ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

Спеціальна освіта

Разом з милим слоненятком
розважалися малятка
Заняття для дітей з розладами
аутистичного спектра
Оксана ГЕРМАНЮК,
вихователька корекційної групи,
ЗДО № 22 “Золота рибка”,
м. Бердичів, Житомирська обл.

Організація процесу пізнання світу для малят з особливими освітніми
потребами вимагає особливого підходу, пошуку відповідних методів та прийомів, серед
яких найефективніші — ігрові. До вашої уваги — конспект заняття з використанням різних
практичних та ігрових посібників.
М е т а. Удосконалювати вміння дітей групувати предмети за кольором та величиною.
Формувати вміння спрямовувати сенсорне
сприйняття, увагу на пізнання об’єктів довкілля,
диференціювати сенсорні еталони за ознаками
форми. Сприяти розвитку графомоторних навичок, зорового і тактильно-рухового сприймання предметів довкілля. Стимулювати інтерес до
предметної діяльності.

М а т е р і а л: лего-цеглинки; практичний посібник “Слоненя”; бантики-прищіпки синього,
жовтого, зеленого, червоного кольорів; м’ячики;
картки із зображеннями іграшок та їх тіней;
картки з контурними зображеннями пірамідок;
м’ячики су-джок; іграшка-шукалка “Ведмедик”;
картонні геометричні фігури; практичний посібник “Автобус”; лялька Наталочка, лялькові
платтячка.

Хід заняття

Вітання в колі друзів
Вихователька
Доброго ранку, веселий наш дім!
Доброго ранку діткам усім!
Ну ж бо, малята, ставаймо у коло
І роззирнімось цікаво довкола.
Ніженьки наші туп-туп-туп-туп —
До слоненяти у гості ідуть.

Коригувальна вправа “Подорож до слоника”

Вихователька
Чарівне добре слоненятко
Дарує усмішку маляткам.
Воно так хоче з вами гратись,
І веселитись, й розважатись!
Іграшок наш слоник назбирав
І собі у хобот заховав.
Ми їх зараз швидко відшукаємо,
З ними у цікаву гру пограємо.

(для розвитку координації рухів та рівноваги)
Діти проходять між рядами лего-цеглинок, покладених на відстані 40 см одна від одної.

Вихователька
Це кумедне слоненятко
Має кіски, мов дівчатко.
Бантики ми доберемо
І у кіски їх вплетемо.

Ігрова вправа “Добери бантики до кісок”
Діти прикріплюють бантики-прищіпки до косичок, групуючи їх за кольорами: І рік навчання — жовтий, зелений; ІІ рік навчання — червоний, синій, зелений, жовтий.
© “Дошкільне виховання”, 2022, № 5
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Журнал “Дошкільне виховання” з додатками — ваша
точка опори за будь-яких обставин. Разом вистоїмо!
Передплатіть ваші фахові журнали
на ІІ півріччя до 16 червня.
Оформити передплату
зі ЗНИЖКОЮ можна на сайті
jmil.com.ua/peredplata-dv

Підтримайте журнали,
які завжди підтримають вас!

Дорогі друзі освітяни!
Журнал “Дошкільне виховання” — сучасна платформа єднання українського дошкілля.
Ми об’єднуємо зусилля, обмінюємося досвідом для розвитку та психологічної підтримки
малят. Ось кілька способів, як ви можете тримати з нами зв'язок.
Дошкільне виховання
@doshkilne.vyhovannya

Передплатіть журнал на пошті! Індекси: 74140, 95989
ПАТ "Укрпошта"

74140

АБОНЕМЕНТ на журнал

Підпишіться на сторінку
журналу у фейсбук —
спілкуйтеся з колегами
та не пропускайте важливих
освітянських новин
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Читайте журнал
в електронному форматі
на сайті journals.ua/prof/
doshkilne_vyhovannya
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Гаряча лінія щодо передплати: (096) 548 62 26, (099) 376 35 36

Дякуємо, що підтримуєте видання для дошкілля та українську економіку.
Разом до перемоги!

