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Створюючи інклюзивне освітнє середовище, важливо враховувати особливості сприймання довкілля вихованцями з різними
порушеннями. Для цього педагогам необхідно пройти спеціальну
підготовку. Подивитися на світ очима дітей з різними офтальмологічними діагнозами та відчути на собі труднощі, які можуть виникати в них
на шляху пізнання, допоможе тренінг у колі колег.

М е т а. Сприяти розширенню досвіду педагогів, зокрема орієнтуванню в медичних аспектах
офтальмологічних порушень; допомогти відчути, як
бачать світ діти з різними порушеннями зору; уточнити специфіку організації розвивального середовища, робочого місця під час різних видів діяльності
дитини в садку. Розвивати педагогічну рефлексію,
підвищувати психологічну компетентність у питаннях корекції розвитку емоційно-вольової сфери дитини з порушеннями зору.
У ч а с н и к и: вихователі, музичні керівники, спеціальні педагоги, практичні психологи та ін.

Працюватимемо в колі. Чому саме так? Бо
в колі ми всі відкриті для спілкування. Тут немає
кращих і гірших, кожен є рівним серед рівних. Але
треба прийняти певні правила спілкування і поведінки, щоб наша взаємодія під час тренінгу була
продуктивною, невимушеною, сповненою довіри
та взаємопідтримки.
Обговорюють правила роботи в колі.

Вправи із симулятивними окулярами,
які частково імітують порушення зору

Хід семінару
Вправа “Привітання”
Ведуча
Ті, хто має гарний настрій,
махніть веселенько.
Ті із вас, хто мене чує, —
кивніть-но легенько.
Тих, хто добре мене бачить,
прошу — поморгайте.
Ті ж, хто діток дуже любить,
тихенько вставайте.
Хто із вас найвеселіший —
усім усміхніться.
Ввічливі — сусідам зліва
й справа уклоніться.

Ведуча. Оберіть собі будь-які з пропонованих симулятивних окулярів, що відповідають різним офтальмологічним діагнозам (зазначені на
дужках). Надіньте їх. Тепер спробуємо виконати
вправи, які допоможуть нам зрозуміти наших вихованців, що мають порушення зору.
Тарілка з водою
Учасники кола в симулятивних окулярах або світло
непроникних пов’язках на очах, починаючи від ведучої,
мовчки передають по колу за годинниковою стрілкою
тарілку з водою, намагаючись ні краплини не пролити.
По завершенні окуляри і пов’язки можна зняти.

Продовж речення

Учасники виконують дії, запропоновані ведучою.

Повідомлення теми, обговорення
умов взаємодії
Ведуча. Сьогодні ми спробуємо зрозуміти
й відчути, як бачать світ діти з порушеннями зору.
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А зрозумівши, визначимо основні методи і прийоми освітньої роботи з ними. Та спочатку обговоримо умови нашої діяльності.

Ведуча промовляє початок речення, учасники закін
чують.

9Незряча дитина — це…
9Слабозора дитина — це…
9Дитина з функціональним порушенням
зору — це…

ЧИТАТИ ДАЛІ

17

інклюзивна освіта

ДИТИНА З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ
в інклюзивному освітньому просторі

робота з колективом

Управління і методична служба

У ДОДАТКАХ
ПРАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ
до “ДВ”
для освітньої роботи з дітьми
ЖУРНАЛ ДОПОМАГАЄ ОРГАНІЗУВАТИ РОБОТУ ДІТЕЙ У ПІДГРУПАХ

“Джміль” № 1: ОДЯГ ТА МОДА
Бесіда за сюжетною картиною “В ательє”
Майстер-класи: створюємо одяг та килимок для ляльок
Оповідки, які мотивують дітей бути охайними
Англійська пісенька-вдягалочка про зимовий одяг
Інсценівка в театрі рук за віршами Наталі Забіли
та Анатолія Бортняка
 Творче завдання з наліпками “Рушничок у таврійському стилі”
 Віршовані загадки-метаграми






* Ціна за умови придбання
на групу — від 5 примірників.
Без урахування вартості пересилання

3гр6н*

Журнал розповсюджується за передплатою. Індекс 74140

Бібліографічна довідка

+ Новий конкурс “Ми — архітектори”

Ознайомитися зі змістом і придбати випуск можна на сайті jmil.com.ua/2020-1








Комплекси ранкової гімнастики для дітей раннього віку
Заняття для дітей різних дошкільних груп
Фізкультхвилинки до занять з математики
Система роботи зі скелелазіння
Квест для інструкторів із фізкультури
* Без урахування
Фізкультурна розвага
вартості пересилання

3гр2н*

Ознайомитися зі змістом і придбати випуск можна на сайті dv.in.ua/pp2020-1

БОНУС

БЕЗОПЛАТНІ
Е-МАТЕРІАЛИ

Скануйте QR-коди на сторінках журналів
і завантажуйте матеріали для роботи:

ü картки до дидактичних ігор ü пам’ятки ü репродукції картин ü фонограми тощо.
Додатки можна передплатити разом з “ДВ” (індекс комплекту — 95989)
або окремо (“Палітра педагога” — 40296, “Джміль” — 40295)
на Укрпошті чи на сайті jmil.com.ua
Замовляйте випуски: books@dvsvit.com.ua, (067) 504-50-22
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ТАКА РІЗНА ФІЗКУЛЬТУРА

