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Мовленнєвий розвиток 

дошкільника має особливе 

значення у формуванні 

особистості, адже мовлення 

дитини визначає великою мірою 

її інтелектуальний, 

комунікативний та загально- 

культурний рівень. 



Отже, завдання педагога - активізувати 

мовленнєвий розвиток малюка, 

спрямувати цей процес у потрібне русло, 

сприяти закріпленню у дітей 

мовленнєвої культури та грамотності. 



Не можливо уявити належний рівень життєвої компетенції людини без 
оволодіння мовленням. Оволодіваючи мовленням, вивчаючи мову, дитина 
засвоює систему знань, суспільно прийняті норми поведінки- основи її життєвої 
компетентності, тобто (оволодіває наукою і мистецтвом жити серед інших). З 
огляду на це проблема розвитку мовлення дитини звждибула однією з 
центральних у дошкільній освіті. Нині ж провідною мтою дошкільної 
лінгводидактики є виховання мовної особистості. 
Мовленнєва компетенція — це вміння на практиці доречно користуватися 
мовою (висловлювати свої думки,юажання, наміри, прохання тощо), 
використовувати для цього яу мовні, так і позамовні (міміка, жести, рухи) та 
інтонаційні засоби. Це полікомпонентний утвір, що містить такі компетенції: 
- лексичну; 
-фонетичну; 
-граматичну; 
-діамонологічну. 



Вимоги до організації та проведення 

занять із мовлиннєвого розвитку 

старших дошкільників. 
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Будь-який мовлиннєвий матеріал, який найперше 

захоплює дітей своєю яскравістю, новизною, 

незвичністю, потребує подальшого продуктивного 

використання 
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Подаючи новий матеріал, слід зважати на 

міру успіху -неуспіху в попередній 

мовлиннєвій діяльності 

 Незнайомий дитині мовний матеріал має бути 

опрацьований дорослим особливо ретельно, 

що забезпечить успіх у його сприйнятті 

Новий мовлиннєвий матеріал, незнайома 

інформація має подаватися дитині відповідно до її 

потреб, намірів, зацікавлень  
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Процес подання нового матеріалу буде 

ефективніший, якщо вихователь зробить його 

особливою подією (очікуваною чи сюрпризною) . 

Ефективна реалізаця мовлиннєвих завдань у будь-

якій діяльності, якою цікавляться діти не 

обов’язково здійснюється на організованих 

заняттях. 
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7 У педагогічній роботі слід уникати 

перевентаження її словесними методами та 

прийомами, які символізують та супроводжують  

авторитарний стиль. 
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Створюючи умови для комунікативно-

мовлиннєвого розвитку дитини, 

дорослий усіляко має стимулювати її 

активність, а сам висловлюватися 

лаконічно, доступно 
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У спілкуванні з  дитиною варто дотримуватися 

винятково партнерського стилю 

1 10 Поважаймо дитяче незнання і дитячу 

помилку, на які дошкільник має право   



Державні освітні стандарти передбачають оновлення змісту 
навчання й виховання на заcадах гуманізації, диференціації 
та інтеграції. Тож принцип  інтеграції в сучасній дидактиці 
розглядається як один з провідних. З огляду на це у 
дошкільній освіті назріла необхідність поєднувати різні види 
діяльності та об“єднувати знання з різних галузей на одному 
занятті. Цього можна досягнути в процесі інтегрованого 
заняття. 

















Навчаючи дітей дошкільного віку читання 

за авторською методикою  

Л. Шелестової 

 



Аплікаці

я 

Аплікація 



Аплікація 



Ліплення 



Малювання 



Написання букв  

кольоровими 

камінчиками 



Ігри з 

кінетичним 

піском 



Фрагменти 

занять 





Постійне виконання ігрових занять формує 

навички читання та сприяє  
різнобічному розвитку дитини. 

 Гра на заняттях за методикою Шелестової 
мобілізує можливості дитини, ініціативу, 

комунікативні здібності. 
Пропонований дидактичний матеріал, крім 

виконання основного  завдання 
передбачає вправляння дрібної моторики рук. 

Матеріал своїм яскравим  
виглядом викликає позитивні емоції та сприяє 

більш якісному засвоєню знань. 
 



 

Їжачок-хитрячок» 
 
Мета: Закріпити знання дітей про вивчені літери А, О, У, І, И, Е їх  
            графічне зображення, розвивати зорову пам'ять, сенсорні    
            здібності, дрібну моторику, виховувати бажання      
            співпрацювати. 
 
Матеріал: їжачки, груші. 
 
Хід гри: дітям роздаються груші, кожна дитина має відшукати 

свого їжачка. 
 





Дидактична гра  

«Круть, Верть та півник Голосисте 

горлечко» 
 

Мета: Вправляти у знаходженні потрібної літери серед 

інших,  

            викласти частинки в одне ціле, розвивати 

уважність, пам'ять;  

            виховувати наполегливість, працелюбність, 

любов до  

            рослинного світу. 
 

Матеріал: сюжет до казки колосок. Зернята з буквами, 

колосок з  

                  буквами.  
 

Хід гри: вихователь роздає зернята з літерами, 

пропонує найти  

               відповідні в колоску. 





Дидактична гра  
«Стали букви у рядок і побігли на лужок» 

 
Мета: Закріпити вивчені голосні букви, вміння розрізняти  їх  
            графічне зображення, знаходити відповідну пару 

літеру.  
            Розвивати мовленнєву увагу, дрібну моторику пальців.  
            Виховати бережне ставлення до природи. 
 
Матеріал: зображення гусені з буквами, 6 голосних букв. 
 
Хід гри: вихователь роздає дітям голосні літери, діти 

підбирають  
               Відповідну  пару і називають її, обводять пальчиком  
               літеру. 
 
 
 





Дидактична гра  
«Допоможи жучку-сонечку» 

Мета: Вчити складати букви у склади, закріпити читання 

складів, виховувати інтерес до читання; закріпити навички 

читання. 
 
Матеріал: квіти із буквами, жучок-сонечко. 
 
Хід гри: Дитина бере жучок кладе на пелюстку квітки і читає     
              склад. 
 





 

Дидактична гра  
«Золота рибка» 

Мета: вчити дітей читати відкриті склади, розвивати мислення,  
            мовлення, пам'ять,увагу, виховувати інтерес  до читання. 
 
Матеріал: силует рибки, розсувні смужки з приголосними  
                  літерами. 
 
Хід гри: вихователь просовує смужку з приголосними а діти  
               читають склади. 
 





 

Дидактична гра  
«Кмітлива бджілка» 

Мета: Розширювати знання про світ комах, вчити дітей 

знаходити  
          та читати знайомі літери та склади, розвивати увагу, 

пам'ять,  
          сприйняття мовлення, кмітливість, виховувати у дітей  
           бажання читати. 
 
Матеріал: бджілка, квіти з голосними. 
 
Хід гри: картка ставиться на квітку, діти читають склад. 
 





ДЯКУЮ ЗА УВАГУ ! 


