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І . Теоретична частина. 

 

1. Презентація  «Роль картини в розвитку зв’язної  мови  дошкільнят». 

                                                                                           Фещенко В.В.,вихователь 

 

2. Методика навчання дошкільників розповіді за сюжетною картиною. 

                                                                                  Бура С.О., вихователь-методист 

 

ІІ. Практична частина. 

 

1. Перегляд заняття з мовленнєвого розвитку в  старшій групі «Журавлик» 

«Складання розповіді за репродукцією картини І.І.Левітана «Золота 

осінь». 

                                                                                  Оверченко Ю.В., вихователь    

                                                                                                                

      2. Обговорення.       

                                                                                                        

      3. Практикум: «Навчання розповідання за серією картин на основі 

літературних творів».        

                                                                                  Шадура Л.М., вихователь    

                                                                                                                                                                                           

      4. Підведення підсумків. Прийняття методичних рекомендацій. 

                                                             Іліч О.Г., методист райметодкабінету            
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Рекомендації 

семінару–практикуму для малодосвідчених вихователів  

та вихователів, які не мають фахової освіти  ДНЗ та НВК 

«Методика розгляду картини та навчання розповіді за нею» 

 

 смт Гребінки                                                                                                              від 29.10.2017р.  

  

Для якісної реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти, враховуючи те, 

що розвиток зв’язного мовлення посідає центральне місце в загальній системі роботи з 

розвитку мовлення в ДНЗ, а розгляд картини є одним з найкращих засобів, який спонукає 

дітей до розмови, сприяє розвитку пізнавальної активності, образного мислення та з метою 

використання під час занять з мовленнєвого розвитку навчання дітей розповіді за картиною, 

пропонуємо дотримуватися таких   р е к о м е н д а ц і й: 

1. Для розгляду картини та навчання розповіді за нею обирати тематику, вид картини 

відповідно чинної програми та віку дітей. 

                                                                             Вихователі протягом н.р. 

2. Застосовувати  в роботі з дітьми такі види картин: 

- предметні, які зображують один предмет (меблі, одяг, рослини тощо); 

- сюжетні, що зображують кілька предметів у певному взаємозв’язку і взаємодії - в 

сюжеті; 

- художні картини (репродукції з картин художників). 

                                                                        Вихователі протягом н.р. 

3.  Картину розташовувати перед дітьми так, щоб вона була трохи вище від рівня їхніх 

очей, а світло падало прямо на неї. 

                                                                       Вихователі протягом н.р.                                                                                                               

4. Поряд із звертанням до всіх дітей, потрібно ще раз окремо повторити запитання для 

того, хто викликаний. 

                                                                  Вихователі молодших груп  протягом н.р. 

5. Для активізації процесу сприймання змісту картини, активізації мовленнєвої 

діяльності використовувати: 

- ігрові прийоми, емоційно-образні пластичні етюди, творчі завдання, звернення до 

власного досвіду дітей, лексико-граматичні вправи; 

- проблемні запитання за змістом картини (від 3-4 у молодших дошкільнят і до 8-10 у 

старших); 

- пошук більш вдалої, точної назви картини; 

- прийом cтвердження-провокація; 

- методику сприймання зображеного на картині різними органами чуттів;   

                                                                       Вихователі протягом н.р. 

      6. Для розвитку самостійності дитячих висловлювань використовувати такі прийоми 

керівництва  розповідями дітей за змістом картини: 

- план-схему описової та сюжетної розповідей, супровідне мовлення (вихователь 

починає фразу, а діти її закінчують) та розповідь командами; 

- прийом віртуальних (уявних)  діалогів; 

- оцінювання та аналіз розповідей дітей самими дітьми. 

                                                                                                            Вихователі протягом н.р    


