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Актуальним завданням мовленнєвого розвит
ку у старшому дошкільному віці є вироблення
чіткої дикції. Мовленнєвий апарат значно легше
сформувати в молодших дошкільнят, зокрема завдяки спеціальним вправам. Та
якщо сприятливий період був упущений,
у старшому віці розв’язати це завдання
значно важче, оскільки доводиться долати вже сформовані неправильні мовленнєві звички.
З метою корекції вимови звуків дітьми
старшої групи активно використовують
скоромовки. Та оскільки вся робота над
скоромовками побудована на повторенні,
це призводить до одноманітності, і, як наслідок, такі заняття не викликають у дітей
інтересу. До того ж малята не одразу опановують скоромовки, їм важко запам’ятати
текст, вони часто плутають слова. Багатьом із них потрібні підказки, візуальні орієнтири, додаткові засоби, які допоможуть
пригадати вивчене. А це підштовхує педагогів до пошуку і створення різноманітних
ігрових прийомів та посібників, як традиційних, так і нетрадиційних. Як-от фетрові
скоромовки.
За допомогою таких посібників можна
розв’язувати багато завдань: розвивати
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зв’язне мовлення, дрібну моторику (пальчикові доріжки, пальчикові іграшки), автоматизувати
звуки тощо. Їх можна пропонувати дітям і на щоденних підгрупових заняттях, і як роздатковий
матеріал під час індивідуальної роботи.

Про дуби та гриби у зеленій діброві
Скоромовку покажемо ми і промовим.
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ЯК ПОЛЕГШИТИ
РОЗУЧУВАННЯ СКОРОМОВОК?

розвиток мислення

Скоромовки — чудовий засіб для формування правильної
й чіткої вимови дітей та автоматизації набутих звуків. Однак,
погодьтеся, їх розучування — справа одноманітна, нелегка
і не надто захоплива для дошкільнят. Чи все-таки..? Збагатіть
свій арсенал креативним авторським посібником і додайте до звичної діяльності цікаві візуальні образи, приємні тактильні враження та елемент гри. А що ще
потрібно, аби заняття були позитивними й ефективними?

ОБЕРІТЬ СВІЙ ФОРМАТ
ФАХОВИХ ВИДАНЬ

ЕЛЕКТРОННІ

ЧИ
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✔ Пропустили актуальну
тему номера?

✔ Вам до вподоби запах
свіжої фарби, шелест сторінок?

✔ Загубили примірник
із потрібними матеріалами?

✔ Збираєте в ласну бібліотечку,
упорядковуючи випуски за темами?

✔ Мрієте читати улюблені фахові
видання на своєму ґаджеті?

✔ Використовуєте наочність
в роботі з дітьми?
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