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Логопедія

Римовані таблиці
Дидактичний посібник для автоматизації звуків
Тетяна ПЕТРОВА,
вчителька-логопединя, ЗДО № 128, м. Миколаїв

Під час логопедичних занять дітям доводиться виконувати багато однотипних завдань, неодноразово повторювати мовленнєві вправи, які
втомлюють їх, знижують працездатність і бажання займатися, але без яких
неможливо обійтися. Пропонуємо вашій увазі авторський дидактичний
посібник “Римовані таблиці”, покликаний урізноманітнити монотонну
роботу з автоматизації звуків та підтримати інтерес дітей.

Автоматизація звука — доведення його вимови до автоматизму за допомогою регулярних мовленнєвих тренувань —
виконання спеціальних логопедичних вправ та ігор.
“Римовані таблиці” тренують навички промовляння складних для вимови звуків у різному
темпі, увагу, пам’ять, мислення, просторову орієнтацію, розвивають чуття ритму, фонематичний
слух, збагачують та активізують словник малят,
формують граматичну правильність мовлення.
Посібник складається з 9 карток формату А4,
на яких зображені таблиці з предметними картинками (по 18 у кожній), подібні до коректурних.
Кожна картка — окреме ігрове поле.
Коректурна таблиця — інформаційно-ігрове поле
з різною кількістю клітинок (від 9 до 25), заповнених
предметними картинками (цифрами і/або буквами,
символами, знаками, геометричними фігурами), дібраними відповідно до певної теми. Основною метою
коректурних таблиць є коригування сприйняття предметів і об’єктів дійсності, які щоразу можна розглядати
в новому ракурсі, під іншим кутом зору, звертаючи увагу на їхні особливі якості та відмінності одне від одного.
Кожне ігрове поле в дидактичному посібнику
націлено на автоматизацію конкретних звуків: [с],
[з], [ц], [ш], [ж], [ч], [шч], [л], [р]. Картинки у клітинках розташовані таким чином, щоб рядки римувалися. Дитина по черзі промовляє назви предметів, зображених на картинці, і слова складаються
у віршик. Хоча такий вірш не має літературної
цінності, зате має ритм. Дітям подобається саме
ритмічність, їх захоплює і веселить поєднання
слів, вони легко запам’ятовуються. Промовляти
© “Дошкільне виховання”, 2021, № 1

римовані рядки можна в різному темпі, як
скоромовки.
Залежно від складності мовленнєвого дефекту та етапу корекційної роботи вчительлогопед може використовувати різні завдання для гри, крім основного, та комбінувати їх.
Завдання для роботи
з “Римованими таблицями”

1. Роздивитися картинки, назвати зображені
предмети, уточнити значення слів.
2. Назвати, хто / що за чим, попереду, позаду,
вгорі, внизу, над або під, справа чи зліва.
3. Визначити, живе чи неживе те, що зображено
на картинці, їстівне чи неїстівне тощо.
4. Використати картку-таблицю як гру-мандрівку —
переміщувати фішки по картинках у різних напрямах за вибором дітей або педагога.
Для цього можна використати фішки, переміщуючи їх по клітинках, або “крокувати”
пальчиками та називати слова.
Можна пересувати по полю площинні фішки, каштани, камінчики, по черзі закриваючи
картинки і називаючи їх.
Можна проходити кожен рядок, називаючи
картинки та закриваючи їх. Учитель-логопед
може запропонувати дитині назвати, чого не
стало, пригадати, що було першим, що другим і т. д. Відповідно до віку та стану розвит
ку малюка педагог пропонує йому визначити, що зникло з одного (3 картинки) або двох
(6 картинок) рядів.
Посібник передбачає різні варіанти використання і дає змогу розв’язувати різні корекційновідновлювальні та освітні завдання.
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КАРТКИ до дидактичних ігор
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“СТІНИ, СТЕЛЯ І ПІДЛОГА,
які говорять”

С

учасна педагогічна технологія облаштування освітнього простору “Стіни, стеля і підлога, які
говорять”, яку презентувала на сторінках журналу докторка пед. наук, професорка Катерина
Крутій (“ДВ”, 2019, № 1, № 3, № 4), викликала потужну хвилю інтересу серед педагогів.
Запрошуємо поділитися успішним досвідом і цікавими знахідками всіх, хто взявся за втілення
цих ідей і знає, як збагатити персональний простір ДИТИНИ і якнайповніше реалізувати можливості її саморозвитку в умовах закладу дошкільної освіти.

Як завжди, чекаємо ваших заявок
на участь у Конкурсі разом із конкурсними матеріалами на електронну
адресу редакції: dv@dvsvit.com.ua

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ УЧАСТІ
в Конкурсі
✓ ФОТОГРАФІЇ розвивального

осередку на стіні/стелі/підлозі. Світлини мають чітко продемонструвати загальний вигляд локації з усіма
зображеннями, мотиваційними та
інформаційними елементами, деталями, додатковими пристроями
і пристосуваннями тощо. Окремі деталі та способи застосування локації в діяльності дітей бажано проілюструвати додатковими фото.

БОНУС: ФОНОГРАМИ
до кожного сценарію!
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Короткий ОПИС розробки із
зазначенням назви, вікової адресації, призначення та ролі у візуалізації інформації, змісту зображень
і деталей (а також матеріалів, розмірів тощо), місця розташування
в інтер’єрі закладу, способів застосування в системі розвивально-навчально-виховних впливів на дітей
(ігри, вправи, завдання, бесіди та ін.).
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✓ ЗАЯВКА на участь.

Найкреативніші розробки публікуватимуться на шпальтах журналу
впродовж року. Переможців визначить читацьке голосування, а підсумки Конкурсу редакція оголосить
у “ДВ”, 2021, № 3.
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