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І . Теоретична частина. 

 

1. Методичні рекомендації  щодо навчання дітей дошкільного віку елементів 

грамоти. 
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                                                                         Роженко Г.В., вихователь    
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«Подорож  з Лунтиком до весняного лісу » 

                                                                          Роженко Г.В., вихователь                                                                                                               
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Відділ освіти Васильківської райдержадміністрації 

                                                         районний методичний кабінет 

 

Рекомендації 

семінару – практикуму для вихователів ДНЗ та НВК 

«Навчання елементів грамоти – важливий аспект  

мовленнєвої готовності дітей до школи» 

 

 смт. Дослідницьке                                                                                               від 23.03.2017р.  

  

Для якісної реалізаціїї змісту освітньої лінії «Мовлення дитини» Базового компоненту 

дошкільної освіти, з метою кращого засвоєння завдань з навчання елементів грамоти 

дітьми старшого дошкільного віку, рекомендуємо: 

1. Навчання грамоти розпочинати  з ознайомлення дітей з реченням (мова складається з   

речень, речення про щось повідомляють). 

                                                         Вихователі, протягом навчального року 

2. Для аналізу речення використовувати  такі прийоми: 

- промовляння речення дитиною; 

- послідовне називання слів у реченні; 

- визначення слів у реченні; 

- визначення місця кожного слова у реченні; 

- називання кожного слова окремо; 

- плескання у долоні в міру промовляння слів; 

- удари м’ячем об підлогу (за кількістю слів у реченні); 

- викладання лічильним матеріалом кількості слів у реченні; 

- «живі сценки» (одна дитина виконує певну дію, інша складає про це речення); 

- самостійне складання дитиною речень із певною кількістю слів; 

- викладання речення з картонних смужок, що позначають слова; 

- графічне зображення структури речення на площині (папері, піску, снігу тощо); 

- складання речень за графічними схемами.  

                                               Вихователі, протягом навчального року 

3. Далі дошкільників ознайомлювати  із звуковим складом слів, вчити аналізувати їх: 

встановлювати кожний звук даного слова. 

Вихователі, протягом навчального року 

4. Використовувати під час звукового аналізу слова наступну  послідовність: 

- дитина розглядає реальний чи іграшковий предмет або його площинне зображення, 

- називає те, що бачить, 

- педагог повільно  та інтонаційно виразно промовляє слово-назву предмета; 

- педагог і дитина разом повторно промовляють слово; 

- увага дитини фіксується на тому, що слово складається з окремих звуків, 

розміщених у певній послідовності; змінивши їх можна змінити й слово; 

- розглядається схема звукового аналізу слова, 

- визначається послідовність звуків у слові; 

- звуки позначаються умовними фішками на схемі з площинним зображенням 

предмета; 

- визначається місце заданого звука у схемі; 

- характеризується кожний звук.   

Вихователі, протягом навчального року 

5.  Для ознайомленням зі структурною одиницею слова – складом, використовувати такі 

прийоми: 

- діти слухають, як вихователь вимовляє слово по складах; 



- разом із дорослим вимовляють слово по частинах (складах), підклавши долоню під 

підборіддя; 

- промовляючи, лічать кількість дотиків підборіддя до долоні; 

- диригують, загинають пальці, вдаряють м’ячем об підлогу; 

- зображують складову структуру слова  графічно (короткими лініями або 

прямокутниками). 

Далі дітям давати уявлення про наголошений склад, наголос, вчити визначати у слові. 

Вихователі, протягом навчального року 

6. У старшій групі заняття з навчання грамоти проводити  1 раз на тиждень, тривалість – 

25-30 хвилин; проводити в швидкому темпі, емоційно, з максимальною активізацією 

всіх дітей.  

Вихователі, протягом навчального року 

7. На заняттях пропонувати  як новий матеріал, так і матеріал для повторення та 

закріплення раніше засвоєних знань та умінь. 

Вихователі, протягом навчального року 

8.  Використовувати засоби наочності не тільки з метою ілюстрування, а  як засіб фіксації 

ознак мовних одиниць, явищ, їхніх зв’язків і відношень. 

Вихователі, протягом навчального року 

9. У роботі з дошкільниками широко використовувати дидактичні ігри: «Звук заблукав», 

«Назви слово», «Упізнай слово», «Живі звуки», «Влучте в ціль», «Ланцюжок слів»,  

«Живі слова», «Продовж і передай», «Допоможіть звірятам знайти відповідну схему», 

«Впізнайте слова», «У світі тварин», «Допоможіть Пізнайкові озвучити малюнки й 

визначити кількість складів», «Де чий будинок» тощо. 

Вихователі, протягом навчального року 

10. На заняттях з навчання грамоти повинна панувати атмосфера доброти, взаємоповаги, 

взаємодії, загальної (педагога і дітей ) зацікавленості, колективного пошуку, взаємного 

задоволення від «пізнавальних перемог», співпраці, співтворчості, яка виключає 

пригнічення дитини, приниження її особистості. 

                             Вихователі, протягом навчального року 

11. Впроваджувати у практику роботи методику навчання дітей раннього читання                        

     Л. Шелестової. 

Вихователі, протягом навчального року 
 

                                                                         

 

 

 


