітьми від його імені.
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Сніговик. Добрий день, діти! Ніколи не вгадаєте, де я побував! У Звукляндії — країні, де живуть звуки. Повибігали зі своїх будиночків звуки,
побачили мене і завмерли від подиву. Я розповів
їм, що мене звуть Сніговиком, бо мене зліпили зі
снігу діти, мої друзі.
Звуки теж вирішили зліпити собі друга зі снігу
і назвали його Звуковик. Він був схожий на мене
як дві краплі води. Щоб нас розрізняти, звуки подарували мені сині шапку, шарфик та рукавички,
а Звуковику — зелені. Так у мене з’явився новий друг. (Педагогиня демонструє картину із зобра
женнями Сніговика і Звуковика.)

Логопединя. Щойно наш Сніговик промовив
цікаву фразу: “як дві краплі води”. Хто з вас знає,
що означає цей вислів? (Діти висловлюють свої при
пущення, у ході обговорення уточнюється значення
фразеологізму: “дуже схожий, абсолютно подібний”.)

Звуковик разом зі своїми друзями запрошує
нас усіх до себе в країну Звукляндію погратися.
Хочете? Аби туди потрапити, треба заплющити
очі й промовити чарівні слова:
Зимове слово сніг й зимове слово білий
З’єднались — і з небес сніжинки полетіли,
Сніжно-білі…
Сніжинки перенесли нас у Звукляндію. Цікаво,
де тут Сніговик, а де Звуковик. Як ви гадаєте?
(Відповіді дітей.)
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