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ВСТУП
Актуальність теми. У процесі демократизації українського суспільства неабиякого
поширення набувають ідеї гуманізації освіти й пріоритетів особистості. Інтегрування дітей з
порушеннями психофізичного розвитку до загальноосвітнього простору України, як один з
напрямів гуманізації всієї системи освіти, відповідає пріоритетам державної політики.
На зміну «державоцентриській» освітній системі має йти «дитиноцентриська»
система освіти, в якій домінує орієнтація на інтереси дитини, на задоволення її потреб.
Суспільство і держава, визнавши свій обов'язок забезпечити усім рівні можливості в
різних сферах життя, запропонувало нові освітні концепції. У їх числі – концепцію інклюзивної
освіти, що припускає цілеспрямований процес виховання, навчання і розвитку дітей з
особливими потребами у рамках єдиного освітнього простору, де виключається будь-яка
дискримінація і створюються необхідні умови для усіх дітей. Інклюзія як форма соціального
підходу до дітей з особливими потребами викликана необхідністю зміни загальної системи, яка
виключає існуючі в ній бар'єри. Це необхідно, щоб дозволити кожній дитині бути повноправним
учасником суспільного життя.
У Базовому компоненті дошкільної освіти, цілісний розвиток дитини як особистості
розглядається як головна мета модернізації дошкільної освіти на сучасному етапі розвитку
держави, а це, зокрема, передбачає турботу про здоров’я дітей – стан повного фізичного,
духовного та соціального добробуту.
Нині актуальним стає всебічний розвиток дітей вже з дошкільного віку. Важливу роль
в успішності інтелектуального і психофізичного розвитку дитини відіграє сформована дрібна
моторика.
На усіх етапах життя дитини рухи рук дуже важливі. Найсприятливіший період для
розвитку інтелектуальних і творчих можливостей людини – від 3 до 9 років, коли кора
великих півкуль ще остаточно не сформована. Саме у цьому віці необхідно розвивати
пам'ять, сприйняття, мислення, увагу.
Дрібна моторика рук взаємодіє з такими вищими психічними функціями і
властивостями свідомості, як увага, мислення, оптико-просторове сприйняття (координація),
уява, спостережливість, зорова і рухова пам'ять, мова. Розвиток навичок дрібної моторики
важливий ще і тому, що усе подальше життя дитини зажадає використання точних,
координованих рухів кисті і пальців, які необхідні щоб одягатися, малювати і писати, а
також виконувати безліч різноманітних побутових і учбових дій.
Багато дітей з порушеннями зору мають низький рівень розвитку дотикової чутливості та
моторики пальців і кистей рук. Відбувається це тому, що діти із частковою втратою зору
повністю покладаються на візуальне орієнтування й не усвідомлюють ролі дотику як засобу
заміщення недостатності зорової інформації. Через відсутність або різке зниження зору діти не
можуть спонтанно або по наслідуванню опанувати різними предметно-практичними діями, як це
відбувається у дітей з повноцінним зором. Внаслідок малої рухової активності м'язи рук дітей з
порушеннями зору виявляються млявими або занадто напруженими. Це стримує розвиток
тактильної чутливості й моторики рук і негативно позначається на формуванні предметнопрактичної діяльності дітей.
Однією з технологій, що відповідають запитам інклюзивної освіти дітей з різними
фізичними і інтелектуальними порушеннями, є освіта, орієнтована на ідеї великого італійського
ученого Марію Монтессорі.
Саме методологічна система Марії Монтессорі є найбільш ефективною і підготовленою
до прийняття «особливих» дітей, оскільки орієнтована на розкриття потенційних можливостей
будь-якої дитини. Тому досягти успіху у напрямку розвитку дрібної моторики рук дітей з
порушеннями зору можливо за допомогою елементів педагогики Марії Монтессорі, яка
ґрунтується на глибоких наукових знаннях, повазі до дитини й до природи взагалі,
багаторічних спостереженнях за дітьми.
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Ідеї і методи Монтессорі завоювали весь світ. І річ навіть не в тому, що її учні без
примусу і натаскування до 4-5 років начинали читати і мали уявлення про всі арифметичні
дії. Головною метою педагогіки Монтессорі стало виховання вільної людини – самостійної,
такої, яка володіє відчуттям власної гідності, тонко відчуває навколишній світ і що уміє
знаходити в ньому своє місце. Формування всіх цих якостей відбувається вже в ранньому
дитинстві. Наприклад, дитину треба якомога раніше привчити обслуговувати себе: це не
лише допомога дорослим, але і виховання незалежності, що лежить в основі пошани до
власної особи.
Велике значення Монтессорі надавала вихованню відчуттів (зору, слуху, нюху, смаку)
і розвитку дрібної моторики. Відомо, що діти, які в ранньому віці навчилися добре
виконувати дрібні рухи руками, значно випереджають однолітків в розумовому розвитку.
В цілому актуальність вибраної теми дослідження обумовлена такими чинниками, як:
необхідність своєчасної організації корекційної, профілактичної і розвиваючої роботи,
спрямованої на нормалізацію і розвиток дрібної моторики з метою якісної підготовки дітей з
порушеннями зору до інтеграції в соціум.
Наукова новизна полягає у тому, що на основі аналізу особливостей психофізичного
розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями зору, систематизовані різні напрями
корекційно-розвивальної роботи в системі інклюзивної освіти, які сприяють розвитку дрібної
моторики.
Об’єкт дослідження: розвиток дрібної моторики рук дітей з порушеннями зору.
Предмет дослідження: вплив цілісної системи спеціальних вправ з використанням
Монтессорі-матеріалу на розвиток дрібної моторики рук дітей з порушеннями зору в системі
інклюзивної освіти.
Мета: теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити вплив спеціальних
вправ з системи Марії Монтессорі на розвиток дрібної моторики рук дітей з порушеннями
зору під час інклюзивного навчання.
Завдання:

вивчити й проаналізувати психолого-педагогічну літературу з
питань особливостей розвитку у дітей дошкільного віку дрібних м’язів рук;

визначити рівень сформованості розвитку дрібної моторики
рук дітей з порушеннями зору;

відібрати найбільш ефективний і доцільний у використанні
матеріал, який сприяє формуванню у дітей предметно-практичних
навичок та вмінь;

систематизувати спеціальні вправи з системи Марії
Монтессорі, які спрямовані на розвиток дрібної моторики рук дітей з
порушеннями зору.

розробити перспективне планування занять з розвитку
дрібної моторики рук дітей які мають порушення зору з використанням
елементів педагогічної технології М.Монтессорі;

створити картотеку дидактичних ігор та вправ з використанням
Монтессорі-матеріалу на основі особистісно-орієнтованої технології;

здійснити експериментальну перевірку ефективності впливу
спеціальних вправ на розвиток дрібної моторики рук дітей з порушенням зору
шляхом використання елементів педагогічної технології Марії Монтессорі.
Гіпотезою дослідження є припущення, що розвиток дрібної моторики рук дітей
дошкільного віку з порушеннями зору покращиться, якщо:

систематично та послідовно включати в освітньо-виховний і
корекційно-відновлювальний процес спеціальні ігри та вправи
по
вдосконаленню дрібної моторики;

підготовка педагогів буде на належному рівні.
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Методи дослідження:

аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми розвитку і
діагностики зорово-моторних функцій у дітей дошкільного віку;

спостереження;

природний формувальний експеримент;

математико-статистичний метод обробки даних дослідження.
Адресність досвіду: досвід рекомендовано використовувати педагогам (вихователям,
вчителям-дефектологам, психологам) дошкільних навчальних закладів як для дітей з
особливими потребами, у групах з інклюзивною формою навчання так і для дошкільних
закладів загального типу.
Практична база проведення дослідження: Дошкільний навчальний заклад (ясласадок) комбінованого типу №81 «Бірюсинка» Запорізької міської ради Запорізької області.
Адреса:69095м. Запоріжжя, вул. Казача 2,
телефон: (061)787-46-21.Email: biriusynka@ukr.net
Дослідження проводилися у групі 6 року життя компенсуючого типу для дітей з
порушеннями зору.
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РОЗДІЛ 1 Теоретичні основи розвитку дрібної моторики рук дітей з порушенням
зору на основі використання елементів технології Марії Монтессорі в системі
інклюзивної освіти
1.1 Інклюзивна освіта дітей з особливими потребами в ДНЗ
Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі
забезпечення основного права дітей на освіту та права здобувати її за місцем проживання,
що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами в умовах
загальноосвітнього закладу.
На міжнародній конференції ООН з питань освіти, науки і культури «Інклюзивна
освіта: шлях у майбутнє», яка проходила у Женеві у 2008 р., відмічалося, що запровадження
інклюзії в освітній сфері є не другорядним, а центральним питанням для забезпечення
високоякісної освіти і створення більш інклюзивних суспільств.
Інклюзивна освіта передбачає створення освітнього середовища, яке б відповідало
потребам і можливостям кожної дитини, незалежно від особливостей її психофізичного
розвитку. Інклюзивне навчання – гнучка, індивідуалізована система навчання дітей з
особливостями психофізичного розвитку
Мета інклюзії в освіті полягає у ліквідації соціальної ізольованості (виключення), що
є наслідком негативного ставлення до поняття різноманітності. Відправною точкою цього
поняття є переконання, що освіта є одним із основоположних прав людини і основою для
більш справедливого суспільства.
Педагогіка в Україні змінюється в цілому: вона стає інклюзивною, не тільки в тому
сенсі, що «особливі» діти мають бути включені в уже вибудуваний процес трансляції знань,
умінь та навичок дітям, які розвиваються нормально, а й у тому, що освіта з урахуванням
індивідуальних відмінностей дітей потребує створення нових форм та способів організації
освітнього процесу.
Для України інклюзивна освіта є педагогічною інновацією і в той же час вимогою не
лише часу, а й з моменту ратифікації Конвенції ООН про права інвалідів – одним із
міжнародних зобов`язань держави.
Таким чином, для розуміння інклюзії мають значення чотири ключові аспекти:
- Інклюзія – це процес. Її слід розглядати як неперервний пошук ефективних
способів врахування питання багатоманітності. Інклюзія навчає співіснувати з
відмінностями, які розглядаються як стимул для заохочення дітей і дорослих
до навчання.
- Інклюзія спрямована на виявлення й усунення бар`єрів. Вона передбачає збір,
узагальнення і оцінку інформації з великої кількості різних джерел з метою
вдосконалення освітньої політики і практики, заохочення дітей і дорослих до
навчання.
- Інклюзія створює умови для присутності, участі та досягнень усіх учнів.
Термін «присутність» означає місце навчання дітей і те, наскільки регулярно
вони його відвідують. Термін «участь» описує якість їхнього навчального
досвіду і тому вимагає врахування думок тих, хто навчається. Термін
«досягнення» стосується не лише результатів тестів чи екзаменів, а охоплює
також результати навчання в межах усіх навчальних планів і програм.
- Інклюзія вимагає підвищеної уваги до дітей «групи ризику», для яких існує
вірогідність виключення чи низької успішності. Йдеться про моральний
обов`язок вести ретельне спостереження за групами учнів, які за статистикою
найчастіше потрапляють до «групи ризику», і, за потреби, вживати заходів для
забезпечення їхньої присутності, участі та досягнень у системі загальної
освіти.
Як розуміти поняття «інклюзивний навчальний заклад»? Насправді, усі заклади
системи дошкільної, загальної средньої, професійної та вищої освіти повинні бути
інклюзивними, тобто забезпечувати максимальну участь в освітньому процесі для всіх його
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учасників, у тому числі для дітей,осіб з особливими потребами. Оскільки в Україні
інклюзивна освіта все ще знаходиться на етапі свого становлення, інклюзивними
навчальними закладами називають ті, в яких навчаються діти з порушеннями розвитку в
інклюзивних групах.
«Чи можна вважати інклюзивним навчальний заклад зі спеціальними
групами/класами? Оскільки інклюзія – це неперервний процес підвищення участі кожної
дитини в навчальному процесі та зменшення кількості випадків виключення з нього,
навчальні заклади зі спеціальними (компенсуючими) групами/класами частково можна
називати інклюзивними» [18, с. 11].
Педагогі
інклюзивних груп глибше розуміють індивідуальні відмінності й
особливості дітей, а також ефективніше співпрацюють з батьками та іншими фахівцями
(спеціалістами з лікувальної фізкультури, реабілітологами, логопедами, соціальними
працівниками та ін.). Інклюзивна система освіти також корисна із суспільної точки зору,
оскільки завдяки спільному навчанню діти змалку вчаться розуміти і толерантно ставитися
до людських відмінностей.
«Стратегія розвитку інклюзії дошкільного навчального закладу — це не просто сума
якихось пропозицій зі здійснення в навчальному закладі додаткових дій та ініціатив по
відношенню до дітей з особливими освітніми потребами, у ній розкриваються способи
позитивної зміни дошкільного закладу відповідно до інклюзивних цінностей» [17, с. 4].
Інклюзивна освіта в дошкільному навчальному закладі базується на наступних
принципах:
- Принцип індивідуального підходу;
- Принцип підтримки самостійної активності дитини;
- Принцип активного залучення в освітній процес усіх його учасників;
- Принцип міждисциплінарного підходу;
- Принцип варіативності в організації процесів навчання і виховання;
- Принцип партнерської взаємодії із сім'єю;
- Принцип динамічного розвитку освітньої моделі дошкільного закладу.
Сьогодні вже є певні досягнення щодо впровадження інклюзивної практики, що
свідчать про комплексні зміни у демократизації вітчизняної системи освіти загалом та
покращенні життя дітей з особливими потребами та їхніх сімей зокрема.
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1.2 Огляд науково-методичної літератури з теми педагогічного досвіду
У людства ставлення до рук завжди було особливим, іноді навіть містичним. Руки
добували вогонь, їжу, захищали, будували житло, пояснювали, вимірювали, створювали все
необхідне для життя, лікували, вчили і вчилися...
По руках робили висновок про здоров’я людини, білоручка вона чи трудяга, її силу,
енергійність, професію (музичні руки, робітничі руки), характер, темперамент (мляві,
флегматичні чи швидкі, нервові руки) [37, с. 10].
Дослідження розвитку рухів рук дитини цікавить не лише педагогів і психологів, а й
інших спеціалістів (філософів, мовознавців, істориків, біологів та інших), оскільки руки,
володіючи безліччю ступенів свободи рухів, виконують численні функції, є специфічно
людським органом.
Ще В. О. Сухомлинський писав, що витоки здібностей і дарування дітей - на кінчиках
їх пальців, від них, образно кажучи, йдуть щонайтонші струмочки, які живлять джерело
творчої думки. Чим більше упевненості і винахідливості в рухах дитячої руки, тим тонше
взаємодія руки зі знаряддям праці (ручкою, олівцем, тим складніше рухи, необхідні для цієї
взаємодії, тим яскравіше творча стихія дитячого розуму, чим більше майстерності в дитячій
руці, тим дитина розумніша[33].
Тема дослідження розвитку дрібної моторики і зорово-рухової координації у дітей
дошкільного віку розкривається в працях основоположників вітчизняної психології Л.С.
Виготського [7], А.В. Запорожця [13], О.М. Леонтьєва, Д.Б. Ельконіна, А.Р. Лурії.
Дослідженнями зв'язку розвитку руки і мозку займалися такі учені, як: фізіологи І.П. Павлов,
В.М. Бехтерєв , І.М. Сєченов; дослідник дитячої мови - М.М. Кольцова [19], японські і
китайські учені – Намікосі Токудзіро і Йосиро Цуцумі [15]; педагоги - М. Монтессорі [32],
В. А. Сухомлинський [33], Ю.А. Соколова [31], та ін.
Фізіолог І.П. Павлов казав: «Руки вчать голову, потім, порозумнівши, голова вчить руки, а
вмілі руки знову сприяють розвиткові мозку» [37, с. 10].
Невропатолог і психіатр В. М. Бехтерєв писав , що рухи руки завжди були тісно
пов'язані з мовленням і сприяли її розвитку. Дослідження Т. П. Хризман і М.І. Звонарьової
говорять про те, що мовні області формуються під впливом імпульсів, що поступають від
пальців рук.
У невропатології і дефектології вже давно були спостереження, що говорили про
тісний зв'язок функцій руки і мови.
Дослідження М. М. Кольцової довели, що кожен палець руки має досить велике
представництво в корі великих півкуль мозку. Розвиток тонких рухів пальців рук передує
появі артикуляції складів. Завдяки розвитку пальців в мозку формується проекція «схема
людського тіла», і мовні реакції знаходяться в прямій залежності від тренування пальців [19].
І.М. Сеченов у своїх роботах пише, що «систематична робота по тренуванню тонких
рухів пальців рук, разом із стимулюючим впливом на розвиток мови є потужним засобом
підвищення працездатності кори головного мозку - у дітей покращується увага, пам'ять,
слух, зір».
І ще говорить про те, що «рух руки людини спадково не зумовлені, а виникають в
процесі виховання і навчання як результат утворення асоціативних зв'язків між зоровими
відчуттями, дотиковими і м'язовими в процесі активної взаємодії дії з довкіллям» [37, с. 18 ].
Таким чином, ми з'ясували, що дитина, яка має високий рівень розвитку дрібної
моторики, уміє логічно міркувати, у неї розвинені пам'ять, уваги, мова, слух і зір.
У дослідженнях офтальмологів, тифлопсихологів і тифлопедагогів (М. І. Земцова,
Л.О. Новікова, Л. І. Солнцева, О. Г. Литвак, А. Й. Каплан, И. Г. Куман, С. М. Федоров, Л. П.
Григор'єва, Л. І. Плаксіна, Н.Н. Зислина) доведено, що порушення зорової системи завдають
величезної шкоди формуванню психічних процесів і рухової сфери дитини з порушенням
зору,
що
істотно
обмежує
природну
соціалізацію
дітей.
Багато дітей з порушенням зору мають низький рівень розвитку дотикової чутливості і
моторики пальців і кистей рук. Відбувається це тому, що діти з частковою втратою зору
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повністю покладаються на візуальне орієнтування і не усвідомлюють ролі дотику як засобу
заміщення недостатності зорової інформації. Внаслідок малої рухової активності м'язи рук
дітей з порушенням зору виявляються млявими або надто напруженими. Все це стримує
розвиток тактильної чутливості і моторики рук та негативно позначається на формуванні
предметно-практичної діяльності дітей.
М.М. Кольцова відмічає, що «рух пальців рук історично, в ході розвитку людства,
виявилися тісно пов'язаними з мовною функцією» [19].
Л.В. Фоміна вважає, що «якщо розвиток рухів пальців відповідає віку, то і мовний
розвиток знаходиться в межах норм, якщо ж розвиток рухів пальців відстає, то затримується
і мовний розвиток, хоча загальна моторика при цьому може бути нормальною і навіть вище
за норму» [35].
Так само А.В. Запорожець пише, про те, що «формування довільних рухів у людини
відбувається за участю мови» [13].
Як затверджує Л.С. Виготський «індивідуальний розвиток довільних рухів
розпочинається з того, що дитина навчається підпорядковувати свої рухи словесно
сформульованим вимогам дорослих, а потім слово стає для дитини засобом організації
власної рухової поведінки - спочатку за допомогою гучної мови, а потім внутрішньої» [7].
У своїх дослідженнях Е.Н. Соколова з'ясувала, що «дітям дошкільного віку легше
здійснювати згинання і розгинання великого і вказівного пальців і важче - обертальні рухи
цих пальців. При цьому рухи пальців, особливо обертальні, більшість випадків
супроводжуються рухами губ і язика. Цей факт говорить про те, що організація рухів на
вищому рівні кіркової регуляції, мабуть, ще недостатньо диференційована: рух пальців і
мовно-рухового апарату нерозривно пов'язані» [31].
Отже, ми дійшли висновку, що розвиток дрібної моторики руки дитини тісно
пов'язано з розвитком мовлення. Формування усного мовлення дитини починається тоді,
коли рух пальців рук, досягає достатньої точності.
У своїх роботах Л.А.Венгер стверджує про те, що «готовність до шкільного навчання
дитини визначаєтьс розвитком зорово-моторної координації. М'язи руки мають бути досить
міцними, має бути добре розвинена дрібна моторика, щоб дитина могла тримати ручку або
олівець, щоб не втомлюватися під час письма» [6].
М.М. Безруких пише: «У дітей 5 — 6 років ще слабо розвинені дрібні м'язи кисті, не
закінчений окостеніння кісток зап'ястка і фаланг пальців, недосконала нервова регуляція, що
ускладнює і виконання рухів. Моторна незручність у виконанні манипуляторных дій,
труднощі в оволодінні ними, невдачі і часте невдоволення дорослих змушує дитину уникати
виконання потрібних дій, тому сукня з дрібними гудзиками «не подобається», новий
конструктор «зовсім не цікавий - краще пограю з машинами», в'язати, ліпити, конструювати
«не цікаво, не хочеться». При розвитку тонкоординованих рухів руки необхідно
систематичне тренування, але - ще раз з повтором - це повинно бути не механічне
повторення рухів, а усвідомлюване» [2].
Безперечне значення системи Монтессорі — розробка унікального дидактичного
матеріалу, який практично без змін проіснував уже понад століття, знайшовши застосування
в інших системах дошкільного виховання і широко використовуються для розвитку
сенсорики і моторики [16].
Марія Монтессорі розробила спеціальну систему вправ для тренування дрібної
моторики пальців. Дослідним шляхом вона вивела підтверджену сучасною наукою
закономірність: що чим спритніші ставали дитячі пальчики, то швидше діти починали
говорити. Марія Монтессорі писала: «Таланти дітей знаходяться на кінчиках їхніх пальців»
[37, с. 30 ].
Концепція інклюзивної освіти віддзеркалює концепцію педагогічної системи Марії
Монтессорі. Разом вони відображають «одну з головних демократичних
ідей – всі діти – цінні й активні члени суспільства» [24, с. 14].
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В Україні проблеми інклюзивної освіти досліджують такі вчені як А.Колупаєва (автор
першого в нашій державі монографічного дослідження з інклюзивної освіти), В.Бондар,
А.Заплатинська, М.Кавун, Ю.Найда, Т.Сак, М.Сварник, В.Тищенко та ін. Їх теоретичні та
методичні праці присвячені питанням інклюзивної освіти дітей шкільного віку. Однак, цей
процес має починатись із дитячого садка. Зокрема, окремі аспекти даної проблеми
відображено в працях І.Білецької, Л.Білецької, О.Завальнюк. На їхню думку, відсутність
інклюзивної освіти у дошкільному віці призводить до втрати часу, необхідного для надання
оперативної комплексної допомоги дитині у сенситивний період її розвитку.
На необхідність включення дітей з відхиленнями в розвитку в середовище звичайних
дітей вказував ще Л.С. Виготський: «Надзвичайно важливо з психологічної точки зору не
замикати аномальних дітей в особливі групи, але можливо ширше практикувати їх
спілкування з рештою дітей; ...глибоко антипедагогічним є правило, згідно якого ми, з метою
зручності, підбираємо однорідні колективи розумово відсталих дітей. Роблячи це, ми йдемо
не тільки проти природної тенденції в розвитку цих дітей, але, що набагато важливіше, ми
позбавляємо розумово відсталу дитину колективної співпраці і спілкування з іншими,
посилюємо, а не полегшуємо найближчу причину, що обумовлює недорозвинення її вищих
функцій» [7] .
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1.3 Психолого-педагогічна характеристика дітей з порушенням зору
Сучасні тифлопедагоги (Солнцева Л., Хороший С., Брамбрінг М.) займаються
вивченням психологічних особливостей дітей дошкільного віку, їх роботи присвячені дітям з
глибокими порушеннями зору [27].
Психічний розвиток дитини з ослабленим зором, так само як і тієї що нормально
бачить, підкоряється загальним законам вікових змін і протікає в умовах ведучої для
кожного віку діяльності.
Для дітей з порушенням зору характерні нерівномірність розвитку психіки на різних
вікових етапах. Дослідження чутливості різних аналізаторів показало, що відмінності між
сліпими і зрячими залежать не від рівня розвитку чутливості, а пов'язані з індивідуальними
відмінностями.
Первинний сенсорний дефект зору обумовлює появу ієрархічного комплексу
вторинних відхилень, починаючи від недорозвинення окремих функцій, найбільш
наближених до первинного дефекту, і закінчуючи складними особистісними утвореннями.
На основі проведених досліджень, проведених, в тифлопсихології і тифлопедагогіці,
можна представити певним чином взаємозв'язану структуру порушень у дітей з патологією
зору :
- порушення зору: зниження гостроти зору, чіткості бачення, зниження швидкості
переробки інформації, порушення поля огляду, окорухових функцій, порушення
бінокулярності, стереоскопічності, виділення колірності, контрастності і кількості ознак та
властивостей при симультанному сприйнятті об'єктів та ін.;
- неповнота, неточність, фрагментарність, сповільненість, збідненість зорового
сприйняття;
- збідненість уявлень і образів предметів, зниження рівня чуттєвого досвіду, що
визначає зміст образів мислення, мові і пам'яті, уповільнення ходу розвитку усіх
пізнавальних процесів;
- порушення рухової сфери, труднощі зорово-рухової орієнтації, що призводить до
гіподинамії і потім до зниження функціональних можливостей організму;
- порушення емоційно-вольової сфери, що проявляється в невпевненості, скутості,
зниженні пізнавального інтересу, замкнутості, прояві безпорадності в різних видах
діяльності тощо.
Розглянемо детальніше.
У дітей з порушеннями зору спостерігається неповнота і фрагментарність сприйняття
предметів, процесів і явищ навколишньої дійсності, що негативно позначається на
оволодінні знаннями і уміннями.
Діти з порушеннями зору користуються зором як основним засобом сприйняття.
Пізнання ними навколишнього світу, формування і розвиток усіх видів діяльності протікає в
умовах порушеного зору і будується на звуженій наочній і дієвій основі. Гострота зору є
провідним чинником в сприйнятті об'єктів навколишньої дійсності. Діти з порушенням зору
зазнають труднощі в сприйнятті форми і розмірів, оцінці положення предметів, зокрема в
пізнаванні позначень і деталей зображень на малюнках, кресленнях і схемах. У них
спостерігаються помилки в точності і повноті сприйняття предметів і зображень.
У дітей з порушенням зору спостерігається також зміна меж поля зору. Звуження поля
зору ускладнює цілісність, одночасність і динамічність сприйняття. При сприйнятті
зображень особами з вузьким полем зору очі здійснюють послідовний обхід уздовж контуру.
При цьому виникають зісковзування з контуру, часті зміни напряму руху, повернення,
збільшується тривалість фіксації погляду. При звуженні поля зору дитина оглядає предмети
і зображення по частинах, виділяючи їх окремі ознаки і властивості. Інакше кажучи,
цілісний, одночасний характер сприйняття у цієї категорії дітей замінюється послідовним
(сукцессивним) пізнаванням.
Для дітей з порушеним зором характерні порушення форменого, стереоскопічного,
глибинного зору, які не дозволяють адекватно сприймати форму і цілісність предметів,
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відстань між ними, оцінювати глибину простору. Діти з порушенням зору відносно легко
сприймають форми плоских, двовимірних предметів. Значно складніше здійснюється
сприйняття об'ємних предметів, розрізнення відстані між ними, оцінка глибини простору.
Порушення бінокулярного зору найчастіше обумовлене косоокістю і призводить до
відхилень в оцінці глибини простору і стосунків між різновіддаленими предметами, що
ускладнює створення синтезованого зорового образу.
Серед осіб з порушенням зору є велике число дітей з порушенням
кольоророзрізнювальних функцій і контрастної чутливості зору. Зустрічаються також
природжені форми патології кольросприйняття, що часто супроводжуються одночасним
зниженням і інших зорових функцій. У дітей з збереженою здатністю розрізняти кольори
спостерігається послаблення сприйняття до основних кольорів - червоного, зеленого і
синього. Слід зазначити, що природжені форми порушень кольророзрізнення мають стійкий
характер. Кольророзрізнювальні функції при деяких придбаних формах порушення зору
можуть відновлюватися в процесі лікування основного захворювання, а також внаслідок
застосування спеціальних вправ під час навчання.
Різноманітність захворювань і проявів порушення колірного зору припускає облік
індивідуальних особливостей дітей в сприйнятті кольору і створення умов, компенсуючих
наявні недоліки кольросприйняття.
Порушення зору робить істотний вплив на психологічний розвиток дитини. За даними
М.Б. Ейдинової, пізнавальні можливості дітей з порушеннями зору обмежуються.
Проявляється це обмеження в значному звуженні зорових диференціювань. При порушенні
зору діти на відміну від нормально зрячих в ранньому віці не тягнуться активно до
предметів, не можуть їх розглянути.
В умовах часткової втрати зору знижується кількість стимулюючої, сигнальної
інформації для дотикових дій. Крім того, збіднення зорової інформації знижує пізнавальний
інтерес дитини, що, на думку Свиридюк Т.П. і Морозової Н.Г., зумовлює увесь хід розвитку
пізнавальної діяльності [29].
Недостатня зорово-просторова орієнтація створює труднощі при виконанні завдань,
де потрібний дистанційний зоровий аналіз об'єктів.
Пам'ять у дітей з порушеним зором розвинена погано. При завданні вони не можуть
утримувати в пам'яті мету завдання і, виконавши 1-2 дії, призупиняють роботу. Також у
зв'язку з порушеним зором діти не можуть довго утримувати в пам'яті безліч предметів.
Інструкція, що складається з декількох послідовних дій, засвоюється складніше.
У дітей з порушеннями зору спостерігається порушення уваги, діти не вслухуються в
завдання. Фіксація уваги відбувається на першій частині завдання, а головний сенс не
сприймається. Перш ніж дитина з порушеним зором почне діяти, необхідно кілька разів
повторити йому інструкцію.
Вольова сфера дітей з порушеннями зору розвинена слабо. Якщо у них не виходить
якась робота, вони швидко кидають завдання. Включеність в завдання ускладнена, швидко
настає стомлення.
Дії дітей з порушеннями зору обмежені і неточні. Акуратності у виконанні якихнебудь дій немає.
Характерна особливість практичних дій дітей з порушеннями зору - їх сповільненість.
Це пояснюється труднощами зорового контролю і аналізу. Неуважність дітей і постійна
незібраність уповільнюють їх дії. Відзначається зниження інтересу до практичної дії там, де
відсутня гра, цікавість. Значна частина дошкільнят з порушеннями зору знаходиться на рівні
випадкових дій. Недостатній рівень розвитку мислення призводить до того, що дії дітей
носять нечіткий характер. Це пояснює наявність помилок. Між практичними і розумовими
діями спостерігається деякий розрив.
Розвиток дитини з порушеним зором здійснюється в умовах спеціального навчання і
виховання, в процесі яких формуються функціональні системи, розвиваються способи дії і
способи засвоєння соціального досвіду, формуються здібності і особистість дитини в цілому.
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РОЗДІЛ 2 Емпіричне дослідження проблеми розвитку дрібної моторики у дітей з
порушенням зору на основі технології Марії Монтессорі в системі інклюзивної освіти
2.1
Виявлення початкового рівня розвитку дрібної моторики у дітей
з
порушенням зору
Експериментальне дослідження проводилося на базі дошкільного навчального
закладу (ясел-садка) комбінованого типу №81 «Бірюсинка» Запорізької міської ради
Запорізької області у групі 6 року життя компенсуючого типу (для дітей, які мають
порушення зору) у період з 01.09.2015р. по 31.05.2016р.
Дослідження складалося з трьох етапів:

констатуючий експеримент;

формувальний експеримент;

контрольний експеримент.
Констатуючий експеримент проводився в період з 1 вересня 2015 року по 18 вересня
2015 року. У експерименті брали участь дванадцять дітей.
Мета констатуючого експерименту: виявити рівень розвитку дрібної моторики у дітей
старшого дошкільного віку з порушеннями зору.
Для вивчення стану розвитку дрібної моторики використовувалися наступні методи:

вивчення медико-педагогічної документації;

спостереження за дітьми в процесі учбової, предметно-практичної
діяльності і в умовах дошкільної освітньої установи;

анкетування вихователів і батьків;

експериментальне дослідження системи розвитку дрібної моторики
Марії Монтессорі, як засоби розвитку дрібної моторики у дітей старшого
дошкільного віку з порушенням зору.
Констатуюче дослідження ґрунтувалося на наступних принципах:
1. Принцип системності спирався на уявленні про систему М. Монтессорі як засобу
розвитку дрібної моторики.
2. Принцип комплексності припускав аналіз даних медичного і психологічного
обстеження, співвіднесений рівень розвитку дрібної моторики і пізнавальної діяльності.
3. Дидактичні принципи:

наочність використовувалася з урахуванням вікової складності;

індивідуальний підхід забезпечувався вибором персональних,
самостійних завдань з урахуванням вікових особливостей дитини.
Експериментально-діагностична методика дозволила виявити стан дрібної моторики
у дітей старшого дошкільного віку з порушеннями зору. Для обстеження була організована
експериментальна група дітей у кількості дванадцять чоловік: Даша Б, Юрко В., Кирило Б.,
Софія З., Дмитро К., Дмитро Л., Матвій П., Ірина Р., Анастасія С., Олена Г., Артур Я.,
Данило В.
В ході констатуючого експерименту було проведено анкетування вихователів і
батьків дітей групи. Анкетування вихователів в групі 6 року життя компенсуючого типу
показало: педагоги вважають, що дрібна моторика у дітей з порушенням зору має важливу
роль і для її розвитку необхідно використовувати спеціальну систему ігор та вправ.
Найчастіше педагоги приділяють увагу цьому питанню, на заняттях і у вільний час у вигляді
пальчикових ігор, шнурування, обведення та штрихування тощо (Додаток3).
Анкетування батьків показало, що вони дуже мало знають про розвиток дрібної
моторики. На питання: «Яку роль грає розвиток дрібної моторики на підготовку руки дитини
до шкільного навчання?» було встановлено, що 25% батьків мають приблизні знання з цієї
проблеми, внаслідок чого недостатньо приділяють увагу своїй дитині з розвитку дрібної
моторики. В той же час батьки відмітили, що педагогами ведеться робота в цьому напрямі
(Додаток 2).
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Важливу роль в розвитку дрібної моторики займає предметно-розвиваюче
середовище. Саме воно забезпечує розвиток і емоційне благополуччя дітей, відповідає їх
інтересам і потребам (Додаток 8).
Важливим чинником підготовленого середовища є дидактичний матеріал, який
сприяє вправлянню фізичних і психічних функцій дитини, містить у собі контроль помилок,
обумовлює максимальну самостійність з її боку, служить унікальним засобом розвитку
творчості, уваги, волі, навчання письма, елементарної математики, що й становить інтелект
дитини [16, с. 198].
Слід зазначити, що дидактичний Монтессорі-матеріал — це не навчальне
обладнання в загальноприйнятому значенні слова, оскільки його метою є не навчання дітей
навичок і передача їм знань через правильне використання. Головна мета дидактичного
матеріалу Монтессорі внутрішня: допомогти самобудівництву дитини та її духовному
розвиткові.
Розроблений матеріал передбачає різний ступінь складності з тим, щоб дитина
займалася з кожним матеріалом стільки, скільки їй цікаво, а згодом переходила до складнішого. Важливо надати дитині можливість вільно вправлятися з матеріалом (Додаток 7).
У групі обладнано Монтессорі-зона, яка оснащена різноманітними іграми та вправами
щодо розвитку дрібної моторики рук дітей. Матеріал зручно розташовано і діти мають до
нього вільний доступ.
Аналіз календарних планів роботи дозволив зробити висновок: корекційна робота з
розвитку дрібної моторики відбивається в планах. Вихователі проводять різноманітні
пальчикові ігри і вправи які сприяють розвитку дрібних м'язів рук дітей.
Для визначення стану дрібної моторики рук можна використовувати досить прості
методи. Нами були проведені тести, спрямовані на визначення рівня розвитку дрібної
моторики рук у дітей старшого дошкільного віку з порушенням зору за методикою М.М.
Безруких і Л.В. Морозової [2] (Додаток 4).
При обробці результатів експерименту використовувалися наступні критерії оцінки.
Оцінювалися завдання в тих випадках, якщо:

при його виконанні діти з порушенням зору малювали безперервні лінії
від одного до іншого об'єкту, допускається наявність невеликого вигину або
невеликого кута;

дитина відривала олівець від паперу, але продовжував лінію без
розривів, розгалужень, гострих кутів;

лінія, намальована дитиною, виходить за межі стимулюючих ліній (у
сторони, вгору або вниз) не більше ніж 0,5-0,7 см

лінія проводилася по вказаному напряму.
Оцінка проводилася за наступними критеріями:

якщо дитина виконала 7-8 завдань - високий рівень;

якщо виконала 5-6 завдань - достатній рівень;

правильне виконання 3-4 завдання - середній рівень;

правильне виконання менше 3 завдань - низький рівень.
Ці критерії оцінки дозволили виявити рівень сформованості предметно-практичної
діяльності: у двох дітей низький рівень (16,6%), у трьох– середній (25%), у п'яти дітей –
достатній (41,8%), у двох – високий (16,6%) (Таблиця 1 ).
Таблиця 1
Результати обстеження предметно-практичної діяльності (констатуючий
експеримент)
Ім'я дитини
1
2
3
4
5
6
7
8
Рівень
№ завдання

1.

Даша Б.

+

+

+

+

+

-

-

-

Достатній
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2.

Юрко В.

+

+

+

+

+

+

-

-

Достатній

3.

Кирило Б.

+

-

-

+

-

-

-

-

Низький

4.

Софія З.

+

+

+

+

+

+

+

+

Високий

5.

Дмитро К.

+

+

+

+

+

-

-

-

Достатній

6.

Дмитро Л.

+

+

-

+

+

-

-

-

Середній

7.

Матвій П.

+

+

-

+

-

-

-

-

Середній

8.

Ірина Р.

+

+

+

+

+

+

-

-

Достатній

9.

Анастасія С.

+

+

+

+

+

+

-

-

Достатній

10. Олена Г.

+

+

+

+

+

+

+

+

Високий

11. Артур Я.

+

-

+

+

-

-

-

-

Середній

12. Данило В.

+

-

-

-

+

-

-

-

Низький

Відсоткове співвідношення результатів обстеження предметно-практичної діяльності
(констатуючий експеримент)

16,6%

16,6%

25%
41,8%

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Низький рівень

При проведенні завдань основні складності діти зазнавали при виконанні дій,
пов'язаних з умінням не виводити свою лінію за обмежувачі і виконанні завдань, які
пов'язані з необхідністю проведення прямої лінії без відриву. Аналізуючи результати тестів,
ми можемо зробити висновок, що у дітей з порушенням зору кисть слабо розвинена. Це
проявляється в тому, що дитина схильна фіксувати її на площині, і не справляється із
завданням: малює замість круга овал, або коло значно меншого розміру або малює в декілька
прийомів, періодично пересуваючи руку. Діти малювали дуже маленькі предмети — це є
показником скутості фіксованості кисті.
Діти постійно повертали аркуш, мали труднощі під час зміни напрямку ліній за
допомогою рухів пальців та кисті - це свідчить про ті, що рівень розвитку дрібної моторики
недостатній. З цими дітьми потрібно проводити відповідну корекційну роботу, інакше
відставання в оволодінні графічними навичками письма в школі може бути значним.
В результаті отриманих даних при обстеженні дрібної моторики у дітей старшого
дошкільного віку з порушенням зору, нами були визначені напрями корекційної роботи.
Мета: намітити шляхи корекційної дії розвитку дрібної моторики рук дітей старшого
дошкільного віку з порушенням зору.
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Завдання:

розробити перспективне планування щодо розвитку дрібної моторики
дітей старшого дошкільного віку з порушеннями зору;

підібрати матеріал, спеціальні ігри та вправи з системи М. Монтессорі
для розвитку дрібних м’язів рук;

розробити рекомендації для вихователів з розвитку дрібної моторики із
використанням Монтессорі-матеріалу (Додаток 7, 8, 9 ).
Для розвитку дрібної моторики був узятий методичний посібник Яловської Ольги
Олексіївни «Пальчики дошкільнят: розвиваємо руку – розвиваємо мозок». Він містить
діагностичні матеріали, систему цікавих ігор та вправ: ігри з піском, з тістом, з водою, з
лічильними паличками та предметами домашнього вжитку, а також комплекси пальчикової
гімнастики, ігровий масаж, заняття нетрадиційними видами художньо-творчої діяльності
тощо. Система запропонованих в посібнику різноманітних форм предметно-практичної
діяльності дозволить удосконалити дрібну моторику рук та тактильних відчуттів дітей з
порушеннями зору [34].
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2.2 Визначення методів і способів, сприяючих розвитку дрібної моторики дітей
дошкільного віку з порушенням зору із використанням Монтессорі-матеріалу
Результати, отримані у результаті констатуючого дослідження дітей з порушенням
зору показують: здатність опанувати операції, в яких одночасно бере участь зір, руки,
нервово-м'язовий апарат, у цих дітей ускладнена. Навіть при нормальному зорі сформувати
ці навички непросто. Зір в дошкільному віці грає одну з головних ролей в здійсненні
пізнавальних процесів, в корекції точності і спрямованості рухів. Порушений зір не може
забезпечити дитині необхідний контроль за рухами. Повне або часткове порушення функцій
зору відбивається на фізичному розвитку і тягне послаблення просторової орієнтації, м'язову
млявість, деформацію скелета.
Діти з порушенням зору в порівнянні із здоровими однолітками повільніше
включаються в роботу, швидше стомлюються, частіше прибігають до допомоги педагога,
зазнають труднощі при письмі (швидко втомлюється рука, не завжди виходить правильне
написання елементів, рухи руки нескоординовані). У них набагато нижче стійкість мотивації:
як тільки завдання викликає труднощі, намагаються перейти до іншої діяльності або взагалі
відмовляються від виконання завдань. У результаті з'являється страх, скованість,
напруженість. Діти з порушенням зору глибоко переживають через те, що у них в порівнянні
із здоровими однолітками не усе виходить. Це часто призводить до депресії, невіри у свої
сили.
Вивчивши діагностичні результати, які були отримані під час констатуючого
експерименту, нами було розробленотематичне перспективнеплануванядля дітей старшого
дошкільного віку з порушеннями зору із використанням елементів педагогічної технології
Марії Монтессорі для розвитку дрібних м'язів рук. Під час підготовки планування було
використано матеріал з посібника Ольги Яловської «Пальчики дошкільнят: розвиваємо руку
– розвиваємо мозок» та Олени Хілтунен «Практична Монтессорі-педагогіка» [34, 11].
Мета перспективного планування: розвиток дрібної моторики руки, пізнавальних
процесів (зорового і слухового сприйняття, уваги, мислення, пам'яті, уяви і мовлення) і
творчих здібностей дошкільнят.
Завдання:
1) розвивати дрібну моторику руки, узгодженість рухів рук, спритність, уміння
управляти своїми рухами;
2) сприяти розвитку пізнавальних процесів (зорового і слухового сприйняття, уваги,
мислення, пам'яті, уяви і мови) дошкільнят;
3) стимулювати творчу активність дітей, розвивати художні навички і естетичний
смак;
4) формувати самостійність у дітей.
Методи і прийоми :
1) самомасаж;
2) пальчикові тренінги;
3) офтальмологічні тренажі;
4) ігри з шнурками, намистинами і крупою, піском тощо;
5) ліплення з пластиліну і солоного тіста;
6) орігамі;
7) малювання.
При складанні перспективного планування ми спиралися на принципи:
1) системність - педагогічна дія побудована в систему спеціальних ігор, вправ і
завдань;
2) спадкоємності - кожен наступний етап базується на вже сформованих навичках і, у
свою чергу, формує «зону найближчого розвитку»;
3) вікова відповідність - пропоновані ігри і вправи враховують можливості дітей
цього віку;
4) наочність;
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5) діяльністный принцип - завдання розвитку психічних функцій досягаються через
практичну діяльність;
6) здоров'язберігаючий принцип - забезпечення поєднання статичного і динамічного
положення дітей, зміну видів діяльності, використання зорової гімнастики.
Очікувані результати: в результаті використання зазначеного матеріалу у дітей з
порушеннями зору покращиться рівень розвитку дрібної моторики рук, розвинутся
пізнавальні процеси та творчі здібності.
Розроблене нами планування адресоване педагогам і психологам, які працюють в
дошкільних освітніх закладах, закладах комбінованого типу (для дітей з порушеннями зору)
та у групах з інклюзивною формою навчання, батькам (Додаток 1).
Робота по формуванню дрібної моторки проводилася в період з 21 вересня 2015 року
по 29 квітня 2016 року.
Підводячи підсумки, слід зазначити, що заняття організовуються таким чином, щоб
забезпечити ефективну роботу щодо розвитку дрібної моторики рук, а разом з цим і творчих
здібностей, мовлення, пам'яті, уяви, мислення, сприйняття дітей з порушеннями зору.
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2.3 Результати дослідження
Контрольний експеримент проводився в період з 4 травня 2015 року по 31 травня 2016
року. У експерименті брали участь дванадцять дітей.
Мета цього експерименту - з'ясувати стан розвитку дрібної моторики дітей старшого
дошкільного віку з порушенням зору, після проведення корекційної роботи, і порівняти з
даними які були отримані на етапі констатуючого експерименту.
Відповідно до мети контрольного експерименту були поставлені наступні завдання:
1. Провести повторне обстеження дрібної моторики рук дітей з порушеннями зору.
2. Зробити порівняльний аналіз результатів експерименту.
3. Зробити висновки і показати динаміку розвитку дрібної моторики рук дітей з
порушеннями зору.
Експериментальна група займалася за розробленою методикою М.М. Безруких і Л.В.
Морозової [2] (Додаток 4).
На етапі контрольного експерименту фіксувалися результати проведеної роботи.
Використовувалася та ж методика дослідження зорово-моторної координації, що і на етапі
констатуючого експерименту. Зміст цілей усіх завдань залишився колишнім.
Дослідження показало, після проведення корекційно-розвиткової роботи у дітей
спостерігається поліпшення розвитку дрібної моторики. В ході контрольного експерименту
нами були отримані наступні результати : 4 дитини високого рівня (33,5 %); 5 достатнього(41,8%); 3 - середнього (25%) та 0 - низького рівня (Таблиця 2).
Таблиця 2
Результати обстеження предметно-практичної діяльності (контрольний
експеримент)
Імядитини

1

2

3

4

5

6

7

8

Рівень

1.
2.

№ завдання
Даша Б.
Юрко В.

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+
-

-

Достатній
Достатній

3.

Кирило Б.

+

+

+

+

-

-

-

-

Середній

4.

Софія З.

+

+

+

+

+

+

+

+

Високий

5.

Дмитро К

+

+

+

+

+

+

-

-

Достатній

6.

Дмитро Л.

+

+

+

+

+

-

-

-

Достатній

7.

Матвій П.

+

+

+

+

-

+

-

-

Достатній

8.

Ірина Р.

+

+

+

+

+

+

+

+

Високий

9.

АнастасіяС.

+

+

+

+

+

+

+

+

Високий

10. Олена Г.

+

+

+

+

+

+

+

+

Високий

11. Артур Я.

+

-

+

+

+

-

-

-

Середній

12. Данило В.

+

+

-

+

+

-

-

-

Середній
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Відсоткове співвідношення результатів
діяльності (контрольний експеримент)

33,5%

обстеження

предметно-практичної

25%

41,8%

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Низький рівень

Отже, при порівнянні результатів помітні істотні зрушення. Кількість дітей з високим
рівнем розвитку дрібної моторики збільшилася, а кількість дітей з низьким рівнем зменшилася. Можна зробити висновок про те, що проведені заняття з використанням
елементів педагогічної технології Марії Монтессори сприяють розвитку дрібної моторики
дітей старшого дошкільного віку з порушенням зору.
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ВИСНОВКИ
У роботі висвітлена проблема формування дрібної моторики рук дітей старшого
дошкільного віку з порушеннями зору в системі інклюзивної освіти.
Ми вивчали медичну та психолого-педагогічну літературу, аналіз якої є основою
теоретичної частини досвіду.
Також, ми встановили, що цією проблемою займалися такі вчені як Л.С. Виготський,
А.Р. Лурія, О.І. Тихєєва, Л.А. Венгер, М.М, Кольцова і інші, а також офтальмологи,
тифлопсихологи і тифлопедагоги: М. І. Земцова, Л. О. Новікова, Л. І. Солнцева, О. Г. Литвак,
А. Й. Каплан, И. Г. Куман, С. М. Федоров, Л. П. Григор'єва, Л. І. Плаксіна, Н. Н. Зислина.
Але проблема розвитку дрібної моторики рук дітей з порушеннями зору з використанням
елементів педагогічної технології Марії Монтессорі висвітлена недостатньо.
У другій частині роботи ми запропонували методику обстеження дрібної моторики
дітей з порушенням зору і дані констатуючого, формувального і контрольного експерименту,
проведеного на базі дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу №81
«Бірюсинка» Запорізької міської ради Запорізької області у групі 6 року життя
компенсуючого типу (для дітей, які мають порушення зору) у період з 01.09.2015р. по
31.05.2016р.
В результаті констатуючого дослідження було встановлено, що у дітей
експериментальної групи недостатній рівень розвитку дрібної моторики.
На етапі формувального експерименту ми займалися розвитком дрібної моторики рук
старших дошкільників шляхом проведення корекційно-розвиткових занять з використанням
вправ для розвитку дрібної моторики Марії Монтессорі.
У дітей експериментальної групи значніше підвищився рівень розвитку дрібної
моторики рук. Високий рівень збільшився на 16,9%, низький зменшився на 16,6%. Це
підтверджує нашу гіпотезу, що використання елементів педагогічної технології Марії
Монтесорі буде ефективним засобом розвитку дрібної моторики рук дітей старшого
дошкільного віку з порушенням зору в системі інклюзивної освіти.
Таким чином, поставлені нами цілі і завдання були досягнуті та реалізовані. Ми
вивчили теоретичний аспект проблеми і підібрали методи і прийоми, спрямовані на вивчення
особливостей розвитку дрібної моторики у дітей з порушенням зору; провели якіснокількісну обробку даних, отриманих в результаті проведеного експерименту. З’ясували, що
корекційна робота розглядається як вагома складова навчально‐виховного процесу в
інклюзивному навчальному закладі. Все це слугує єдиній меті – забезпеченню якості життя
дитини з особливими освітніми потребами в умовах інклюзії.
Отже систематичне проведення корекційно-розвиткових занять з використанням ігор
та вправ за технологією Марії Монтессорі сприяє розвитку дрібної моторики, а також
психічних процесів в цілому.
Нами були розроблені рекомендації з розвитку дрібної моторики рук для батьків, які
мають дітей з порушеннями зору. При виконанні цих рекомендацій процес розвитку дрібної
моторики рук буде більш результативним (Додаток 12 ).
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ДОДАТКИ
Додаток 1
Перспективне тематичне планування роботи з розвитку дрібної моторики рук дітей
які мають порушення зору з використанням спеціальних
вправ Марії Монтессорі

Тема
Заняття 1
«Нагодуємо
прищіпку»

Мета
Розвиток
уважності,
дрібної моторики рук.
Формування
побутових
навичок. Підготовка руки
до письма. Активізація
зорових функцій.

Заняття 2
«Насіння»
(І варіант)

Розрізнення насіння деяких
рослин. Розвиток зорової
уваги, зорової пам'яті,
співдружніх рухів рук та
очей.

Заняття 3
«Різнокольорові
краплі і... трохи
фізики»

Розвиток дрібної моторики.
Потоншення руху пальців
рук. Концентрація уваги.
Координація. Підготовка
руки до письма. Розвиток
кольоросприйняття.

План заняття
-Пальчикова гімнастика з
промовлянням віршика
-Масаж пальців кільцями
Су-Джок
-Офтальмотренаж
-Робота з прищіпками:
1. «Прищіпка відкриває
рот»
2. «Якого кольору прищіпка
зникла»
3. «Повісимо хустинки».
-Підведення підсумків.
- Пальчикова гімнастика з
промовлянням віршика
- Масаж пальців «Тактильні
долоньки»
- Офтальмотренаж
- Робота з насінням:
1. «Чиї дітки?»
2. «Розклади насіння у
чарунки
згідно
до
зображення»
- Вправи на формування
самооцінки
- Підведення підсумків.
-Пальчикова гімнастика з
промовлянням віршика
-Самомасаж
-Офтальмотренаж
-Робота з піпеткою:
1. «Набираємо водичку»
2. «Перенеси кольорову
водичку
піпеткою
у
чарункуз
відповідною
кольоровою позначкою».
-Підведення підсумків.

Час
25-30
хв.

25-30
хв.

25-30
хв.
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Заняття 4
«Перекладання
кульок
пінцетом»

Розвиток дрібної моторики.
Розвиток витончених рухів
пальців рук. Концентрація
уваги.
Координація.
Підготовка руки до письма.
Розвиток
кольоросприйняття.

Координація рухів руки.
Заняття 5
м'язів
«Як
ріжуть Тренування
кистіруки.
Концентрація
ножиці»
уваги.
Підготовка
до
письма.
Концентрація
зорової уваги.

Заняття 6
«Вишивання на
картоні»
(картонна форма з
отворами
та
спеціальна
негостра велика
голка з товстою
ниткою)
Заняття 7
«Письмо
крупі»

Розвиток дрібної моторики,
координації.
Розвиток
рухів пальців рук, точності
окоміру,
концентрації
уваги.
Навчання
здійсненню
послідовних
дій. Підготовка руки до
письма.

Розвиток
тактильних
по відчуттів, дрібної моторики
рук. Підготовка руки до
письма.
Активізація
зорових функцій.

-Вправи з пальчиками
-Масаж пальців кільцями
Су-Джок
-Вправа
для
очей
«Пальмінг»
-Робота
з
пінцетом:
«Переклади
кольорові
кульки
пінцетом
у
відповідні
кольорові
стаканчики»
-Підведення підсумків.
-Пальчикова гімнастика з
промовлянням віршика
-Масаж пальців кільцями
Су-Джок
-Офтальмотренаж
-Робота
з
ножицями
(вирізування
по
намальованим лініям)
-Вправи на формування
самооцінки
-Підведення підсумків.
-Пальчикова гімнастика з
промовлянням віршика
-Масаж пальців «Тактильні
долоньки»;
-Офтальмотренаж
-Робота
з
картонною
формою та голкою
-Вправи на формування
самооцінки
-Підведення підсумків.
-Вправи з пальчиками
-Масаж пальців кільцями
Су-Джок
-Вправа
для
очей
«Пальмінг»
-Робота з крупою (крупа
насипається в форму на дні
якої підкладено кольоровий
папір):
1.Д/в «Яка крупа?»
2. Д/в «Намалюй пальчиком
за зразком»
-Підведення підсумків.

25-30
хв.

25-30
хв.

25-30
хв.

25-30
хв.

27
Заняття 8
«Шороховаті
літери»

Розвиток
витонченого
тактильного
відчуття.
Вивчення алфавіту через
тактильнівідчуття.
Підготовка до письма.
Співвідношення звуку і
його символу – букви.

Заняття 9
«Рамки
вкладиші
(геометричні
фігури)»

Закріплення знань про
фігури.
і геометричні
Розвиток
сенсомоторної
координації;
цілісного
сприйняття,
співдружніх
рухів рук та очей.
Формування пізнавального
інтересу,
допитливості.
Збагачення і активізація
словника.

Заняття 10
«Обведи
домалюй»

Тренування
руки
в
площинних
та обведенні
фігур,
штрихуванні,
дотриманнікордонів
і
розмірів при роботі з
олівцем.
Розвиток
витонченої
дрібноюмоторики.
Підготовка до письма.
Розвиток зорових функцій.

Заняття 11
«Чарівна
торбинка»

Розвиток
дотикового
аналізатора,
дрібної
моторики, мислення.

-Пальчикова гімнастика з
промовлянням віршика
-Самомасаж
-Вправа
для
очей
«Пальмінг»
-Робота з літерами: 1.Д/в
«Впізнай на дотик»
2. «Я назву літеру, а ти
знайди на дотик»
-Вправи на формування
самооцінки
-Підведення підсумків.
-Пальчикова гімнастика з
промовлянням віршика
-Масаж пальців кільцями
Су-Джок
-Офтальмотренаж
-Робота з геометричними
фігурами:
1. Д/в «Впізнай фігуру на
дотик»
2. «Закрий віконце»
-Вправи на формування
самооцінки
Підведення підсумків.
-Пальчикова гімнастика з
промовлянням віршика
-Самомасаж
-Офтальмотренаж
-Робота
з
зовнішньою
обводкою:
дітям
пропонується
обрати
обводку,
фломастером
обвести та кольоровими
олівцями
домалювати
зображення;
-Самоаналіз дитячих робіт.
-Вправи з пальчиками;
-Масаж
пальців
масаж
ерами Су-Джок
-Зорова гімнастика
-Робота парами: одна дитина
демонструє зображення і
просить іншу дитину на
дотик знайти у торбинці

25-30
хв.

25-30
хв.

25-30
хв.

25-30
хв.
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Заняття 12
«Добери
кришечку»

Розвиток дрібної моторики,
аналізуючого
спостереження.
Формування уявлення про
навколишній світ.

Заняття 13
«Фігури
із
цвяхів»
(на
пінопластовій
дошці)

Розвиток дрібної моторики.
Знайомство
із
такими
математичними поняттями,
як
"точка",
"відрізок",
"вершина", з побудовою
геометричних фігур.

Заняття 14
«М'які картини»
(фланелєграф)

Розвиток творчої уяви,
дрібних
м'язів
рук.
Орієнтування на площині.
Стимулювання
зорових
функцій.

відповідний
предмет
(геометричні фігури, муляжі
тварин, посуд тощо)
-Вправи на формування
самооцінки.
-Підведення підсумків.
-Пальчикова гімнастика з
промовлянням віршика
-Масаж пальців кільцями
Су-Джок
-Офтальмотренаж
-Робота
з
кришечками:
дітям пропонуються пляшки
різного розміру і відповідні
до них кришечки
-Підведення підсумків.
-Вправи з пальчиками
-Масаж пальців кільцями
Су-Джок
-Вправа
для
очей
«Пальмінг»
-Робота з цвяхами (цвяхи з
пластиковими голівками):
1.Д/в «Обери геометричну
фігуру, порахуй вершини,
наколи відповідне число
кнопок»
2. «Натягни на кнопки
гумку так, щоб утворилася
фігура»
-Підведення підсумків.
-Пальчикова гімнастика з
промовлянням віршика
-Масаж пальців кільцями
Су-Джок
-Офтальмотренаж
-Робота з фланелеграфом:
діти викладають картини з
ниток або готових фігур
для фланелегафі)
-Аналіз дитячих робіт Вправа
на
формування
самооцінки.

25-30
хв.

25-30
хв.

25-30
хв.

29
Заняття 15
«Прищіпкиу
кошику»

Розвиток дрібної моторики
трьох основних пальців
руки (великого вказівного і
середнього).
Підготовка
руки
до
письма.
Активізація
зорових
функцій.
Кольоророзрізненння.

Заняття 16
«Склади
візерунок»

Формування
вміння
логічно
викладати
кольорове
геометричне
зображення; будувати ряд
або візерунок за зразком в
одному
або
різному
масштабі.
Розвиток
логічного мислення через
сенсорне сприйняття.

Заняття 17
«Шнурівки»

Розвиток дрібної моторики,
координації рухів пальців
рук, точність окоміру.
Навчання
здійсненню
послідовних
дій.
Концентрація
уваг.
Підготовка руки до письма.
Розвиток
витонченого
тактильного
відчуття.
Вивчення
цифр
через
тактильнівідчуття.
Підготовка руки до письма.
Співвідношення числа і
його символу – цифри.

Заняття 18
«Шороховаті
цифри»

-Пальчикова гімнастика з
промовлянням віршика
-Масаж пальців кільцями
Су-Джок
-Офтальмотренаж
-Робота з прищіпками:
1. «Причепи на край
відерця»
2.
«Якого
кольору
прищіпка зникла»
3. «Причепи, як було у
мене»
-Підведення підсумків.
-Вправи з пальчиками
-Масаж пальців кільцями
Су-Джок
-Зорова гімнастика
-Робота
з
площинними
кольоровими
геометричними фігурами:
1.Д/в «Виклади за зразком»
2.
«Склади
візерунок
самостійно»
-Підведення підсумків.
-Пальчикова гімнастика з
промовлянням віршика
-Масаж пальців «Тактильні
долоньки»
-Офтальмотренаж
-Робота з шнурівками;
-Підведення підсумків.
-Пальчикова гімнастика з
промовлянням віршика
-Самомасаж
-Вправа для очей "
«Пальмінг»
-Робота з літерами:
1.Д/в «Впізнай на дотик»
2. «Я покажу цифру, а ти
знайди на дотик»
-Вправи на формування
самооцінки
-Підведення підсумків.

25-30
хв.

25-30
хв.

25-30
хв.

25-30
хв.

30
Розвивати
дрібну
Заняття 19
моторику, співдружні рухи
«Попелюшка»
(розбери насіння) рук та очей. Активізувати
зорові функції.

Заняття 20
«Юний
скульптор»

Удосконалювати
вміння
працювати з пластиліном,
ліпити за власним задумом.
Розвивати
дрібну
моторику.
Стимулювати
зорові функції.

Заняття 21
«Шороховаті
слова»

Уточнення
дотикового
сприйняття
письмової
мови. Підготовка руки до
письма.
Розвиток
образного
сприйняття
мовної
символіки.
Концентрація уваги.

Підготовка руки до письма.
Заняття 22
«Від крапки до Проведення ліній.
Розвиток дрібної моторики
крапки»
руки. Володіння олівцем.
Розвиток
простежуючої
функції очей.

-Пальчикова гімнастика з
промовлянням віршика
-Масаж пальців кільцями
Су-Джок
-Офтальмотренаж
-Д/в
«Допоможи
Попелюшці»
-Підведення підсумків.
-Пальчикова гімнастика з
промовлянням віршика
-Самомасаж;
-Вправа
для
очей
«Пальмінг»
-Робота з пластиліном: дітям
пояснюється
хто
такий
скульптор, роздивляються
репродукції
деяких
скульптур;
пропонується
самостійно обрати собі тему
для роботи.
-Аналіз дитячих робіт
-Формування
адекватної
самооцінки.
-Пальчикова гімнастика з
промовлянням віршика
-Масаж пальців кільцями
Су-Джок
-Вправа
для
очей
«Пальмінг»
-Робота з «шороховатими
словами»: дитина кладе
перед собою табличку з
шороховатими
словами,
зав’язує або закриває очі та
обмацує букву за буквою.
Складає їх у слова.
-Робота
з
формування
адекватної самооцінки.
Вправи з пальчиками
-Масаж пальців кільцями
Су-Джок
-Офтальмотренаж
-Виконання вправи: дітям
пропонуються малюнки з
різноманітним
набором

25-30
хв.

25-30
хв.

25-30
хв.

25-30
хв.
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Заняття 23
«Нагодуємо
пташок» (робота
з пінцетом)

Розвиток дрібної моторики,
витонченого руху пальців
рук. Концентрація уваги.
Координація. Підготовка
руки до письма. Охорона
природи.

Знайомити з насінням
деяких
рослин.
Формування інтересу і
бажання
працювати
з
природним
матеріалом.
Розвиток дрібної моторики.
Викладання картини з
насіння за намальованим
контуром на пластиліновій
дошці.
Формування
у
дітей
Заняття 25
«Добери однакові зорового та дотикового
предмету
за
кольором, обстеження
Розрізнення та називання
формою,
форму,
кольору
розміром»
геометричнихфігур.
Удосконалення
вмінь
співвідносити
форму
площинних геометричних
фігур
з
об'ємними
геометричними тілами (
куля, куб, конус).
Заняття 24
«Насіння.
Фітомозаїка»
(ІІ варіант)

Заняття 26
«Всілякі
лабіринти»

Розвиток
мислення,
мовлення, уваги, дрібної
моторику
рук,
простежуючої
функції
очей.

крапок. Дитина вибирає
малюнок та з'єднує олівцем
крапки.
-Підведення підсумків.
-Пальчикова гімнастика з
промовлянням віршика
-Масаж пальців «Тактильні
долоньки»;
-Офтальмотренаж
-Дітям
пропонується
перекласти
пінцетом
насіння в «годівничку для
пташок» (годівничка може
бути виготовлена з паперу,
або зроблена з невеличкої
коробки)
-Підведення підсумків.
-Вправи з пальчиками
-Масаж пальців кільцями
Су-Джок
-Зорова гімнастика
-Робота з насінням:
1. «Чиї дітки?»
2. «Виклади за контуром»
-Аналіз дитячих робіт –
Вправа
на
формування
самооцінки.
-Пальчикова гімнастика з
промовлянням віршика
-Самомасаж
-Офтальмотренаж
-Виконання вправи: перед
дитиною
викладаються
кольорові
фони;
треба
розсортувати геометричні
фігури на фони:
1.3а кольором
2.3а розміром
3.За формою
-Підведення підсумків.
-Вправи з пальчиками
-Масаж пальців кільцями
Су-Джок
-Зорова гімнастика;
-Робота з лабіринтом : дітям

25-30
хв.

25-30
хв.

25-30
хв.

25-30
хв.
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Розвиток
тонких
Заняття 27
рухів
«Намисто
для координованих
пальців рук. Закріплення
Попелюшки»
назв основних кольорів і їх
відтінків.
Формування
вмінь
нанизування
по
словесній
інструкції.
Удосконалення розуміння
прийменників: між, за,
перед, через.
Заняття 28
«Пейзажі
природного
матеріалу»

Формування
навичок
з
природним
з роботи
матеріалом.
Розвиток
тактильних
відчуттів,
дрібної моторики.
Активізація
зорових
функцій.

пропонується знайти дорогу
від
входу
до
виходу
спочатку
очами
або
пальчиком,
а
потім
прокласти шлях олівцем.
-Пальчикова гімнастика з
промовлянням віршика
-Самомасаж
-Вправа
для
очей
«Пальмінг»
-Виконання вправи: діти
виконують
завдання
за
словесною
інструкцією
педагога або за схемою
-Виставка поробок
-Аналіз дитячих робіт.
-Пальчикова гімнастика
з
промовлянням віршика
-Масаж пальців кільцями
Су-Джок
-Офтальмотренаж
-Робота
з
природним
матеріалом:
дітям
пропонується різноманітний
природний
матеріал
камінці, мушлі, насіння
клену, горох, квасоля тощо.
За задумом на пластиліновій
дошці
діти
викладають
зображення (квітка, комаха,
предмет посуду і т.д.).

25-30
хв.

25-30
хв.
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Додаток 2
Анкета для батьків
«Розвиток дрібної моторики у дошкільнят»
1. Чи знаєте ви що таке дрібна моторика дитини?
- Так
- Важко відповісти
- Ні
2. У якому віці треба починати її розвивати?
- У дитинстві
- 3-4 років
- 7 років
3. Які ігри використовуєте для розвитку моторики рук вдома?
____________________________________________________
____________________________________________________
4. Який нетрадиційний матеріал використовуєте в роботі?
- Крупа, природний матеріал
- Ґудзики, намистини
- Голки, нитки
- Конструктор, мозаїка
- Кубики, пірамідки, мотрійки
5. Де берете інформацію про види розвитку дрібної моторики?
- У дитячому саду
- ТБ
- У Інтернеті
- Підказує своя інтуїція
6. Як дитина виконує завдання гри?
- Пасивно
- Активно
7. Як дитина сприймає установку до гри?
- З першого разу
- Потрібно багатократне пояснення
- Потрібно пояснення і показ дій
8. Яка форма роботи з вихователем з цього питання Вам найбільш комфортна?
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- Батьківські збори
- Майстер - клас
- Індивідуальна бесіда
- Консультації у батьківському куточку
- Ніяка, інформації вистачає цілком.
9. Чи готові Ви прийняти участь в конкурсі саморобних ігор для розвитку дрібної
моторики рук наших дітей?
- Так
- Не знаю
- Ні

Дякуємо за співпрацю!
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Додаток 3
Анкета для вихователів на тему «Розвиток дрібної моторики
у дітей дошкільного віку»
1. Чи проводите Ви заходи для розвитку дрібної моторики рук у дітей?
- Так, регулярно
- Іноді
- Ні
2. Чи інформуєте Ви батьків з цієї проблеми?
- Так, регулярно
- Іноді
- Ні
3. Чи багато у Вас в групі ігор на розвиток дрібної моторики дітей?
- Так
- Є небагато
- Ні, але їх вистачає
4. Чи є у Вас саморобні ігри? Які?
- Так,
________________________________________________________________________________
____________________________________________________
- Ні
5. Як Ви вважаєте, з якого віку починають розвивати дрібну моторику?
- З раннього віку
- З середньої групи
- Із старшої групи
6. Які нетрадиційні матеріали Ви використовуєте в роботі?
- Крупи
- Намистини, ґудзики
- Голки, скріпки, нитки
- Фрукти і овочі
- Інше (вкажіть що)
________________________________________________________________________________
_________________________________________________
7. Які форми роботи Ви частіше використовуєте в роботі з батьками?
- Індивідуальні бесіди
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- Батьківські збори
- Майстер - класи
- Друкарська інформація у батьківському куточку
8. Чи організовуєте Ви індивідуальні і групові виставки робіт дітей?
- Так, регулярно
- Іноді
- Ні
9. Чи організовуєте Ви міні - музеї із спільними роботами?
- Так, регулярно
- Іноді
- Ні
10. Чи можете Ви поділитися своїм матеріалом по розвитку дрібної моторики з
іншими педагогами?
- Звичайно так
- Яке чим, але не усім.
- Ні

Дякую за співпрацю!
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Додаток 4
Тести, спрямовані на визначення рівня розвитку дрібної моторики рук у дітей
старшого дошкільного віку з порушенням зору за методикою М.М. Безруких і Л.В.
Морозової
Завдання 1. Намальовано дві вертикальні лінії (показати). Знайди середину першої
лінії, а потім другої. Намалюй пряму лінію від середини першої смуги до середини другої.
Не відривай олівець від паперу. Закінчивши, відклади олівець.
Завдання 2. На аркуші паперу намальовані точка і зірочка (показати). Намалюй пряму
лінію від точки до зірочки, не відриваючи олівець від паперу. Постарайся, щоб лінія була як
можна рівніша. Закінчивши, відклади олівець.
Завдання 3. Подивися, на аркуші паперу намальовані доріжки (показати). Тобі треба
намалювати пряму лінію від початку до кінця доріжки по її середині. Постарайся, щоб лінія
не зачіпала краю доріжки. Не відривай олівець від аркуша паперу. Закінчивши, відклади
олівець.
Завдання 4. На аркуші паперу намальовані точка і зірочка. Тобі їх треба з'єднати,
провівши пряму лінію зверху вниз.
Завдання 5. У верхній і нижній частині аркуша паперу намальовані кольорові
доріжки. Проведи пряму лінію зверху вниз, не відриваючи олівець від паперу, і з'єднай
середину верхньої смуги з серединою нижньою.
Завдання 6. На аркуші паперу намальована неширока доріжка. Проведи вертикальну
пряму лінію посередині цієї доріжки зверху вниз, не зачіпаючи її краю. Закінчивши, відклади
олівець.
Завдання 7. Зараз тобі треба обвести намальовану фігуру по переривчастій лінії, а
потім такі самі фігури намалювати самому. Малюй їх так, як ти їх бачиш, постарайся
правильно передати форму і розмір фігури. Фігуру малюй і обводь тільки в заданому напрямі
і намагайся не відривати олівець від паперу. Закінчивши, відклади олівець.
Завдання 8. Зараз тобі необхідно обвести запропонований контур малюнка по
пунктирній лінії, але вісті потрібно тільки в тому напрямі, в якому показує стрілка, тобто, як
тільки ти домальовуєш до «перехрестя» подивися, куди показує стрілка, і в тому напрямі
малюй далі. Лінія повинна закінчитися на зірочці. Не забувай, що лист не можна повертати.
Закінчивши, відклади олівець.
Оцінюється завдання в тих випадках, якщо:


при його виконанні діти з порушенням зору малювали безперервні лінії

від одного до іншого об'єкту, допускається наявність невеликого вигину або
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невеликого кута;


дитина відривала олівець від паперу, але продовжувала лінію без

розривів, розгалужень, гострих кутів;


лінія, намальована дитиною, виходить за межі стимулюючих ліній (у

сторони, вгору або вниз) не більше ніж 0,5-0,7 см


лінія проводилася по вказаному напряму.

Оцінка проводиться за наступними критеріями:


якщо дитина виконала 7-8 завдань - високий рівень;



якщо виконала 5-6 завдань - достатній рівень;



правильне виконання 3-4 завдання - середній рівень;



правильне виконання менше 3 завдань - низький рівень.
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Додаток 5
Вправи-ігри з Монтессорі-матеріалом
Настільні ігри
Прищіпки у відерці
Вік:1 , 5 - 7 років.
Мета: розвивати дрібну моторику, підготовка руки дитини до письма.
Матеріал: пластикове відерце і прищіпки для білизни. Краї відерця не мають бути
дуже товстими.
Правіла гри:
Запропонувати дитині вийняти прищіпки з відерця одну за одною і прищепити їх на
обідок відра, беручись за кожну прищіпку великим, середнім і вказівним пальцями.
Можна вирізати з цупкого паперу чи картону різноманітні фігурки (наприклад,
їжачка, зайчика, ялинку тощо) і запропонувати дитині почепити на них прищіпки. Потім
можна використовувати фігурки тварин як ялинкові прикраси, прикріпити їх прищіпками на
картонній ялинці.
Гра з прищіпками – це своєрідне пальчикове тренування. Крім того, спостерігаючи,
якій руці дитина віддає перевагу, можна визначити, лівша вона чи ні.
Різнокольорові краплі і... трохи фізики
Вік: з 3-х років.
Мета: розвивати дрібну моторику руки, координацію, поліпшувати рухи пальців рук,
сприяти концентрації уваги, розрізненню кольорів і підготовка руки до письма.
Матеріал: форма для льоду з дванадцяти комірок, 3 різноколірних маркери, якими
можна писати на пластику, 3 пляшечки з різнокольоровою водою. Воду можна підфарбувати
харчовими барвниками жовтого, червоного і синього кольорів. Якщо педагоги впевнені, що
дитина не буде пити воду, то можна використовувати акварельні фарби. 3піпетки з
ковпачками із товстої гуми. Маленька губка. Таця чи клейонка, щоб захистити робоче місце.
Правила гри:
Розфарбувати маркерами дно комірок формочок для льоду. Наприклад: один ряд жовтий, другий - червоний, третій - синій.
Дитина за допомогою піпетки крапля за краплею переносить зафарбовану воду з
кожної пляшечки в комірки відповідного кольору. Потім воду у такий самий спосіб потрібно
перелити у пляшечки. Треба показати дитині, як потрібно користуватися губкою. Дитина
навчиться прибирати за собою і водночас дізнається про всмоктувальні властивості губки.
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Це доволі складна вправа, особливо для дітей 3 років. Вона потребує концентрації
уваги, посидючості. Далеко не всі діти здатні виконати відразу всі завдання. У такому разі не
треба наполягати: наступного разу все обов’язково вийде.
Воду в формочках можна заморозити і, розглядаючи льодяні кубики, розповісти про
те, що відбулося з водою. А якщо були використані харчові фарби і в дитини немає харчової
алергії, можна додати по закінченню заняття кубики льоду в склянку із соком.
Перекладання намистинок за допомогою пінцета
Вік: 2-6 років.
Мета: розвивати увагу, дрібну моторику, координацію, підготовка руки до письма.
Матеріал: форма для льоду, пінцет, посудина з намистинками (середнього і великого
розмірів). Намистинок повинно бути стільки, скільки комірок у формі.
Правила гри:
Дитина бере пінцет і, акуратно захоплюючи намистинки, переносить їх у комірки.
Коли всі комірки будуть заповнені, намистинки у такий самий спосіб потрібно перенести
назад у посудину.
Вправа складна, особливо для дітей 3 років. Якщо дитина затрудняється виконувати
цю вправу, можна замінити намистинки шматками поролону чи кульками пінопласту.
Ріжемо ножицями
Вік: 2-7 років.
Мета: розвивати координацію рухів руки, тренувати м’язи кисті руки, вчити
концентрувати увагу, підготовка руки до письма.
Правила гри:
Нагадати дитині, як потрібно правильно тримати ножиці. Запропонувати їй розрізати
аркуш по вказаних лініях, а після цього вирізати узори.
Вишивання на картоні
Вік: з 4-х років.
Мета: розвивати дрібну моторику, координацію: поліпшувати рухи пальці рук,
точність окоміру; вчити здійснювати послідовні дії, концентрувати увагу; підготовка руки до
письма.
Матеріал: аркуші картону з намальованими на них лініями, які складають узор,
клубок вовняних ниток і 1-2 товстих голок. На лініях крапками відмічені місця, де потрібно
буде втикати голку.
Правила гри
Дитина вибирає узор, бере голку і втикає нитку у вушко голки. Кінці нитки можна
зав’язати у вузлик. Потім дитина робить стьожки по нанесених крапках - вишиває. Робота з
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голкою, особливо просиляння нитки і зав’язування вузлика, дуже складна для дитини. Тому
спочатку потрібно вишивати разом із нею - "рука в руці". Коли дитина почне діяти
впевненіше запропонувати їй попрацювати самостійно.
Шорсткі літери (цифри)
Перед грою з «шорсткими» літерами чи цифрами помийте руки теплою водою і
витріть їх насухо. Можна потерти кінчики пальців один об одний або скористатися
маленькою жорсткою щіточкою, щоб вони стали чутливі.
Вік: з 3-х років.
Мета: допомогти вивчити алфавіт, цифри, підготовка руки до письма.
Правила гри:
Літери (цифри) вирізаються з шорсткого паперу (наприклад, оксамитового,
наждачного) та клеються на картонні таблички. Монтессорі пропонує знайомити дитину
відразу із прописними літерами. Фон для приголосних звуків має бути голубим, для
голосних - рожевим.
Треба дати змогу дитині розглянути картки. Потім обвести літеру двома пальцями
(середнім і вказівним), ніби дитина її пише, повторити цей рух. Якщо малюк вже знає літеру,
то може її назвати. Якщо ні, то треба назвати літеру педагогу.
Для ускладнення гри можна запропонувати дитині закрити очі.

Дитина повинна

спробувати на дотик впізнати літеру.
А ще можна «писати» літери в повітрі.
Це саме можна робити з цифрами.
Письмо по крупі
Вік: 2-7 років.
Мета: розвивати дрібну моторику, підготовка руки дитини до письма.
Матеріал: набір табличок із шорсткими літерами, плоска таця з насипаною на неї
крупою, тонка паличка або дерев’яна спиця.
Правила гри:
Спочатку дитина обводить двома пальцями шорстку літеру на дощечці, потім
повторює цей самий рух, тільки на таці з крупою. Вправу можна продовжувати декілька раз,
струшуючи тацю після кожного написання.
Ту саму вправу можна виконати за допомогою палички. Дитина спочатку обводить
нею шорстку літеру, а потім виводить обриси літери на крупі.
Дитина малює на крупі те, що їй хочеться.
Це саме можна робити з цифрами.
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Діти завжди із задоволенням «пишуть» пальцем на піску чи паличкою па землі. Якщо
дитина не хоче «писати» літери, нехай малює те, що хоче.
Рамки-вкладки
Вік: 1,5-7 років.
Мета: розвивати дрібну моторику, співвіднесення площинного зображення і його
контуру, обведення пласких фігур, штрихування.
Матеріал: рамки-вкладки (це можуть бути рамки із зображенням геометричних фігур,
фруктів, овочів, тварин, транспорту тощо).
Правила гри:
 Не треба викладати всі рамки на стіл. Запропонуйте «закрити віконця» чи
знайти «будиночок» для кожної фігурки. Якщо дитині не більше двох років, то
запропонуйте їй спочатку розглянути весь матеріал.
 Рамку кладуть на аркуш паперу й обводять кольоровим олівцем зсередини.
Потім уже з намальованою на папері фігурою суміщають відповідну вкладку
(наприклад, квадрат) й обводять ще раз, але тепер уже олівцем

іншого

кольору. Фігуру, що з’явилася на папері, заштриховують спочатку широкими
великими лініями, потім усе вужчими. Штрихування виконують завжди зліва
направо.
Фігури із цвяхів
Вік: 2-7 років.
Мета: розвивати дрібну моторику, знайомити із такими математичними поняттями,
як «точка», «відрізок», «вершина», з побудовою геометричних фігур.
Матеріал: пінопластова чи коркова дошка, випуклі кнопки чи цвяхи, посудина для
кнопок, кольорові гумки чи товсті кольорові нитки.
Правіла гри:
Класична схема гри така: малюється декілька карток із геометричним) фігурами,
дитина вибирає будь-яку картку, лічить, скільки у фігури вершин, і наколює відповідне
число кнопок на дошку. Потім вона натягує на кнопки гумку так, щоб утворилися обриси
геометричної фігури, намальованої на картці.
Правила можна змінити. Наколюють мимовільно кілька кнопок, а дитина натягує на
них нитки чи гумки, створюючи власні узори або малюнки. Коли дитина навчиться, вона
зможе прикріплювати кнопки і «малювати» нитками літери, цифри, контури тварин і цілі
картини.
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Раз застібка, два застібка...
Мета: розвивати дрібну моторику.
Матеріал: ремінці, ґудзики різних розмірів і петлі до них, шнурки, кнопки, гачки.
Візьміть кілька шматків щільної тканини (підійде тканина від старого пальта чи
плаща) і виріжте з них парні фігурки - зайчик і морквинка (їжак і грибочок тощо). Очі, рот і
ніс можна намалювати фломастером чи гелевою ручкою, можна вишити чи приклеїти.
На фігурку зайчика пришийте великі та маленькі ґудзики та одну годину-твань
кнопки, на морквинні зробіть петлі і пришийте до неї другу частину кнопки. Деручи іграшка
готова! Тепер на наступних заготівлях - грибок і їжак - зробіть дірочки для шнурка. Щоб
дірочки не розтріпалися, обметайте їх міцною ниткою. У дірочки протягніть звичайну
шнурівку. Ось і друга іграшка готова! А далі фантазуйте. Зробіть іграшки з бантиками,
гачками, петлями, ремінцями, «липучками».
Хід гри:
З такими іграшками можна придумати безліч ігор. Найпростіші з них – «Погодуємо
зайчика морквинкою», «Допоможи їжачку принести додому грибочок». Тільки пам’ятайте:
спочатку ви самі повинні показати дитині, як «працює» ваша чудова іграшка: прошнуруйте
грибок, пристебніть морквинку.
Кожну дію, наприклад зав’язування шнурівок, рекомендується проробляти повільно і
старанно, щоб дитина мала змогу уважно подивитися, як це робиться.
Яскраві клаптики
Мета: розвиток дотику і дрібної моторики.
Матеріал: невелика коробочка з клаптиками тканини різної текстури (гладка шершава, жорстка - м’яка, ніжне ткання - грубе ткання, товста - тонка).
Покажіть дитині три пари клаптиків тканини, що найбільше відрізняються текстурою:
шовк, вовна, бавовна. Зімніть їх, погладьте руками, зверніть увагу дитини на те, що вони
різні: «Цей колючий, як їжачок, а ось цей слизький, як льодинка, а цей м’який, як мамині
руки». Потім один клаптик залиште на столі, а пару до нього сховайте в коробочку чи
торбинку, але так, щоб дитина не могла його бачити. Перемішайте клаптики в коробці і
запропонуйте дитині на дотик дібрати пару до клаптика, який залишився на столі. Якщо
дитина впоралася з цим, додайте інші шматочки тканини.
Чарівна торбинка
Завдання: розвивати дотиковий аналізатор і дрібну моторику.
Матеріал: торбинка з 8-10 знайомих дітям предметів (наприклад, гребінець, свисток,
шнурівка, гумова іграшка, шахова фігура тощо).
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Зав’яжіть дитині очі або попросіть закрити їх. Запропонуйте дістати з торбинки один
предмет і на дотик відгадати, що це. Після того як дитина визначить усі речі, що знаходяться
у торбинці, можна замінити їх іншими, поступово ускладнюючи завдання.
Добери кришечку
Мета: розвивати дрібну моторику, дати уявлення про навколишній світ.
Матеріал: пляшечки, скляночки, склянки з-під крупи різного розміру.
Повільно відкоркуйте кришки і пробки з кількох пляшечок різних розмірів. Покажіть
дитині, як добирати і закручувати кришки. Потім перемітайте кришки і розташуйте
пляшечки на столі. Запропонуйте дитині самій знайти кришечки для кожної пляшки. Не
втручайтесь і не допомагайте, якщо дитина не попросить допомоги.
«Нагодуємо» прищіпку
Мета: розвивати уважність, дрібну моторику рук, формувати побутові навички.
Матеріал: різноколірні прищіпки для білизни; вирізані з картону прямокутник, круг,
квадрат, трикутник.
Треба показати дитині як тримати прищіпку трьома пальцями, стиснути і відпустити
її кілька разів своїми руками. Потім вкласти її у руки дитини, притримуючи своїми
пальцями, допомогти навчитися відкривати і закривати «ротик» у прищіпки.
Як тільки навички засвоєні - починається гра. Нехай дитина уявить, що прищіпки - це
маленькі рибки, а круги чи квадрати - це годівничка. Потрібно допомогти рибкам пообідати,
тобто прикріпити їх по периметру фігури.
Якщо дитина вже навчилася користуватися прищіпками, запропонуйте їй спробувати
змайструвати з прищіпок квітку-семицвітку, людину, зайчика, їжачка тощо.
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Додаток 6
Вправи з пальчиками
Ліхтарики
Варіант 1.
Початкове положення:
 розташувати долоні перед собою, випрямити їх та розсунути пальці.
 Стискати та розтискати пальці на двох руках одночасно, супроводжуючи рухи
відповідними фразами.
Ліхтарики засвітилися!
(випрямити пальці)

Ліхтарики потухли!
(стиснути пальці)

Вправу виконувати декілька разів.
Варіант 2 (ускладнений).
По

черзі

стискати

та

розтискати

На

«раз»:

пальці

правої

На

«два»:

пальці

лівої

руки
руки

пальці

рук

випрямлені,
випрямлені,

на

рахунок

пальці

лівої

руки

сжаті.

правої

руки

зжаті.

пальці

«раз-

два».

Спочатку виконувати вправу повільно, потім прискорювати темп. Вправу спочатку
можна виконувати

на рахунок, а потім рядками, що промовляються ритмічно,

супроводжуючи рухи:
Вже стемніло на дворі,
Засвітились ліхтарі.
Хай ліхтарики горять,
Підуть дітлахи гулять.
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Квасимо капусту
Руками імітуємо відповідні рухи:
- Ми капусту шаткували! (двічі) – прямими, напруженими долонями імітуємо рухи
сокири: уверх-униз.
- Солі в неї ми поклали! (двічі) – пальці зібрані «щіпкою», «солимо капусту».
- Ми капусту м’яли, дерли! (двічі) – енергійно стискаємо пальці в кулачки, то
одночасно на двох руках, то по черзі.
- Смачну моркву туди терли! (двічі) – пальці однієї руки зжаті в кулак і здійснюють
ритмічні рухи уверх-униз по долоні другої руки. Після цього міняємо руки.
Миємо руки
1. «Миємо руки»: ритмічно потираємо долоні, наче миємо руки.
Узяли духмяне мило,
Добре руки з ним помили.
2. «Струшуємо водичку з рук»: пальці стиснути в кулачок, потім з силою випрямити
їх, наче струшуючи водичку.
Полетіли від води
Бризки з рук туди-сюди.
3. «Витираємо руки»: енергійні рухи імітують почергове витирання кожної руки
рушником.
Рушничок я свій беру,
Швидко ручки обітру.
Напечемо млинців
Варіант 1.
По черзі торкатися поверхні столу тильною стороною кисті руки і долонею.
На сметані, на яйці
тісто зробим на млинці.
Напече нам мама їх
гаряченьких та смачних.
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Варіант 2.
а)

ліва

рука

б)

змінюємо

торкається
позиції.

столу

Тепер

ліва

долонею,

права

рука

рука

торкається

–

тильною

стороною;

столу

тильною

стороною,

права рука торкається столу долонею.
Вправу можна виконувати на рахунок «раз-два», або супроводжуючи рухи віршами
(див. 1 варіант).

Місимо тісто
Руками імітуємо вимішування тіста.
Тісто узяли у мами,
Його жужмили і м’яли,
Пирогів напечемо
Із сметаною з’їмо!
На перші рядки дуже енергійно стискаємо та розжимаємо руки в кулачки (одночасно і
по черзі). Потім руками виконуємо рухи, наче ліпимо пироги.
Прапорці
Варіант 1.
Вихідна позиція:
- розташувати долоні перед собою. Одночасно опускати та підіймати долоні,
супроводжуючи

рухи

віршами.

Якщо дитина легко виконує ці вправи, запропонуйте їй опускати та підіймати долоні, не
згинаючи пальців.
Я тримаю у руці
Кольорові прапорці.
Варіант 2 (ускладнений).
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По
«Один»:

черзі
ліва

змінювати

рука

положення

випрямлена, піднята

рук

у гору,

на

рахунок:

права рука

–

«один-два».
опущена

униз.

«Два»: ліва рука опущена униз, права піднята у гору.

Кулька
Вихідна позиція:
 Пальці обох рук зібрані пучкою і стикаються кінчиками.
 «Надуваємо кульку»: придати пальцям таке положення, яке буває, коли руки
тримають м’ячик або кульку.
 «Кулька лопнула»: пальці повертаються у вихідну позицію.
Пружну кульку я надую,
мотузочок зав’яжу.
Ну а потім її здую,
всім цей фокус покажу.

Їжачок
Вихідна позиція:
 Поставити долоні під кутом одна до однієї.


Розташувати пальці однієї руки між пальцями іншої.

 Ворушити прямими пальчиками.

49
Як ти носиш, їжачок,
так багато колючок?

Човен
Вихідна позиція:
 Обидві долоні поставлені на ребро і з’єднані «ковшиком», великі пальці
притиснуті до долонь.
По річці плине човен,
він дітлахами повен.

Пароплав
Вихідна позиція:
Обидві долоні з’єднані «ковшиком», усі пальці, крім великих спрямовані у бік "від
себе", а великі пальці підняті уверх та з’єднані – це «труба».
Пароплав пливе по річці,
дим з труби, немов із пічки
.

Річка та рибка
Річка

–

хвилястий,

плавний

рух

розслаблених

кистей

рук.

Рибка: Вихідна позиція:
 Випрямлені долоні притиснуті одна до одної. Пальці спрямовані в бік «від
себе».
 Повертати зімкнуті долоні управо та уліво, імітуючи рухи риби хвостом.
Хвостиком б’є наша рибка маленька,
в річці живе ця манюня гарненька.
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Дерева
Вихідна позиція:
 Розташувати кисті рук перед собою, долонями до себе. Пальці розведені в
сторони та напружені. Після виконання вправи струсити кисті рук.
Вітер залетів у гай.
Ти дерева не гойдай,
(качати руками з боку у бік)
Дуже гілки не клони,
щоб не тріснули вони!
(качати руками униз – уверх,
не згибаючи пальців)

Птах п’є воду
Вихідна позиція:
 Пальці зложити пучкою – це «дзьоб». Не відриваючи лікоть від столу,
«дзьобом» торкнутися столу.
 Далі – імітувати рухи птаха: узяти «воду», підняти «голову», поклацати
«дзьобом».
Птах дістався до криниці,
хоче випити водиці.

Птах летить
Вихідна позиція:
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 Руки розташувати перед собою (долонями до себе). Великі пальці сплести – це
«голова» птаха. Решта пальців – «крила». Помахати ними.
В небі пташечка летіла,
на галявину присіла.
(помахати «крилами»)
Посиділа, відпочила,
й до гніздечка полетіла.
(притиснути долоні до себе)

Квітка
Вихідна позиція:
 Долоні підняті угору, пальці створюють «пуп’янок», основи кистей притиснуті
одна до другої.
 Квітка «розпускається»: розводимо одночасно пальці рук у боки, а потім
зводимо пальці разом.
Вранці сонечко зійшло, розпустилась квітка.
А увечері закриє пелюсточки швидко.

Донечка
При

виконанні

Почергова

зміна

вправи
положень

руки
на

«Раз»:

ліва

рука

–

кулачок,

«Два»:

ліва

рука

–

долонька,

розташовані
рахунок
права
права

рука
рука

Кулачок, долонька є у мами донька,
ходить донька у садок.

столі.

–

два».

«раз

Повторити декілька разів.
ось долонька, кулачок,

на
–

долонька.
–

кулачок.

52
Стілець
Варіант 1.
Вихідна позиція:
Ліву долоню поставити вертикально, пальці уверх – це «спинка» стільця. До



неї приставити кулачок правої руки – це «сидіння».
Нумо, дітки, молодці, посідаймо на стільці.
Небагато треба вміння –
зробим спинку і сидіння.
Варіант 2 (ускладнений).
Змінювати
«Раз»:

положення
ліва

рука

рук
–

почергово
«спинка»,

на
права

рахунок
рука

–

«раз-два».
«сидіння».

«два»: права рука – «спинка», ліва рука –«сидіння».

Стіл
Варіант 1.
Вихідна позиція:
 Ліву руку стиснути у кулак – це «ніжка» столу. Зверху накрити «ніжку»
випрямленою долонею правої руки – це кришка «столу».
Кулачок це буде ніжка,
а долонька буде кришка.
Поміняли ручки враз,
буде інший стіл у нас.
Варіант 2.
На рахунок «раз-два» по черзі змінювати положення рук.
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Ворота
Вихідна позиція:
 Долоні поставити на ребро, пальцями один до одного – «ворота зачинені».
Пальці випрямлені та напружені.
Ми ворота зачинили,
в дім нікого не пустили.
(Ворота відчиняються та зачиняються).
Вихідна позиція: дивися пункт 1.
 Потім розвернути долоні паралельно одна до однієї, пальці спрямовані від
себе. Повернутися у вихідну позицію.
А коли відчиним їх,
друзів впустимо своїх.

Замок
Вихідна позиція:
 Долоні

притиснуті

одна

до

одної.

Пальці

Далі рухами імітувати слова віршика:
Замок на двері тут висить.
(швидко з’єднувати пальці в замок та роз’єднувати).
Хто б зміг його нам відчинить?
- Потягнули!
(пальці зчеплені, потягнули пальці, не розчіплюючи їх).
- Покрутили!
(посовати зчепленими пальцями від себе до себе).

переплести.

54
- Постукали!
(пальці залишаються у замку, постукати основами долоней одна об одну).
- Й відчинили!
(розчепити пальці).

Зайчик
Варіант 1.
Вихідна позиція:
 Вказівний та середній пальці витягнути уверх, мізинець та безіменний
притиснути до долоні великим пальцем. Утримувати пальці в такому
положенні на рахунок до 5-10. Вправу виконувати спочатку кожною рукою по
черзі, потім – обома руками одночасно.
На зеленому лужку,
плигав зайчик в кожушку.

Варіант 2.
Вихідна позиція (дивися варіант 1). Згибати та розгинати вказівний та середній пальці
(униз-уверх) на рахунок «раз-два».
Варіант 3.
Вихідна позиція:
 Ліва рука – «зайчик». Права рука – випрямлена долоня накриває зверху
«зайчика» – це «сосна».
 Потім змінюємо положення рук. Права рука – «зайчик», ліва рука – «сосна».
Змінювати положення рук 3-4 рази.
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Раптом дощ пішов з дощем,
заховався під кущем.

Варіант 4.
Вихідна позиція:
 Вказівний та середній пальці підняті угору. Великий пальчик стукає по
безіменному та мізинцю.
Зайцю барабан дали,
він застукав: "раз-два-три"!

Коза
Вихідна позиція:
 Вказівний палець та мізинець випрямити. Середній та безіменний –
притиснути великим пальцем до долоні. Спочатку вправу виконувати кожною
рукою по черзі.
На галявині в лісу.
Дід Трохим пасе козу.
Потім можна виконувати вправу обома руками, імітуючи козла та козу.
Йде коза у хлів мерщій,
а козел – назустріч їй.
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Місток
Великий та вказівний пальці лівої руки випрямити, розташувати паралельно один до
одного та з’єднати з великим та вказівним пальцями правої руки. Решту пальців (середній,
безіменний та мізинець) випрямити, притиснути один до одного та утримувати в такому
положенні.
З дідом ми через ставок
зробимо для всіх місток.
Кожен хай сміливо йде,
в воду він не упаде!

Равлик
Вихідна позиція:
 Вказівний, середній та безіменний пальці притиснуті до долоні.
 Великий палець та мізинець випрямляються, а потім ховаються. Виконувати
вправу спочатку однією рукою по черзі, потім обома руками одночасно.
Можна зобразити, як равлик повзе по столу.
Равлик повагом повзе,
хатку на собі везе.

Бджілка
Вихідна позиція:
 Випрямити вказівний палець, решту пальців прижати до долоні великим
пальцем.
 Крутити великим пальцем.
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Бджілка, бджілка, покружляй,
з квіток меду позбирай!

Жабка
Вказівний

палець

та

мізинець

підняти

угору

та

тримати

напівзігнутими.

Середній та безіменний притиснути до долоні великим пальцем.
Скаче жабка у траві
і скрекоче: «ква-кве-кві!»

Ножиці
Вихідна позиція:
 Великий, безіменний палець та мізинець притиснути до долоні. Вказівний та
середній пальці витягнути вперед. Вони то розходяться, то сходяться, імітуючи
рухи ножиць. Долонь розташована паралельно столу. Спочатку вправу
виконувати повільно, поступово темп прискорити. Стежити, щоб пальці були
прямі.
Швачка в дім до нас прийшла,
мені ножиці дала,
я тканини і папір
ріжу, ріжу до сих пір.

58
Каблучка
З’єднати великий та вказівний пальці разом у кільце. Решту пальців випрямити,
підняти уверх, та притиснути один до одного. Утримувати у такому положенні до рахунку 5
– 10. Виконувати вправу кожною рукою по черзі, потім обома руками одночасно.
Подивись на мою ручку
і побачиш там каблучку.

Окуляри
Вихідна позиція:
 Зробити обома руками кільця. Піднести до очей, імітуючи окуляри.
Краще бачити хотів (хотіла),
окуляри я надів (наділа).

Дружні пальчики
Варіант 1.
Вихідна позиція:
 Пальці однієї руки випрямити, притиснути один до одного та утримувати
напружені пальці до рахунку 10. Виконувати спочатку кожною рукою по черзі,
а потім обома руками одночасно. Після вправи – стряхнути кисті рук.
Пальчики живуть в сім’ї,
це помічники мої.
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Варіант 2.
Цю вправу можна попередити невеличким оповіданням про те, яку назву має кожний палець:
великий, вказівний, середній, безіменний та мізинець.
Вихідна позиція:
 Усі п’ять пальців витягнуті та розведені в боки – пальчики «посварилися».
 Потім усі пальці притиснуті один до одного – «помирилися». Чергувати ці дві
позиції, супроводжуючи словами:
Посварились, – та одразу
помирилися і разом!
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Додаток 7
Призначення та вимоги до
дидактичного Монтессорі-матеріалу
Дидактичний матеріал не лише ознайомлює дитину з предметами та їхніми ознаками, а
й дає їй змогу самостійно працювати, міркувати, помилятися і виправляти помилки,
зосереджувати увагу на зробленому, порівнювати.
Головне призначення матеріалу полягає не в тому, щоб формувати у дітей навички
правильного його використання, а в тому, щоб допомогти само-будівництву, духовному
розвитку дитини.
Вільний вибір матеріалу вихованцем сприяє розвиткові його організаційних
можливостей. Адже він навчається самостійно планувати, розподіляти, узгоджувати
домовленості, працювати разом з іншими, тобто поводитися ефективно і цілеспрямовано.
Дидактичний матеріал опосередковано готує дитину до майбутнього навчання.
Користування матеріалом має бути підпорядковане таким основним правилам:
 діти повинні ставитися до матеріалів шанобливо;
 використовувати матеріали охайно і свідомо;
 для використання певної вправи дитина має взяти всі матеріали, закінчивши
вправу, повернути їх на місце у первинному вигляді;
 не можна передавати матеріали один одному;
 дитина має право користуватися матеріалом самостійно, без участі інших дітей і
педагога.
Вимоги, яким мають відповідати матеріали Монтсссорі:
1. Відповідність сенситивному періоду розвитку.
Монтессорі-матеріали за рівнем доступності, структурою і логічною послідовністю
відповідають сенситивним періодам розвитку дитини. Ці періоди сприятливі для:
 навчання певних видів діяльності;
 виявлення обдарувань;
 виховання умінь володіти собою;
 формування ставлення до світу.
Дитина до 6-ти років перебуває у сенситивному періоді порядку, руху, упорядкування
хаосу навколишнього світу в її свідомості.
2. Матеріал завжди в одному екземплярі.
Якщо дитина захоче взяти те, з чим уже хтось працює, вона спокійно зачекає, доки
інший закінчить свою роботу. У такий спосіб розвивається дуже важлива риса суспільної по-
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ведінки - вміння поступитися тому, хто першим почав користуватися тим чи іншим
матеріалом. Розвивається також розуміння того, що необхідно поважати інших і вміти чекати.
3. Естетичність і привабливість.
Навколо дитини треба розмістити гарні речі не тільки з метою естетичного розвитку, а
й для підвищення її мотивації самостійної роботи з цими предметами.
4. Кількісне обмеження - десятинна система.
З перших кроків роботи з матеріалом дитина мас змогу усвідомити ключову
концепцію десятинної системи. З десяти предметів складаються такі матеріали:
 рожева вежа;
 коричневі сходинки;
 червоні штанги;
 математичні штанги;
 блоки циліндрів;
 кольорові циліндри;
 дроби та інше.
5. Ізольованість понять.
Матеріал підібраний так, щоб розвивати окремі різноманітні сфери відчуттів та вмінь.
Це дає змогу дитині сконцентруватися на якомусь одному з них. У результаті ця якість
застосовується дитиною легше і з найбільшим результатом навчання.
6. Рух від конкретного до абстрактного, від загального до окремого, від простого
до складного.
Тут реалізуються наступні принципи:
принцип «Від загального до окремого» (глобальний розподіл поверхні планети Земля на
воду і сушу - континенти - країни - міста);
принцип «Від простого до складного» (серія вправ з водою);
принцип «Від конкретного до абстрактного» (лічба від 0 до 10, об'єкти
білетики з назвами).
7. У

матеріалі

закладений

контроль

помилки.

Механічний:
 блок циліндрів;
 геометричний та біологічний комоди;
 географічні карти;
 дроби.
Матеріал виконує підготовку до

інтелектуального розвитку.

Працюючи з матеріалом, маленька дитина:

картинки-
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 тренує зір, очі, вчиться порівнювати зорові образи;
 розвиває загальну і дрібну моторику, м'язовий апарат руки;
 розвиває психічні процеси: відчуття, сприймання, увагу, мислення, пам'ять;
 тренує здатність зосереджено працювати.
9. Можливість відкриття і експериментування. Крім вертикального структурування
(за складністю), Монтессорі-матеріали логічно горизонтально впорядковані, що передбачає
паралельні вправи, до яких дитина довго зберігає інтерес.
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Додаток 8
Концепція розвивального Монтессорі-середовища
Це середовище мас забезпечити розвиток кожної дитини за її індивідуальним темпом та
відповідати таким вимогам:


заздалегідь готується вчителем (вихователем) матеріал на підставі

спостережень за дітьми та сенситивних періодів розвитку, які відкрила Монтессорі;


меблі мають відповідати вікові, зросту та силі дитини бути такими, щоб

вихованці могли переставляти їх з місця па місце; шафи повинні бути відкритими,
низенькими, щоб усі матеріали, розташовані на полицях, знаходилися на рівні очей;


усі речі в кімнаті повинні бути призначеними для реального практичного

використання;


для групових та індивідуальних занять на підлозі Монтессорі-класу

потрібно провесні жовту лінію у формі кола або еліпсу. (Жовта лінія – один із
символів Монтессорі-педагогіки, вона дає змогу об'єднати дітей в одне ціле);


для індивідуальних занять на столі мають бути серветки з тканини для

роботи з водою — однотонні клейонки; для індивідуальної роботи на підлозі килимки (6-8 штук);


доцільно розмістити в класі велике дзеркало на повний зріст дитини;



обов'язково має бути великий килим для індивідуальних і групових

занять;


потрібно звільнити місце біля вікна та поставити для зручності стілець,

оскільки деякі діти люблять дивитися у вікно, особливо в період адаптації;


обов'язковими є індивідуальні папки для дітей, де зберігатимуться їхні

роботи, таблички з іменами, які використовуються у разі, коли дитина ще не закінчила
роботу з матеріалом, а треба вже йти додому або займатися іншим видом діяльності;
дошка обов'язків та доручень, за допомогою якої діти розподіляють власні обов'язки;


середовище класу має бути естетичним та привабливим, передавати

національний колорит країни, де живе дитина;


розвивальне середовище ділиться на зони, де не повинно бути зайвих

речей, що захаращують простір та обмежують активність дітей;


діяльність у розвивальному середовищі здійснюється за певними

правилами: власна свобода закінчується там, де починається свобода іншого; треба
прибирати за собою матеріал, не чіпати матеріал іншої дитини, не галасувати.
Всі предмети, що оточують дитину, повинні виконувати розвивальне, виховне та
навчальне призначення.
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Додаток 9
Вимоги до особистості педагога
за технологією М. Монтессорі


Педагог Монтессорі спрямовує діяльність дитини, а не «засипає» її своїми знаннями,

розраховуючи на те, що дитячий розум сприйматиме їх на 100%;


Педагог починає роботу активно і поступово відходить на задній план, стає

пасивним, даючи змогу дитині вийти вперед і активно працювати самостійно, разом з тим, він
завжди з'являється біля дитини, коли вона цього потребує;


Педагог не є головною дійовою особою навчального процесу: працюючи з дітьми,

він здійснює один із провідних принципів технології М.Монтессорі «Допоможи мені це
зробити самому».
Педагог повинен:


досконало знати вікову психологію та фізіологію дитини, Монтессорі-метод;



вміти користуватися методом спостереження;



мати натхнення (віру в свою роботу), ентузіазм;



бути добрим, вірити в дитину, її можливості навчатись і виховуватись; не

оцінювати дитину;


бути послідовним, рішучим і твердим, коли цього вимагає ситуація.

Педагог має також дотримуватися визначених функцій:


Педагог-посередник:

забезпечує

зв'язок

між

дитиною

і

розвивальним

навколишнім середовищем.


Педагог-спостерігач: уважно спостерігає за дитиною і в потрібний момент надає

їй допомогу. На основі спостережені, за роботою кожної окремої дитини та всього класу
організовує навчально-виховний процес.


Педагог-учитель: навчає дитину, проводить різні форми навчання.



Педагог-організатор: створює підготовлене середовище, яке забезпечує засоби

для самонавчання та самовиховання дитини, піклується про порядок в організованому ним
середовищі.


Педагог-дослідник: уважно спостерігає за дітьми і вміє оцінити рівень фізичного

та психічного розвитку кожної дитини.


Педагог-захисник: стежить, щоб діти не заважали один одному, виконує місію

охоронця.
Педагогу необхідно:


Краще пізнати самого себе.



Переорієнтувати свою позицію.
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Позбутися впливу авторитарної системи.



Вчитися шляхом взаємодії з дітьми.



Розвивати свої творчі здібності.

Педагог- це складова розвивального середовища.
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Додаток 10
Художнє слово про пальчики

***
У будь-яку пору,
У будь-які дні
Десять братів
Помагають мені.
Хоч і маленькі,
А можуть умить,
Ліжко уранці
Прибрати — застелить,
Їх не лякає ніяка робота:
Кашу несуть мені
Прямо до рота,
Посуд помиють
І хліб подадуть,
Іграшки в шафу
Хутенько складуть...
Тільки увечері
Хочуть спокою Вмостяться й сплять
Під моєю щокою.
В. Орлов
***
Десять пальців,
Десять братців
Є у мене.
Поливають із відерця
Разом клени.
Прибирають у кімнаті
Та на ганку,
Миють щоки, ніс та вуха
На світанку,
І взувають вранці разом
Черевички.
Разом граються в пісочку
Біля річки.
А коли мороз надворі Не змерзають,
Разом в теплі рукавички
Залізають.
Г. Грайко

***
Раз, два, три...
У маленької онучки
Є малесенькі дві ручки.
Нумо пальці рахувать:
Раз, два, три, чотири, п’ять!
К. Перелісна
П’ять братів
В кулачку живуть брати
- Чи знайомий з ними ти?
Перший братик Показальчик.
Другий братик Помагальчик,
Третій братик Всегуляйчик,
А четвертий Заважальчик.
П’ятий пальчик Прихваляйчик,
В кулачкові Захищальчик.
Г. Малик
Пальчики-братики
З народного
Пальчику, пальчику,
Де ти бував?
Пальчику, пальчику,
Що ти чував?
З меншеньким братом
Я кашу варив.
Із безіменним
Я кашу поїв.
Із середульшим
У лісі гуляв.
А із найбільшим
Пісню співав.
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Одягалочка
Потягу ні-потягусі...
А я зараз одягнуся!
Рученька-цікавочка,
Шукай, шукай рукавочка;
А ви, бистрі ніжки,
Лізьте у панчішки!
Минулася хвилинка –
Убралася дитинка!
І.Кульська

Каштан
Ти котись, котись, каштанчику,
Привітайся з кожним пальчиком
Нехай будуть вони всі
Сильні, вправні та міцні.
По долоньці покружляй,
Їй енергію додай,
Що природа наділила, Це надасть малятам сили!
Л. Великант

Де той пальчик?
Рукавичку я наділа.
Ой, куди ж це пальчик діла?
Загубився десь, пропав,
В свою хатку не попав.
Рукавичку я зняла:
— Гляньте: пальчика знайшла!
Пошукати, то й знайдеш.
Здрастуй, пальчик! Як живеш?
Н. Саксонська

Кулька
Повітряна кулька
У небо здіймається,
А ця, незвичайна,
В кулачку вміщається.
Міцно ми її стискаємо
Й на мить повільно
Відпускаємо.
Л. Великант

Горішок
Цей горішок - фантазер.
Він чудовий масажер.
Візерунчастий бочок
Розвиває кулачок.
Міцно ти його стисни,
Свою силу прояви.
Л. Великант
Олівець
Олівець у нас мудрець.
І секрету він знавець:
Аби гарно малювати,
Вправні пальці треба мати.
По долоньці він кружляє,
Діткам м’язи розслабляє.
Покружляв і зупинився.
Дуже добре потрудився.
Л. Великант

Дружна сімейка
Пальчики живуть мої
В дружній і міцній сім’ї.
Всі старанні, працьовиті
І на вдачу не сердиті.
Кожен справу свою знає Брату він допомагає.
Де один зробить не зміг Кожен пальчик допоміг.
Що за диво ця сім’я!
Познайомитись пора.
Раз, два, три, чотири, п’ять Будем пальці називать.
Л. Великант
Великий
Оцей палець - великан.
Серед інших - отаман.
Він про всіх ретельно дбає Кулачок весь прикриває.
— Пальчику, пальчику, справи як?
Відповідає він: - Ось так!
Л. Великант
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Вказівний
А цей палець вказівний У навчанні головний:
В книжці літери шукає,
Він дітей читать навчає.
Напрямок показує,
Куди йти, показує.
Кнопки вміло натискає,
Лампи, прилади вмикає.
Л. Великант
Середній
І середній справу знає У письмі допомагає.
Пальчик дужий, трудівник,
Працювати добре звик:
Вміє шити, малювати,
Ложку з їжею тримати.
Л. Великант
Безіменний
Пальчик імені не має,
Та від цього не страждає.
Його люди полюбляють
І гарненько прикрашають.

Носить пальчик персні та каблучки
І вдягає золоті обручки.
Л. Великант
Мізинець
Це мізинець, знайте всі,
Він найменший у сім’ї.
Грубощів терпіть не може,
Чемним завжди допоможе.
Всі мирилки пальчик знає,
Діткам їх розповідає.
Л. Великант
***
Ось яка сім’я, малята,
- Наші пальці-козачата.
Дружні, вмілі та завзяті.
Всі вони не байдикують,
Разом з дітками працюють:
Пишуть, граються, малюють.
Хай із цього вам наука:
Праця — користь, а не мука,
У житті допомагає
Та ще й мудрості навчає.
Л. Великант
Загадки

У двох матерів
По п’ять синів І всі на одне ім’я. (Пальці на руках.)
***
Є у двох матерів
Аж по п’ятеро синів
Разом народилися,
На весь вік здружилися. (Пальці.)
***
Дві матері по п’ять синів мають. (Руки.)
***
Утрьох їдуть братці
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Верхи на конячці. (Пальці й олівець.)
***
П’ять братів, п’ять силачів,
Хоч і здаються малими,
Можеш все робити ними:
І писати, й майструвати.
Хто це? Зумій відгадати. (П'ять пальців.)
***
П’ять братів родилось разом, а всі не рівні. (Пальці.)
П’ять братів
(за народними мотивами)
Не в чужій країні, а на нашій землі, не колись давно, а тепер жили собі п’ять братів.
Найстарший звався Великим, бо він був найбільший. Молодшого звали Вказівним,
середульшого - Середульшим, ще молодшого - Безіменним. А найменшенький звався
Мізинцем.
Підростали брати. От і олівець їм подарували, щоб писати, малювати, вчитися.
Розкрили брати зошита. Великий і Вказівний взяли олівець, та до зошита донести їм
несила. Бідкаються:
—

Братику Середульший, допоможи нам.

—

Я зараз.
І підпер їх, щоб олівець не впав.
Донесли втрьох олівець до зошита, але писати не можуть: олівець важкий.
— Братику Безіменний, допоможи нам.
Безіменний підпер їх.
Однак олівець не слухався. Лише коли братів - Великого, Вказівного, Середульшого

і Безіменного підпер найменший братик Мізинчик, олівець ніби сам писати став.
І написав він:
— Ми - брати!
Борис Харчук
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Додаток 11
Орієнтовні конспекти занять з розвитку дрібної моторики рук дітей
які мають порушення зору, з використанням елементів
педагогічної технології Марії Монтессорі

Конспект заняття з розвитку зорового сприйняття
та дрібної моторики рук дітей
Тема: Три ведмедя
Вік: 4 рік життя
Мета: вчити дітей використовувати будівельний матеріал, обладнання інсценування
для драматизації знайомого казкового сюжету. Формувати вміння виділяти та порівнювати
величину предметів ( великий, середній, маленький). Вдосконалювати знання дітей про
сенсорні властивості та якості предметів в різних видах діяльності (малюванні,
конструюванні, грі-драматизацїї). Закріплювати у дітей уявлення про оточуючі реалії (одяг,
меблі, посуд). Розвивати зорове сприйняття, вміння виконувати візуальні вправи з активізації
та стимуляції зорових функцій, розвитку різних здібностей зору: кольоросприймання, руху
ока, фіксації погляду, простежуючої функції ока. Розвивати дрібні м'язи рук.
Обладнання: зображення ліжечок за допомогою кольорових крапок;
великий та маленький дерев'яний конструктор; елементи одягу для 3- х ведмедів;
3 стільця різного розміру; три тарілки, ложки різного розміру, зображення
ведмедика для зорової гімнастики; шишки, фрукти муляжі для фізхвилинки;
лялька-лисичка; магнітофон з записами дитячих пісень.
Хід заняття
І. Тифлопедагог: Діти, хто може сказати, які звірі живуть у лісі? Діти: Зайці, вовки,
лисиці.
Тифлопедагог: Давайте, разом з вами покажемо за допомогою пальчиків лісових
звірів.
Пальцева гімнастика (Зайчики прядуть вухами, вовки клацають зубами, лисички
махають хвостиками).
Тифлопедагог: А ще в лісі живуть ведмеді. Ми з вами на минулому занятті побували в
казці. Як вона називається? Діти: Три ведмедя.
Тифлопедагог: А сьогодні до нас завітала лисичка; вона сказала мені на вушко, що до
неї приходили три ведмедики з казочки, скаржилися, що ми забули для них щось зробити.
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Давайте, згадаємо, що ми малювали для ведмедиків на минулому занятті? Діти: Стільчики,
тарілочки з ложками. Тифлопедагог; Але ми забули на чому вони сплять. Діти: На ліжечках,
Тифлопедагог: Так, і ведмедики плакали і прохали лисичку. Щоб вона
прийшла до вас за допомогою. Давайте, зробимо їм ліжечка з конструктора для тата ведмедя. А як його звати?
Діти: Михайло Потапович. Його ліжко буде великим синього кольору.
Тифлопедагог: Для мами — ведмедиці. А як її звати?
Діти: Настасья Петрівна, її ліжко буде середнім червоного кольору.
Тифлопедагог: Для синочка. Як його звати?
Діти Мишутка. В нього ліжко буде маленьке, зеленого кольору.
Конструювання ( великий будівельний матеріал).
Тифлопедагог: Молодці, виконали завдання, але ведмеді не бачать цього
зараз, вони прийдуть вночі спати, а щоб вони знали що ми їм вже зробили ліжечка намалюємо
їх за допомогою крапочок та віддамо малюнки лисичці і вона їм віддасть.
Малювання за крапками ліжечок.
Тифлопедагог: Вам треба намалювати за крапками ліжка для ведмедиків.
Велике для кого? Якого воно кольору? Діти: Для Михайла Потаповича. Воно —
велике синього кольору. Тифлопедагог: А середнє для кого? Якого воно кольору?
Діти: Для Настасьї Петрівни. Воно червоного кольору. Тифлопедагог: Маленьке
для кого? Якого воно кольору? Діти: Для Мишутки маленьке зелене ліжечко.
Тифлопедагог: Треба зробити так, щоб колір крапочок та колір фломастеру
був однаковим.
Поки ви будете малювати друзі наших ведмедиків будуть дивитися як ви
працюєте(контурне зображення ведмедя для зорової гімнастики).
Офтальмотренаж.
Тифлопедагог: Молодці, вірно та охайно виконали роботу. А зараз віддамо роботи
лисичці, а вона передасть ведмедикам. Вони можуть приходити спати, в них є ліжечка.
Фізхвилинка.
Тифлопедагог: А зараз ми вирушаємо в ліс гуляти та збирати шишки ягоди, гриби, в
корзинки.
Ми потрапили в казку у лісі і перетворилися у її героїв. (Перевдягання, інсценування,
добір обладнання самостійно дітьми).
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Конспект інтегрованого заняття
з розвитку мовлення та зображувальної діяльності
з використанням елементів технології М. Монтессорі
Тема: «Осінні фантазії»
Вік:4 рік життя
Мета: Ознайомити дітей з новим способом нанесення малюнка за допомогою
долоньки. Продовжувати розвивати дрібну моторику. Розвивати кольоророзрізнення,
формосприйняття та уяву; орієнтування у просторі. Формувати мовленнєві навички та
інтерес до пошуково-дослідницької діяльності. Виховувати естетичне сприйняття природи і
своєї діяльності.
Обладнання: Картина осіннього лісу. Аркуш-заготовка із зображенням голого дерева.
Сухе кленове листя. Осіння гілка. Загадка, вірші, музичний супровід. Фарби. Фартухи.
Вологі ганчірки. Ароматична свічка із запахом сосни. Лялька в осінньому вбранні, площинне
листячко різного кольору, розміру та різне на дотик. Контурне зображення листячка на білій
лінії.
Хід заняття
1. Вихователь показує осіннє кленове листя.
- Дивіться яке гарне листячко я знайшла, схоже на зірочку або на ваші розчепірені
долоньки (показати долоньки). Як ви гадаєте, хто надіслав нам листочок. Влітку не було
таких листочків!
Чарівниця ходить гаєм
Всі дерева прикрашає, (осінь)
- Давайте ми з вами покажемо, які вони кленові листочки восени.
2. Пальцева гімнастика «Кленове листячко»
Золоті долоньки на кленочку
І тремтять і гойдаються на вітрочку,
Наче зіроньки мерехтять
І летять, летять, летять.
-А чи хочете ви помандрувати осіннім гаєм?
-Тоді вирушаймо всі за мною
3. Робота на хвилястій лінії.
Стежкою хвилястою
Ми до лісу йдемо.
Теплі барви осені
Навкруги знайдемо

73
-Ось ми й прийшли. Я відчуваю, як приємно пахне. Може вгадаєте запах?
-Так, це пахне сосною.
4. Робота з картиною.
На мольберті картина осіннього лісу. Діти розглядають. Вихователь звертає увагу
дітей на окремі деталі картини (дерева, їжачка, гриби), промовляючи:
Як гарно в лісі восени!
Жовтіють берізки, клени, дуби,
Вкривають листячком гриби,
Кущі, галявини, стежинку
Та їжачків колючі спинки.
Навкруг завія золота –
Червоне листя обліта…
-А що ще можна в осінньому лісі побачити? (дитина читає віршик)
-Я пропоную на мить перетворитись на осіннє листячко і показати, як воно летить.
5. Фізкультхвилинка «осіннє листячко» (з музичним супроводом)
Червонясте, золотисте
Опадає з кленів листя,
Із берізок лист летить
Під ногами шелестить.
У повітрі лист кружляє,
Землю килимом вкриває.
6. Робота на білій лінії.
На білій лінії зображені контури різного за формою та розміром листя дерев.
Завдання: накрити контур відповідним за формою та розміром площинним листячком,
виробленим з оксамитового, гладкого та шершавого матеріалу.
Закриваючи контур відповідним листячком, діти вказують колір, розмір та матеріал
(гладке, оксамитове, шершаве листя).
-Нападало і червоне, і зелене, і жовте листя. Вітерець подув і полетіли всі листочки до
великого червоного листочка, до зеленого, до жовтого (діти, ніби листячко, підбігають до
відповідного листя).
-Діти, я бачу хтось ховається за деревом. Хто це? Та це ж сама осінь до вас завітала!
(лялька в осінньому вбранні.)
-А вам подобається в осінньому лісі? Давайте пограємо з осіннім листячком.
7. Зорова гімнастика
-Але осінь ще не все прикрасила в лісі. « Допоможете мені ?», запитує осінь.
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(діти підходять до столу, на якому аркуш-заготовка з зображенням голого клена,
їжачка. Розглядають розведені фарби)
8. Експериментальна діяльність
-Але тут немає жовтогарячого кольору. Як отримати жовтогарячий колір?
Діти змішують червону і жовту фарби.
-Який колір отримали?
9. Зображувальна діяльність
Вихователь знайомить дітей з новим способом нанесення малюнка за допомогою
долоньки (показ вихователя). Діти самостійно обирають колір (в трьох мисках – жовтій,
зеленій та червоній розведена фарба відповідного кольору) і прикладають зафарбовані
долоні до аркушу, створюючи образ казкового клена. Осінь при цьому промовляє: «Клен
розчепірив долоньки, миється теплим дощем, радіє новому вбранню».
Клен ніби одягнув різнокольорові рукавички, його долоньки не змерзнуть.
Осінь роняє останнє листячко (розміщує на аркуші маленьке сухе кленове листячко
на скотч)
-Давайте помилуємось, який став ліс гарний, чарівний.
10. Відгуки та самоаналіз діяльності дітей.
Конспект заняття з соціально-побутового орієнтування
та пошуково-дослідницької діяльності
для дітей з порушеннями зору
Тема: "Цеглинки для трьох поросят" (За мотивами англійської казки)
Вік: 5 рік життя
Програмовий зміст: познайомити дітей з властивостями піску та глини шляхом їх
порівняння. Розвивати вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між явищами,
пізнавальну діяльність; розвивати збережені аналізатори, активізувати зорові функції.
Виховувати стійкий інтерес до об’єктів і явищ природи; прищеплювати морально-етичні
уявлення.
Обладнання: пісок та глина у прозорих одноразових стаканчиках з отвором у дні( по
1 кожного виду на кожну дитину); чайні ложки за кількістю дітей, мірні стакани з водою;
шматки вологої глини( для ліплення), дошки, вологі серветки; формочки для піску, площинні
зображення трьох поросят та вовка, магнітофон, три кольорові цеглини для гри.
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Хід заняття
Пальцева гімнастика:
Ми збудуємо будинок
Із землі, лози, травинок.
Я – тесляр, Михась – пічник,
А Микола – кранівник.
Від обіду до вечері
Зводим стіни, ставим двері,
Стелем стелю, криєм дах –
Дім піднявся на очах.
- Діти, подивиться хто завітав до нас у гості! (виставляються зображення трьох
поросят). Так, це 3 поросяти, але щось вони сумні. З ними сталося лихо: злий вовк зруйнував
і будиночок з соломи і з гілочок. Вони зібралися будувати міцний дім, але в них для цього
немає цеглин. Давайте їм допоможемо, зробимо цеглинки.
Офтальмотренаж
1.

3 пальцями кожної руки легко нажати на верхнє повіко відповідного ока

та потримати 1 – 2 с.(4 – 5 р.).
2.

Витягнути руку з зоровим орієнтиром вперед , уважно дивлячись на

орієнтир повільно приближати до себе, не відводячи погляду (3 – 4 р.).
3.

Орієнтир піднімати по черзі вгору – вниз не відриваючи погляду(4 –

4.

Так саме, тільки в лівий та правий бік.( 4 – 5р.).

5.

Покліпали очима.

5р.).

1 дослід(обстеження)
- Подивіться, будь ласка, у вас на столі є пісок і глина. Візьміть дрібку піску та
насипте на дошку, а зараз те саме зробіть з глиною.Що ви побачили?(пісок сиплеться легко,
а глина падає крихтами).
- Що ми можемо сказати про пісок? Який він? (сипкий). Так, пісок сипкий, а глина –
ні, тому що, якщо ви уважно роздивитесь пісок, то побачите , що він складається з
дрібненьких піщинок, а глина з частинок , які міцно поєднані між собою.
2 дослід
- А зараз візьміть, будь ласка, стаканчики з піском та глиною. Налийте спочатку воду
з мірного стаканчика у пісок, а потім у глину. Що ви спостерігаєте? ( вода проходить крізь
пісок, а глина воду не пропускає).
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- Так, дійсно. Пісок пропускає воду тому що піщинки хоч і знаходяться близько одна
до одної, але від води не склеюється. А частинки глини, навпаки, коли до них потрапляє вода
–склеюються і воду не пропускають.
Фізхвилинка
- Діти, а поросята дуже хочуть з вами погратися.
Гра на розвиток орієнтування у просторі "Будинки поросят".
На килимі розташовують цегли зеленого, синього та червоного кольорів. Дітей
"заселяють"

у ці будиночки. Поки грає музика діти бігають по килимку. Коли музика

замовкає, вибігає вовк (дитина у масці), а діти ховаються по своїх будиночках. Гра
повторюється 2 – 3 рази. Кожного разу будиночки міняють місцями. У ролі вовка діти теж
виступають по черзі за призначенням педагога.
3 дослід
- Діти, насипте, будь ласка, вологий пісок у формочку чайною ложкою та зробіть
цеглинку. Молодці, а тепер візьміть шматок глини і з неї теж зробіть цеглинку (у разі
потреби нагадати способи ліплення).
- Добре, гарні у вас вийшли цеглинки! Як ви гадаєте, які цеглинки краще подарувати
поросятам: з піску чи з глини? ( Відповіді дітей).
- А зараз підніміть цеглинки . Що вийшло?( Цеглинка з піску розсипалася, а з глини
залишилася цілою).
- Чому так вийшло? ( тому що у вологої глини частки між собою злипаються, а у піску
– ні).
- Так які цеглинки краще подарувати поросятам? Звичайно з глини! Глина не
пропускає воду і цеглинки з неї – міцні. А ви знаєте, що з глини роблять не тільки цеглини, з
неї роблять і такий чудовий посуд (демонстрація керамічного посуду) і іграшки (показ
народних іграшок) і навіть прикраси для нашої оселі (показ).
Висновки
- Діти, поросята дуже вдячні за допомогу! Ви не тільки їм зробили послугу, але і
допомогли дізнатися про якості піску і глини. Вам сподобалося допомагати іншім? Молодці,
ви сьогодні дуже добре працювали за це три веселих братця хочуть вас пригостити
(невеличкі презенти).
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Конспект заняття з соціально-побутового орієнтування,
розвитку дрібної моторики та тактильних відчуттів
Тема: «Подорож до Африки»
Вік: 5 рік життя
Мета заняття
 ознайомити дітей з екзотичними тваринами та місцем їх проживання;
 розвивати сенсорні відчуття дитини;
 виховувати любов до природи, самостійність, охайність
Обладнання
 Дерево у вазоні (пальма), кактус у горщику
 Іграшки, фігурки тварин
 Відерце з манкою (приблизно на 3-5 л.), де б помістились фігури тварин
 Лієчки, пляшечки для води і для сипучих речовин
 Картки (екзотичні тварини, фрукти тощо)
 Іграшки-шнурівки, пірамідки, конструктори (для зон сенсорного та практичного
розвитку)
 Музика – звуки природи – голоси тварин
 Солене тісто (ліпити високу пальму)
 Рюкзак
Хід заняття
1. Організаційний момент у колі.
1.1. Привітання з частинами тіла та одне з одним (пісенька «Добридень»)
«Добрий день, добрий день, добрий день!», — скажу.
Як вранці прокинусь, до мами (татка) біжу.
Ось очка, ось носик, ось вушка і ротик,
Голівка і шийка, а це ось — животик!
1.2. Збираємось у подорож. В Африку летимо на літаку. Імітуємо рухами крила
літака:
Літачок будуєм ми,
Відірвемось від землі,
Летимо далеко,
Куди летять лелеки
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А лелеки восени в вирій відлітають
Де є тепла Африка добре вони знають.
2. Основна частина
2.1. Звуки природи. Ми прилетіли в Африку. Тут пальми високі-високі, баобаби
товстенні-товстенні, а ліани тоненькі та довгі. (Показуємо рухами)
2.2. Показ карток із екзотичними тваринами, фруктами: знайомство із назвами
тварин, способом харчування, особливостями зовнішнього вигляду.
2.3. Тут є пустеля. (Манка – пісок.)
Пальчикова зарядка по манці.
Хлопчик любить скрізь ходити,
Ніжки мають тупотіти.
Ми крокуємо рівненько –
Вище ноги підіймай.
Ти – наліво, я – направо.
Ми крокуємо старанно!
Ти – направо, я – наліво,
Всюди ідемо сміливо!
2.4. Діти шукають у піску тваринок. Віршики про тваринок:
Жирафа в Африці найвища,
Тому до сонечка найближча.
В тигренятка гострі зубки
І м'яка смугаста шубка!
Називають носорога носоріг,
Бо у нього є на носі гострий ріг.
Лев — і сильний, і сміливий,
В нього гарна, пишна грива!
Сірий слон на гору схожий,
Він сурмити в хобот може.
Любить мавпочка хвостата
По ліанах пострибати.
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Крокодил зубатий дуже,
І тому із ним не дружать!
Скаче зебра по стежині
У смугастій одежині.
Їсть колючки верблюд охоче,
А інших страв верблюд не хоче.
Бегемотик вайлуватий
Біля річки любить спати.
(Олеся Квітка)
(У сипучій зоні тактильного відчуття зможете пересипати пісочок із однієї пустелі в іншу).
2.5. Погодуємо тваринок. Які з них люблять травичку?
- А ще тут, у Африці велика спека, тут дуже гаряче. Хочеться пити, особливо у пустелі.
Знаєте тваринку, яка найбільше п'є? Це – верблюд.
В мокрій зоні практичного розвитку можна напоїти верблюда – поливати мішечки із
піском .
3. Самостійні ігри по зонам
У творчій зоні – можна ліпити із соленого тіста, наприклад, пальми. Або малювати.
У

мокрій

У

сипучій

–

напоїти

пересипати

верблюда

«пісок»

і

або
шукати

полити
у

ньому

кактуси.
тварин

4. Завершення заняття.
4.1.

Прощання

з

Африкою.

- Наші тваринки не хочуть із нами розлучатися, вони хочуть подорожувати разом із нами.
Давайте складемо їх у рюкзак і привеземо їх до себе в зоопарк. Там не забудемо щодня їх
годувати!
4.2. - Ну а додому ми попливемо на кораблику:
Підіймаємось на корабель по трапу (масажна доріжка)
Корабель великий маємо,
В плавання ми вирушаємо.
Пливемо додому
До рідних і знайомих. (де усе знайоме)
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Підсумок Ритуал «Свічка». Під тиху, спокійну музику діти тримають у руках кожен
по свічці і задмухуючи її прощаються із пережитими подіями та вихователем.
Конспект індивідуального заняття з розвитку дотику
та дрібної моторики рук дітей з порушеннями зору
Тема: Камінці
Вік: 5 рік життя
Мета: формувати вміння дітей співпрацювати один із одним на підставі
взаємопорозуміння, конкретизувати знання дітей про каміння за допомогою збережених
аналізаторів (дотикового, слухового), розвивати полісенсорні взаємозв'язки, творчу уяву у
дітей; активізувати та стимулювати зорові функції очей; виховувати любов до неживої
природи.
Обладнання: різноманітне каміння, пов'язка для очей, баночки із кришками, ємкості із
вологим піском.
Хід заняття
- Діти, сьогодні я запрошую Вас на незвичайне заняття яке вам дуже подобається, під
час якого ви займаєтесь, граєте один із одним, а я вам трішечки допомагаю.
- Природа навколо нас чудова, прекрасна, своєрідна. Треба лише подивитись, відчути,
почути її. Сьогодні я Вам принесла звичайні камінці, що Вони можуть розповісти про себе?
Давайте відчуємо їх.
- Зараз Влада буде давати завдання Кирилу, а він буде відчувати та розповідати про
каміння.
(Кирилу зав'язуються очі, він за допомогою дотику обстежує каміння, яке дає йому
Влада).
- Яке каміння? - запитує Влада.
- Велике, важке, холодне, шорстке, тверде ... каміння.
(Після цього діти міняються місцями).
- Молодці діти, скільки цікавого ми почули про камінці. Діти, а ви знаєте, що камінці
мажуть видавати різні звуки, а якщо звуків багато, то можна почути музику каміння.
- Зараз Настя буде грати камінцями, а Кирило буде слухати музику.
(Настя насипає камінці у дві баночки і починає грати).
- Скільки грає камінців? - питає Настя.
- Яка музика?
- Голосна, дзвінка, весела, жартівлива ... музика (Після цього діти міняються місцями).
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- Ми почули з Вами музику камінців, нам стала весело, добре, приємно від
спілкування із природою.
- Діти, а ви знаєте, коли камінчики можуть бути теплими і подарувати своє тепло?
- Коли на них гріє сонечко.
- А коли камінчики дарують нам свою любов?
- Коли ми любимо природу.
- Діти, ми можемо із камінчиків викласти сонечко, сердечко та подарувати їх гостям і
вони теж відчують тепло і любов від спілкування із природою. Зробимо гостям подарунок?
Так.
(Діти викладають з камінців у пісочному басейні візерунки).

Конспект бінарного заняття з орієнтуванні у просторі
та формуванню елементарних математичних уявлень
Тема: Пензлик-чарівник
Вік: 5 рік життя
Програмовий зміст: Продовжувати вчити дітей орієнтуватися на обмеженій площині
за вказівкою педагога; співвідносити числа з цифрами у межах „5”; закріпити знання про
геометричні фігури: квадрат, прямокутник, трикутник, круг, овал, ромб. Розвивати навички
орієнтування у великому просторі за вказівкою педагога, спираючись на кольорові
орієнтири;

бінокулярний

зір,

кольоророзрізнення,

форморозрізнення,

аналізуюче

спостереження, дрібну моторику рук, мислення. Виховувати бажання допомагати іншім,
старанність, цікавість до занять.
Обладнання: Сумна та весела сніжинки; демонстраційні цифри, д/в "Силует та
контур" – аркуші з намальованими контурними зображеннями геометричних фігур та
відповідні кольорові силуетні зображення; роздаткові сніжинки ( ∅ – 2см) по 5 штук на
кожну дитину; лінійки з геометричними фігурами на кожну дитину, фломастери, аркуші
білого паперу( формат А-4), д/г «Чарівні фарби» (площинні зображення тюбиків з фарбою 5
кольорів та пензлики відповідного кольору), 2 однакові «Чудові торбинки», сніжинки на
кожну дитину: білі та кольорові, Чарівний пензлик, магнітофон.
Хід заняття
Пальцева гімнастика
Летять, летять сніжинки
На поле, ліс і сад,
Веселий свій таночок
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Танцює снігопад.
Надворі – лютий холод,
Тепла давно нема.
Заліз в копичку зайчик
І солодко дріма.
Мете хвостом лисичка
Сніжок біля сосни.
В барлозі спить ведмедик,
Солодкі бачить сни.
Вихователь: - Діти, коли я сьогодні йшла до дитячого садочка,
то побачила гарну сніжинку. Але вона була дуже сумна (виставляється зображення сумної
сніжинки). Сніжинка мені розповіла, що вона буває тільки білого кольору, а їй та її
подружкам так хочеться стати кольоровими, але, мабуть, це не можливо.
Тифлопедагог: - Послухайте, я теж когось сьогодні зустріла. Це – пензлик (показує
прикрашений пензлик). Але він не простий – це Пензлик-чарівник. І пензлик-чарівник
допоможе стати сніжинкам кольоровими, але тільки якщо ви допоможете і виконаєте його
завдання.
- Допоможемо сніжинкам стати кольоровими? (Так!). Добре, а поки ми покладемо ці
білі сніжинки в торбинку.
Офтальмотренаж (проводить тифлопедагог)
1. 3 пальцями кожної руки легко нажати на верхнє повіко відповідного ока
та потримати 1 – 2 с.(4 – 5 р.).
2. Витягнути руку з зоровим орієнтиром вперед , уважно дивлячись на
орієнтир повільно приближати до себе, не відводячи погляду (3 – 4 р.).
3. Орієнтир піднімати по черзі вгору – вниз не відриваючи погляду(4 – 5р.).
4. Так саме, тільки в лівий та правий бік.( 4 – 5р.).
5. Покліпали очима.
Вихователь: - І ось пензлик пропонує вам перше завдання:
1.

Я буду показувати вам цифри, а ви повинні викласти таку саме кількість

сніжинок на фоні. (Діти виконують завдання, потім запрошують одну дитину для
перевірки до дошки).
2.

– Молодці, ви дуже добре виконали перше завдання. Пензлику

сподобалося і він пропонує вам друге завдання:
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- Скажіть, будь ласка, що намальовано у вас на картках( геометричні фігури). Так, це
– геометричні фігури. Ви повинні добрати до них кольорові зображення. ( вихователь
перевіряє – Назар, яка фігура в тебе червона? Ксюша, якого кольору в тебе квадрат?...)
Тифлопедагог:
- Ви добре працювали і пензлик хоче з вами погратися.
3.Д/г "Чарівні фарби" ( діти діляться на 5 груп, кожній групі надається свій
колір(площинне зображення тюбика з фарбою) і кожній дитині з групи – пензлик
(площинний) відповідного кольору. Під музику діти рухаються по килиму, а педагог змінює
місцями кольорові орієнтири. Коли музика стихає – діти шукають свої кольорові позначки.
Вправа для очей «Пальминг»(проводить тифлопедагог).
Масаж пальчиків з використанням масажерів Су-Джок (проводить тифлопедагог).
4.Тифлопедагог: - А зараз Пензлик приготував вам ще одне завдання.
Візьміть, будь ласка, лінійки і червоний фломастер. Що ви бачите на лінійках? Так, це
геометричні фігури. Намалюйте, будь ласка, квадрат у верхньому лівому куточку паперу,
трикутник – посередині, круг – у правому нижньому куточку ...
- Молодці, ви дуже добре попрацювали і зараз пензлик перетворить білі сніжинки на
кольорові. ( Педагог торкається пензликом до торбинки

(торбинки заздалегідь

міняють місцями – з білими ховають, а з кольоровими виставляють) і дістає кольорові
сніжинки. На дошці зображення сумної сніжинки змінюють на веселе).
Висновки
Вихователь: - Діти, подивіться, сніжинка на дошці теж стала весела. Вона і її подруги
дуже вам вдячні! Ви сьогодні дуже добре, старанно працювали. Вам сподобалося допомагати
іншім? Молодці! Завжди треба допомагати тим, хто цього потребує. І за вашу допомогу
сніжинки приготували вам частування.
Конспект заняття з розвитку зорового сприйняття
та дрібної моторики дітей з порушеннями зору
Тема: Я - не чарівник, я тільки вчусь
Вік : 6 рік життя
Програмовий

зміст:

продовжувати

вчити

дітей

користуватися

шаблонами,

вдосконалювати знаряддєві дії з ножицями. Закріпити знання про кольори сонячного
спектру. Розвивати дрібну моторику, витончення рухів пальців рук, концентрацію уваги,
координацію; активізувати та стимулювати зорові функції. Підготовка дітей до письма.
Виховувати повагу до людей похилого віку, бажання допомагати та підтримувати їх.

84
Обладнання: малюнок замку із закритими сірим папером краєвидами; малюнки з
зображенням феї: сумної та радісної; смужки кольорового картону 7 кольорів сонячного
спектру для кожної дитини; прищіпки відповідних кольорів по 2 на кожну смужку; шаблони
квітів, фломастери, ножиці; кольоровий папір (у кожної дитини різного кольору); аркуші
картону з намальованими на них лініями та отворами для голки (зображення сонця, хмарки,
квітки, струмочка, трави), голка для килимоткацтва, клубки вовняних ниток.
Хід заняття
Пальцева гімнастика
Вступ
В старовинному замку жила дуже добра Фея Рукоділля. Вона вміла все: ткала туман з
сріблястого павутиння, робила візерунчасті пелюстки у квітів чарівними ножицями,
прищеплювала веселку над лісом зачарованими прищіпками. І навколо її замку була завжди
надзвичайна краса! Але Феї теж старіють. Ось і Фея Рукоділля постаріла, стали погано
бачити її очі, стали неслухняними її руки, а деякі чарівні слова вона забула взагалі. Навколо
замку Феї все стало виглядати не так гарно, як раніше. І дуже сумувала старенька
Рукодільниця, що не може повернути красу. Допоможемо Феї Рукоділля?

-

Щоб потрапити до Феї закрийте очі руками і коли я порахую до 10 і ми

перенесемося до Замку.
Вправа «Пальмінг»

-

Ось ми і потрапили до старовинного замку (відкривається демонстраційна

схема замку).

-

Спочатку ми кольоровими прищіпками причепимо веселку. Для цього на

кожну кольорову смужку прищепіть прищіпки відповідного кольору.
Вправа «Прищіпки у кошику»
(Після виконання завдання на малюнок чіпляється веселка).

-

Молодці, ви добре виконали завдання і ось над замком знову з’явилася веселка!

-

А зараз, щоб навколо замку стало красивіше, ми зробимо квіти. Візьміть, будь

ласка, шаблон квітки і обведіть на білому боці кольорового паперу.

-

Молодці дуже гарні квіти вийшли у вас, але щоб прикрасити ними замок треба

їх вирізати.
(Діти вирізують квітки і по черзі приклеюють їх на малюнок - педагог наносить клей
на середину квітки, а діти наклеюють.)
Фізхвилинка: Рухлива гра «Хто швидше намотає павутиння?»
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-

Павутиння з якого Фея Рукоділля ткала сріблясті тумани заплуталося. Давайте,

його розплутаємо. ( Після гри діти сідають за столи).

-

Подивіться, як все змінюється навколо замку старенької Феї, але деякі місця ще

виглядають не дуже привабливо. Щоб закінчити перетворення слід вишити візерунок
чарівною голкою. Давайте підготуємо наші пальчики, щоб вони краще виконували завдання.
Пальцева гімнастика
Вправа «Вишивання на картоні»
(У дітей візерунки різного ступеня складності: сонечко, хмарка, квітка, струмочок,
трава, зірка).
Після виконання завдання педагог відкриває схему повністю.

-

Діти, подивіться, який гарний став замок Феї і все навколо замку змінилося.

Подивіться як радіє Фея Рукоділля. Вона дуже, дуже вдячна Вам.

-

Молодці, ви всі працювали сьогодні дуже добре і старанно. Ви все зробили як

справжні чарівники!
Конспект заняття з розвитку зорового сприйняття
та дрібної моторики рук дітей з порушеннями зору
Тема: Кольорова країна
Вік :6 рік життя
Програмовий зміст: продовжувати вчити працювати з шаблонами.
Вдосконалювати навички штрихування ( в одному напрямку не виходячи за контур);
формувати предметно - практичні дії з олівцем, піпеткою, пінцетом.
Розвивати дрібну моторику, витончення рухів пальців рук; концентрацію уваги;
координацію (узгодження рухів рук та очей); кольоросприйняття; навички орієнтування на
мікроплощині.
Виховувати морально -етичні почуття : доброзичливість, взаємодопомогу, співчуття.
Обладнання: демонстраційні схеми чарівної країни: у чорно-білому та кольоровому
зображеннях; зображення Кольорової Феї; пінцети, платформи з чарунками для кульок,
кольорові кульки (зелені, червоні, жовті, сині ∅- 3 мм). Невеличкі склянки з водою по три на
кожну дитину, маленька губка; аркуш паперу з намальованими крапками; фломастери;
шаблони чорного кольору; олівці; аркуші білого паперу; по 3 квітки жовтого, зеленого,
червоного кольору; чарівна кулька, цукерки, кольорові клякси на паличках для
офтальмотренажу.
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Хід заняття
Пальцева гімнастика «Кольоровий віршик»
Кульбабка тиха на стежині
Жовтіється сама собі;
А у волошки очі сині.
А в неба очі голубі.
Зелені клени стали колом
Побіля нашого двора,
А ген за тихим жовтим полем
Червоне сонце до гора
(Євгенія Горєва).
В одній чарівній країні жили веселі та щасливі жителі, а правила ними добра та мудра
Кольорова Фея. Одного разу в країні з'явилася стара зла Чаклунка. Вона побачила, яка гарна
ця країна, які радісні її мешканці і тоді Чаклунка дуже розсердилася, бо ніколи не любила
нічого яскравого та була зла коли хтось радів. Зла чаклунка зачаклувала країну - перетворила
її в чорно - білу і зробила так, що Кольорова Фея зникла. Довго шукали мешканці свою
улюблену Фею, але так і не змогли знайти. Вони забули як можна сміятися та радіти, забули
які гарні бувають кольори, тому що в них не було ні яскраво-жовтого, ні соковито-зеленого,
ні ясного-блакитного, ні світанкового синього - жодного, а тільки чорній та білий. З тих пір
мешканці завжди сумували та плакали. І тоді вони вирішили звернутися за допомогою до
нас. Вони дуже просять, щоб ми з вами нагадали їм як можна зробити країну кольоровою та
допомогли знайти Кольорову Фею. Допоможемо? Так. Потрапити в цю країну допоможуть
нам веселі кольорові клякси.
Офтальмотренаж
Ось ми і потрапили в цю чарівну країну (відкривається схема із зображенням чорнобілої країни). Зараз ми нагадаємо мешканцям, як можна прикрасити країну, які кольорові
візерунки можна зробити. На цій білій дошці з чорними поглибленнями викладіть, будь
ласка, за допомогою пінцета візерунок з кольорових кульок.
Вправа «Перекладання кульок пінцетом»

-

Молодці, які незвичайні, гарні візерунки ви зробили!!! А зараз ми покажемо,

що звичайна вода теж може бути кольоровою. Для цього візьміть пензлик і зафарбуйте воду
у першій склянці в червоний колір, у другій - в синій, а в третій - в зелений колір. Потім
піпеткою наповніть чарунки із відповідними кольоровими позначками. Ці чарунки ми потім
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подаруємо мешканцям чарівної країни.
Вправа «Різнокольорові краплинки»
Фізхвилинка: Рухлива гра «Чарівні кольори» («Знайди свій колір»)
Вправа «Пальмінг»
- Діти, щоб знайти правительку чарівної країни Кольорову Фею, треба виконати
наступне завдання: з’єднайте крапки за порядком тільки ті, біля яких стоять цифри. Тоді
мешканці будуть знати де їм шукати Кольорову Фею.
Вправа «Від крапки до крапки»
- Діти, що ви побачили з’єднавши крапки? (Замок). Так. Це замок Кольорової Феї. А
ось і вона (виставляється зображення кольорової феї). Ви допомогли знайти Фею, і
мешканці вам дуже вдячні за це, але країна все ще чорно - біла і виправити це можете лише
ви. Візьміть чорні шаблони (у кожної дитини свій), обведіть та заштрихуйте кольоровими
олівцями. Пам’ятайте, що штрихувати треба в одному напрямку не виходячи за контур.
Якщо ви постараєтесь і виконаєте це завдання добре, то закляття, яке наклала Зла Чаклунка
зникне.
Вправа «Обведи та розфарбуй»
Діти виконують завдання, а педагог міняє картину на кольорову.
- Молодці подивіться на зображення чарівної країни. Все кольорове, яскраве, а
мешканці щасливі та радісні.
Висновки.- Ви працювали дуже добре. Якщо ви вважаєте, що виконували всі завдання
дуже добре то покладіть біля себе червону квітку; якщо думаєте, що у вас щось не вийшло,
то покладіть жовту квітку.
- Ой, погляньте, яка чудова кулька з’явилася (з’являється повітряна кулька з
прив’язаними до неї цукерками та листом.)
- Мешканці чарівної країни і Кольорова Фея дякують вам за допомогу та пригощають
вас смачними різнокольоровими цукерками.
Конспект заняття з розвитку зорового сприйняття
та дрібної моторики дітей з порушеннями зору
Тема: Птахи
Вік :7 рік життя
Програмовий зміст: Продовжувати закріпляти знання дітей про геометричні фігури
та геометричні тіла під час використання їх, як еталона для аналізу основної форми реальних
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об’єктів; вчити впізнавати геометричні фігури за допомогою рухово-дотикового способу
обстеження.

Продовжувати

формувати:

знаряддєві

дії

з

фломастером,

пінцетом;

конструктивні вміння під час роботи з папером (виготовлення годівнички за викройкою).
Активізувати та стимулювати зорові функції очей; розвивати дотикові відчуття та дрібну
моторику рук, полісенсорні взаємозв’язки. Виховувати: вміння дітей співпрацювати один з
одним на підставі взаємопорозуміння; дійову любов до живої природи.
Обладнання: демонстраційні зображення домівок для птахів різної геометричної
форми, роздаткові геометричні фігури (площинні та об’ємні), як еталони для визначення
форми предметів, набори з зображенням геометричних фігур (1 набор на дві дитини) та
«Чудові торбинки» з відповідними до зображень геометричними фігурами (1 торбинка на дві
дитини). Аркуші паперу з пронумерованими крапками, фломастери. Викройка годівнички,
пінцети, насіння трьох видів. Іграшкова ворона. Кільця Су-Джок, для пальчикового масажу;
снігурі на паличці для офтальмотренажу.
Використані

технології:

Офтальмотренаж

(пальмінг,

вправи

для

очей

за

рекомендаціями Мухіної) , корейський метод Су-Джок.
Хід заняття
Педагог: - Діти, коли я йшла до вас, то зустріла ворону (показує іграшкову ворону),
вона розповіла мені, що скоро, коли прийде весна, з теплих країв повертаються її друзіптахи. Вона дуже скучила за ними і тому хоче добре підготуватися до зустрічі з ними, але
одній їй не встигнути. Давайте допоможемо Вороні! ( Так!)
Офтальмотренаж: П.: - Нам треба з вами, спочатку, приготувати очі. (Вправи із
пташкою на паличці – простежування).
1.

П.: - Спочатку треба приготувати домівки для птахів. Домівки у них бувають

різної форми. Зараз я буду показувати вам їх будиночки, а ви будете піднімати геометричну
фігуру, на яку вони схожі. Молодці!
2.

П.: - А тепер, ми з вами покажемо вороні, як ми вміємо знаходити на дотик

геометричні фігури ( діти діляться на пари, одна дитина показує зображення будь-якої
геометричної фігури, а інша , на дотик, знаходить її. Потім вони міняються. Діти самостійно
перевіряють роботу один одного, та роблять висновки ( Молодець, ти знайшов всі
геометричні фігури правильно)).
3.

П.: Молодці, ви добре попрацювали і нагадали Вороні, які бувають у птахів

домівки, а щоб вона не забула, давайте ми з вами залишимо їй на згадку зображення
пташиних будиночків. (Вправа «Від крапки до крапки») Вам треба по черзі поєднати крапки
і ви побачите для якої пташки у вас вийшов будиночок. ( діти фломастером поєднують
крапки згідно цифрам, які написано біля них, та кажуть для кого в них вийшов будиночок).
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Фізхвилинка: - Ой, щось наша Ворона засумувала, давайте її розважимо!
Полетіла пташка-мати
Малюкам жуків шукати.
А малята не літають
Із гніздечка виглядають.
Хочуть в небі політати,
Але можуть лиш стрибати.
(Діти на килимку показують рухи з промовлянням віршика)
Пальмінг
4.

П.: - Ми з вами допомогли Вороні приготувати домівки її друзям, вона дуже

вдячна за це, але пташки будуть летіти здалека і мабуть зголодніють! Давайте для пташок
зробимо годівнички ( Давайте). Я вам роздам викройки, треба зігнути папір по намальованій
лінії. Починайте. (Діти виконують завдання, допомагають один одному у разі потреби)
5.

П.: - У вас вийшли дуже гарні годівнички! Але ж воні порожні! Давайте

наповнимо їх насінням1 (вправа «Переклади пінцетом». Діти з 3 чарунок перекладають
пінцетом насіння соняшника, гарбуза, кукурудзи до годівнички).
Висновки: П.: - Ви сьогодні молодці, допомогли нашої гості, Вороні, приготуватися
до зустрічі її друзів – перелітних птахів! Вона вам дуже вдячна! А вам сподобалося сьогодні
на занятті? Ось, у вас є малюнок дробинки, покладіть, будь ласка, зірочку на потрібну
сходинку (Діти викладають зірочку – чим вище сходинка, тим кращою вони вважають свою
роботу на занятті та навпаки).

Конспект заняття з розвитку зорового сприймання
та дрібної моторики рук дітей які мають порушення зору
із використанням блоків Дьєнеша
Тема: Кольорова казка
Вік дітей: 7 рік життя
Програмовий зміст: Закріпляти знання дітей про характерні сенсорні властивості
предметів: колір, форма, параметри величини. Продовжувати знайомити з карткамисимволами. Розвивати вміння розшифровувати інформацію про наявність або відсутність
певних властивостей у предметів по їх знаково-символічним позначенням. Формувати
класифікаційні вміння, спираючись на властивості логічних блоків. Розвивати аналізуюче
спостереження, простежуючу функцію ока, дрібну моторику рук.

Сприяти розвитку
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логічного мислення, уваги. Виховувати

вміння дітей співпрацювати один з одним на

підставі взаємопорозуміння, формувати адекватну самооцінку.
Обладнання: набори логічних блоків Дьєнеша (по 1 на кожну дитину), альбом до
блоків – «Нісенітниці», демонстраційні картки-символи, роздаткові схеми з символамипозначками, лабіринти чотирьох рівнів складності, фломастер червоного кольору, кола
Ейлера ( два пересічних обруча), зображення Кольорової країни: чорно-біле та кольорове,
психологічна вправа на формування самооцінки «Сходинки».
Хід заняття
Педагог: - Діти, сьогодні у нас з вами буде незвичайне заняття, справа у тому, що в
Кольоровій країні сталося лихо, мешканці не хотіли вчитися, і тому нічого не вміли. А
навіщо треба вчитися? (Відповіді дітей). Правильно! А мешканці навіть не знали назв
кольорів веселки, якого кольору сонечко, травичка, небо. І тоді веселка образилася на них і
забрала з країни всі кольори! (Показ чорно-білого зображення країни). Сумно стало у країні,
а чи зможемо ми їм допомогти? І, завдяки навчанню, мешканці дізнаються багато цікавого і
кольори знов повернуться до країни.


Зорова гімнастика за методикою Аветисова Е.С.



Пальчиковий масаж «Тактильні долоньки»



Сьогодні ми з вами будемо працювати з блоками Дьєнеша.

1. Перша вправа «Знайди потрібну фігуру». П.: - Давайте навчимо мешканців думати.
Хто сьогодні буде вчителем? (Діти обирають вчителя, дитина-вчитель виставляє карткисхеми, діти відповідно до них знаходять відповідний блок, «вчитель» перевіряє).
2. П.: - А зараз давайте виконаємо вправу «Виклади за схемою», яка допоможе
мешканцям Кольорової країни навчитися мислити. (Дітям пропонуються схеми з умовними
позначеннями кольору, розміру, форми та пропонується добрати потрібні блоки. Після
виконання діти, перевіряють роботи один у одного).
Фізхвилинка: П.: - Мешканці країни зовсім не розуміють прислів'я «Всьому свій час».
А чи зможете ви пояснити, що вона означає? Так - це прислів'я значить, що є час для роботи,
а є час і для відпочинку. А може час і нам відпочити?
До веселочки руки здіймемо
Відпочивати зараз почнемо
Руки вбік та легесенько прогнись
На сусіда подивись.
Ноги вгору ми підняли
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Ще й руками помахали,
Раз - присіли, на два - встали,
Та всі разом пострибали.
(Діти на килимку показують рухи з промовлянням віршика)
Пальмінг
3. П.: - Слідуюча вправа дуже складна, але ви такі старанні, що добре зможете її
виконати! Вправа «Лабіринти». Вона допоможе бути уважними. (Діти проходять лабіринт,
спираючись на умовні позначення, потім перевіряють завдання один у одного).
4. П.: - Ви дуже добре виконали завдання, змогли пройти усі лабіринти. Запрошую вас
на килимок пограти в гру «Розклади фігури». Ця гра навчить нас класифікувати (На килимі
розташовані два обручі, один з яких трохи знаходити на інший, дітям дається завдання,
наприклад, в лівий обруч покласти всі сині блоки, а в правий всі трикутники, у деяких фігур
будуть присутні обидві властивості, такі блоки треба буде покласти в утворену область між
двома пересічними обручами).
5. П.: - І останнє завдання «Незвичайні картини». Ця гра навчить творчості. Давайте
ми з вами покажемо мешканцям Кольорової

країни, що за допомогою знань можна

створювати цікаві, незвичайні візерунки, картини, які будуть прикрашати наше життя!
(Накладанням фігурами в альбомі до блоків Дьєнеша «Нісенітниці» діти утворюють
зображення)
Висновки: П.: - Подивіться, завдяки вашій старанній роботі, мешканці Кольорової
країни зрозуміли, що треба вчитися і як стати розумними, тому Веселка знов повернула
кольори (виставляється кольорове зображення країни). Вам сподобалося сьогодні на занятті?
А що сподобалося найбільше? Яка вправа була найважча? А як ви займалися нам допоможе
дізнатися вправа «Сходинки», але сьогодні ви будете виставляти відмітку не собі, а один
одному (Діти виставляють оцінку своєму напарнику по заняттю та пояснюють свою думку).
Конспект заняття з соціально-побутового орієнтування
та пошуково-дослідницької діяльності для дітей з порушеннями зору
Тема: «Ми - дослідники!»
Вік: 7 рік життя
Програмовий зміст: продовжувати знайомити дітей з властивостями води, з явищами
переходу рідини в пар та навпаки; з водою як розчинником деяких речовин; з нафтою, її
властивостями, значенням її для життєдіяльності людини. Дати уявлення про фільтр.
Підвести до розуміння того, що стан речовин в природі залежить від умов їх існування та
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цілеспрямованої діяльності людей. Формувати вміння встановлювати причино-наслідкові
зв’язки між явищами. Розвивати пізнавальну діяльність, збережені аналізатори, зорове
сприйняття, аналізуюче спостереження. Виховувати стійкий інтерес до об’єктів та явищ
природи.
Обладнання: кубики льоду з замороженими фігурками- іграшками. Колба, піч, сіль,
цукор, пісок у формочках на кожну дитину, склянки з водою по 3 на кожну дитину. Лійка фільтр з ватою. Нафта у ємностях на кожну дитину, папір. Мапа з картинками із
зображенням Казкової країни, дзеркало. Фігурки крапельки на кожну дитину для зорової
гімнастики.
Хід заняття
Пальцева гімнастика.
Щоб красувався рідний край
В зеленому гіллі,
Посадим на горбочку гай —
Сосну й дубки малі!
Високі стануть дерева,
Підіймуться до хмар.
У гаї житимуть сова,
Зозуля і шишкар.
Тут зійдуть проліски ясні,
Фіалки і розмай.
Розквітне ними навесні
Увесь зелений гай.
Протопче лиска тут сліди,
Прискоче й зайчик сам...
І люди, що прийдуть сюди,
Спасибі скажуть нам!

-

Діти, сьогодні у нас не звичайне заняття. Сьогодні ми будемо вченими -

дослідниками. Як, ви думаєте , хто такий дослідник?

-

Це Людина яка вивчає різні предмети та явища, спостерігає за ними в природі, а потім
проводить досліди в лабораторії; яка допомагає людям осушувати болота, прокладати
водогони в пустелі, рятують від повені та землетрусів.
-

Жителі однієї казкової країни не берегли воду. Вони забували перекривати

крани, засмічували озера та річки. І тоді Фея Води розсердилася на них і зачарувала всю воду
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в Королівстві, а її жителів перетворила на лід. Жителі просили пробачення у Феї, і Фея, так
як вона була доброю, пробачила їх. Але коли вона хотіла їх розчаклувати, виявилося, що Фея
забула всі заклинання. Тоді вона звернулася до нас за допомогою , щоб врятувати Казкову
країну. Але для цього слід познайомитися з властивостями води.
Зорова гімнастика
1 ДОСЛІД
-

Так як ми з вами дослідники. Ми спочатку вивчимо властивості льоду, щоб

розморозити жителів. Візьміть будь ласка, у руки заморожених жителів.

-

Скажіть, який лід на дотик? - Холодний, твердий, гладенький. А що таке лід? -

Це заморожена вода.
-

Якщо вода заморожена, то її можна розморозити. Давайте перевіримо.

Подивіться я кладу лід на гарячу піч. Що з ним відбувається? Він тане.
-

Але ми не можемо посадити на піч всіх жителів. Як же їх розморозити? Як ви

гадаєте, якщо ми залишимо їх у групі, вони розтануть? - Так. Чому?

-

Тому , що у групі тепло, а в теплі лід тане. Хай жителі розморожуються. А ми

подивимося що ж відбувається в Казковій країні. (демонстрація мапи)
2 ДОСЛІД
-

В цій частині країні трапилася повінь. Весь час йшов дощ і вода залила всі

дороги та будинки. Як же допомогти жителям?
-

Зараз ми проведемо такий дослід. Ми нагріємо воду. Подивіться уважно що

відбувається з водою? - Вона перетворюється у пару.
-

Правильно. Подивіться, я піднесу до пару холодне дзеркало. Що ви бачите?

Що відбувається з парою? - Вона перетворюється у воду. Так. Пара при охолодженні
перетворюється у воду, а вода при нагріванні у пару. Так, що треба зробити, щоб врятувати
жителів від повені? - Треба випарувати воду.. Але не існує такого великого нагрівача, який
може випарувати таку кількість води. Що випаровує воду на вулиці? - Сонце. Чому? - Тому,
що це - великий нагрівач. Ми попросимо Фею Води, щоб вона розігнала хмари. Ось
з’явилося сонце і воно випарувало всю воду.
Фізхвилинка
Сонце в мандрівку нас закликає
І про дорогу оповіщає.
Милуйтесь, мої любі, картинки дивіться,
Травам і квітам низько вклоніться.
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Несіть же їм ласку у кожній долоньці,
Разом з промінням веселого сонця.
Хай же мандрівка казкою стане.
Про неї розкажете татові й мамі.
3 ДОСЛІД Вода - розчинник.
-

В цій частині країни люди засмітили озера та річки. Сміття попало у труби і

люди залишилися без чистої води, їм нічого пити, вони не можуть вмиватися.
-

Давайте проведемо такий дослід. У вас на столі стоїть фільтр. Візьміть в ложку

цукру. Покуштуйте на язик. Який він на смак? - Солодкий.
-

Додайте його у воду та добре перемішайте. Що трапилося з цукром? Він

розчинився. Пропустимо цю воду через фільтр. Подивіться, чи залишилося щось на фільтрі?
- Ні.
-

Зараз наберіть сіль. Покуштуйте яка вона на смак. - Солона. Розчинимо її у воді

і теж профільтруємо. А після солі залишилося щось на фільтрі? - Ні.
-

А зараз наберіть пісок і теж добре перемішайте його з водою. Пісок

розчинився? - Ні. Пропустіть воду з піском через фільтр. Щось залишилося на фільтрі? Так., пісок. А вода у склянці чиста. Який можна зробити висновок?
-

Розчинні речовини: цукор, сіль проходять через фільтр, а не розчинні

залишаються на ньому.
-

Які речовини розчиняються у воді? - Сіль, цукор.

-

А які не розчиняються? - Пісок.

-

Як можна очистити воду від сміття? - Її треба профільтрувати. Що можна

порадити жителям, щоб очистити воду? - Профільтрувати її.
-

Так. Можна зробити великий фільтр і всю воду профільтрувати.

4 ДОСЛІД
-

А в цій частині країни Фея перетворила воду у нафту. Візьміть склянку у руки,

розгляньте нафту, понюхайте її.. Якого вона кольору, яка на запах?
-

Капніть нафту у воду та на папір. Що ви бачите? Нафта плаває на поверхні

води та утворила жирну пляму на папері.
-

Нафта - це масляниста речовина темно - бурого кольору з різким запахом,

легша за воду.
-

Вона дуже потрібна людям. З неї виготовляють бензин, газ, машинне масло,

фарби, пластмаси, ліки, гуму, тканини. Ось яка це корисна речовина. А що б порадили
жителям, де з’явилася нафта? Чи варто від неї позбавлятися , вона ж така корисна та
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потрібна? Давайте порадимо побудувати нафтопереробний завод для виготовлення різних
корисних речей.
Ось ми і допомогли жителям Казкової країни. Ми познайомили їх з

-

властивостями води та нафти. А що б ви порадили жителям. Щоб у них більше не траплялося
такого лиха?
-

Воду треба берегти. А як? Для чого?

-

Вона просто необхідна для життя. Ми її п’ємо, вмиваємося, поливаємо

рослини...
Конспект заняття з соціально-побутового орієнтування
та пошуково-дослідницької діяльності для дітей з порушеннями зору
Тема: "Юні дослідники Космосу"
Вік: 7 рік життя
Мета: закріпити вміння користуватися оптичними засобами під час розгляду
об'єктів, розвивати центральний зір; розвивати збережені аналізатори та полісенсорні
взаємозв'язки шляхом використання елементів педагогіки Марії Монтессорі. Продовжувати
спонукати до ініціювання контактів та до бажання керуватися в спільній діяльності
груповими інтересами шляхом самостійного поділу дітей на пари за особистими
уподобаннями під час виконання експериментів. Продовжувати формувати вміння адекватно
оцінювати себе. Поглибити та закріпити уявлення дітей про Космос, як простір що існує за
межами планети Земля, Сонце – як Зорю, основні планети що обертаються навколо Сонця.
Удосконалювати
обґрунтовувати

вміння
свої

встановлювати

висновки.

Дати

логічні
уявлення

взаємозв'язки
про

нові

у ході

поняття

дослідів

та

«лабораторія»,

«обсерваторія», «сузір'я».
Матеріали: Демонстраційний матеріал «Космос», диск із звуковим записом та
мелодіями космічної тематики, СD програвач, 6 карток із зображенням сузір'їв, картонні
зірочки та фони темно-синього кольору, мішечок із набором матеріалів ( залізо, дерево,
пінопласт, пластмаса, каміння, насіння американського клену),ємність з надписами на ній
(дерево, пластмаса, каміння, метал, пінопласт, насіння), біноклі, мішечок з білетами, схеми
проведення дослідів та таблиці оформлення результатів, лампа настільна, лінійка 50 см, два
спиртові термометри, довга та коротка палиці з пластиліновими кулями на вершині, модель
сонячної системи, набір матеріалів (метал, дерево, пластмас, пінопласт, каміння), 5 ємностей
з водою, фломастери, сходинки на аркуші формату А-3, 6 магнітів, 6 бейджиків з іменами
дітей, 6 значків з зображеннями зірок.
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Хід заняття
1.

Робота на лінії: Діти, ви не помітили чи змінилася якимось чином наша

групова кімната? ( Так). А що саме змінилося? ( З'явилися зображення космічних пейзажів).
Скажіть що зображене на першій картині? ( наша Галактика – Чумацький шлях) А на другій?
(Наша Сонячна система у якій є одна зірка – Сонце і 8 планет , раніше вважалося що їх 9 але
нещодавно визначили що остання планета Плутон є лише великим астероїдом) А що ж
зображено на 3 картині? ( наша планета – Земля). А на четвертій? (Природній супутник Землі
– Місяць. Його називають природнім бо він з'явився за допомогою природних чинників, ніби
сам по собі) А що зображено на наступній картині? ( Штучний супутник землі. Він
називається штучним, бо його створила людина. Вони потрібні нам для того щоби дивитися
телевізор, розмовляти по телефону, дізнаватися прогноз погоди). А що ж на шостій картині
зображено? (Космічна станція, яка постійно знаходиться у відкритому космосі. На них
працюють люди – астрономи які досліджують космічний простір та нашу землю із космосу).
-

Прослуховування запису із посланням від професора астронома, який запрошує

допомогти йому із дослідженнями , на час його лікарняного, на космічній станції.
2. Психогімнастика: «Подорож на космічну станцію».
- Вітаю вас на космічній експериментальній станції «Зоря1»!

Для вільного

пересування по нашій станції майте при собі посвідчення особистості. Бажаємо вам
приємного дня.( Аудіозапис)
3. Відправляємось роздивлятись все навколо. Це – обсерваторія, частина станції, де
вивчають зірки та сузір'я та різні космічні тіла, які знаходять у відкритому космосі, Дивіться
велике синє полотно а поряд зразки сузір'їв, як ви гадаєте яким дослідом тут займався
професор? ( Мабуть він хотів викласти зоряну модель неба і сузір'я на ньому.) Мабуть але
небо чисте, а може ми допоможемо і зробимо зоряне небо для професора? (Так) Тоді давайте
підготуємо наші пальчики до довгої і кропіткої роботи.
Пальцева гімнастика
- Розгляд сузір'їв на DVD програвачі пригадування їх назв. Гра "Виклади сузір’я за
прикладом". Роздивляння зірок у біноклі.
- Що ж іще є цікавого тут у професора в обсерваторії? ( діти знаходять порожні
контейнери із надписами на них, читають написи) А де ж самі предмети? Мабуть хтось їх
переплутав і склав усі разом у цей мішечок. Тактильна вправа "Відгадай предмет на дотик".
4. Фізхвилинка " Є у космосі зорі…"
Гімнастика для очей за технологією Базарного.
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5. Продовжимо екскурсію по станції. А це ми з вами потрапили до лабораторії, де
проводяться всілякі досліди. Тут 3 експерименти, які потребують завершення, пропоную
поділитися на дослідницькі групи з двох чоловік. Кожна група обере собі дослід

і

проводитиме його використовуючи схеми та оформлюючи результати своїх дослідів у
таблиці, які ми потім залишимо професору.
( Діти діляться на пари обирають конверт та читають назву експерименту та його
мету, що містяться у конверті. Користуючись схемами-підказками діти самостійно проводять
дослід та оформлюють висновки у таблицю. Потім кожна пара презентує іншим свою
таблицю та результати проведеного експерименту.)
6. Самооцінювання дітей: кожен оцінить свої досягнення за сьогоднішній політ на
наших сходинках самооцінки. ( Діти оцінюють себе виставляючи магніти на сходинках та
обґрунтовують свою самооцінку).
Прослуховуємо запис, де дітям дякують за гарну роботу та нагороджують значками
«Дослідник космосу».
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Додаток 12
Консультації для батьків
Що це за штука така, дрібна моторика?
Так називається злагоджена й уміла робота наших пальців. Вона тому і називається
дрібною, що пальці змушені виконувати складні та тонкі рухи.
Ще в II столітті до нашої ери в Китаї було відомо про вплив дій руками на розвиток
головного мозку людини. Древні китайці стверджували, що вправи за участю рук і пальців
гармонізують тіло та розум, позитивно впливають на діяльність мозку. Японська
акупунктура – ще одне тому підтвердження. На кистях рук розташовано безліч рефлекторних
точок, від яких ідуть імпульси в центральну нервову систему. Масажуючи певні точки,
можна впливати на внутрішні органи, які із цими точками пов’язані. Так, масаж великого
пальця підвищує активність головного мозку. Вказівний палець пов’язаний зі шлунком,
середній – із кишечником. Масаж безіменного пальця позитивно позначається на роботі
печінки та нирок, а мізинця – на роботі серця.
Чим краще розвинені дрібні рухи пальців, тим гармонійніше розвивається
людина. А ще виявлений зв’язок розвитку дрібних рухів руки з розвитком мовлення.
Все дуже просто: чим більше Ви будете працювати із малям ручками, тим швидше і
краще він почне говорити, тим правильнішим буде його мовлення.
Малюк

народжується, і його пальчики ще майже нічого не вміють. Вони не

слухаються, роблять, що хочуть. Мами розповідають дітям віршики про «Сороку – ворону»
не тільки для загального розвитку, але й для того, щоб пальчики тренувати. Адже дуже
непросто «варити кашу» або загинати неслухняні пальчики. До одного року малюк ще не в
змозі виконати такі вправи самостійно. Отут необхідна допомога дорослого!
Для більш дорослих малят гарним тренуванням пальчиків є простий пластилін або
солоне тісто. Поки малюк ще не вміє ліпити ведмедиків і зайчиків, він може просто м'яти
тісто в руках, відривати від нього невеликі шматочки. У цей час саме і відбувається масаж
точок на кінчиках пальців. Такі міні – вправи можна робити вже в рік – півтора.
Різноманітні мозаїки теж стимулюють розвиток моторики.
Обираючи мозаїки, обов’язково дотримуйтеся принципу: «Чим молодшою є
дитина, тим крупнішими мають бути деталі».
Можна дати малюкові коробку із великими ґудзиками та попросити розкласти їх за
кольорами. Коли малюк трохи підросте, Ви можете сміливо давати олівці, фарби, вугіллячка
або крейди. Будь – яке малювання теж сприяє розвитку дрібних м’язів руки. Якщо Ви
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бачите, що дитині складно тримати в руках олівець, вона ніяково тримає ложку, ніяк не може
щ
Займатися з нею більше. Є спеціальні вправи для розвитку м’язів руки – пальчикова
гімнастика. Як правило, всі вправи супроводжуються легкими, веселими віршами, тому
вмовити дитину позайматися такою цікавою справою, зазвичай не є проблемою.
Поради
-

Займайтеся з малюком «Пальчиковою гімнастикою» із найперших місяців

його життя.
-

Дитині повинні бути доступні пазли, мозаїка, конструктори (до 3 – років

звертайте увагу щоб вони не містили дуже дрібних деталей).
-

Ліпіть із малям із пластиліну, солоного тіста.

Малювання й розфарбовування так само гарно розвивають дрібну моторику.

ПОРАДИ БАТЬКАМ: підготовка руки дитини до письма
Важливим показником готовності дитини до шкільного навчання є розвиток
дрібної моторики. Уміння робити точні рухи кистю і пальцями руки має велике
значення для оволодіння письмом. Існує багато ігор і вправ для розвитку моторики.
1. Ліплення з глини і пластиліну. Це дуже корисно, причому ліпити можна не лише з
пластиліну і глини. Влітку можна спорудити казковий замок з піску або дрібних камінчиків.
А якщо на дворі зима, - що може бути краще снігової баби або гри в сніжки.
2. Малювання, розфарбовування картинок - улюблене заняття дошкільнят. Звернути
увагу треба на малюнки дітей. Чи різноманітні вони? Якщо хлопчик малює тільки машини і
літаки, дівчинка - схожих один на одного ляльок, то це навряд чи позитивно вплине на
розвиток образного мислення дитини. Батькам необхідно різноманітити тематику малюнків,
звернути увагу на основні деталі, без яких малюнок стає спотвореним.
3. Виготовлення виробів з паперу. Наприклад, виконання аплікацій. Дитині треба
уміти користуватися ножицями і клеєм.
4. Виготовлення виробів з природного матеріалу: шишок, жолудів, соломи і інших
доступних матеріалів.
5. Конструювання.
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6. Застібання і розстібання ґудзиків, кнопок, гачків.
7. Зав'язування і розв'язування стрічок, шнурків, вузликів на мотузці.
8. Загвинчування і розгвинчування кришок банок.
9. Всмоктування піпеткою води.
10. Відкривання і закривання дверець або скриньки.
11. Нанизування намист і ґудзиків. Влітку можна зробити намиста з горобини,
горішків, з насіння гарбуза і огірків, дрібних плодів.
12. Плетіння кісок з ниток, вінків з квітів.
13. Усі види ручної творчості: для дівчаток - в'язання, вишивання і так далі, для
хлопчиків - карбування, випалювання, художнє випилювання і так далі. Навчите Ваших
дітей усьому, що вмієте самі.
14. Перебирання круп. Насипати в невелике блюдце, наприклад, гороху, гречки і рису
і попросити дитину перебрати. Для майбутніх першокласників це теж дуже корисне заняття.
15. "Показ" вірша. Нехай дитина показує руками усе, про що говориться у вірші. Поперше, так веселіше, тобто слова і сенс запам'ятаються краще. По-друге, така маленька
вистава допоможе дитині краще орієнтуватися в просторі і користуватися руками.
16. Тіньовий театр. Попросити малюка з'єднати великий і вказівний пальці, а інші
розпустити віялом. На освітленою настільною лампою стіні з'явиться папуга. Якщо
розпрямити долоню, а потім загнути вказівний палець і відкопилити мізинець, на стінці
з'явиться собака.
17. Ігри в м'яч, з кубиками, мозаїкою.
Усі ці вправи приносять потрійну користь дитині: по-перше, розвивають його
руки, готуючи до оволодіння письмом, по-друге, формують у нього художній смак, що
корисно у будь-якому віці, і, по-третє, дитячі фізіологи стверджують, що добре
розвинена кисть руки «потягне» за собою розвиток інтелекту.
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Додаток 13
Алгоритм організації занять та практичні рекомендації щодо організації адаптованих
Монтессорі-занять
Алгоритм проведення Монтессорі-занять
1. Вітання педагога.
2. Коло.
3. Самостійне виконання завдань під спостереженням педагога.
4. Коло. Підсумки заняття.
5. Прибирання після себе.
Практичні рекомендації щодо організації адаптованих Монтессорі-занять
Коло


Особлива форма роботи за технологією Монтессорі. Вона включає вітання –
«емоційний» початок роботи, пальчикові ігри, рухливі ігри, знайомство з
навколишнім світом - природною і соціальною дійсністю.

Вільна робота з Монтессори-матеріалами


Індивідуальна робота в спеціально підготовленому розвиваючому Монтессорісередовищі. Під час вільних занять дітей педагоги проводять індивідуальні заняття з
дитиною (у вигляді триступінчатих уроків або презентацій нового матеріалу), під час
яких дитині передається спосіб діяльності з тим або іншим матеріалом, в процесі якої
можливе отримання нового знання, дається інформація, поняття стисло, але досить
ємко, з обов'язковою опорою на самостійну практичну діяльність дитини і отримувані
нею чуттєві враження. Індивідуальні заняття проводяться на основі спостережень
педагога за дитиною з урахуванням рівня і темпу його розвитку.

Театралізована діяльність


За бажанням дитини: ляльковий театр, драматизація, пальчиковий театр тощо.

Творчість


У Монтессорі-середовищі ця діяльність дуже різноманітна: малювання крейдою,
аквареллю, олівцями, гуашшю, ліплення, розфарбовування, різання, склеювання і так
далі. Ця діяльність спрямована на розвиток дрібної моторики, творчого мислення і
здатності до естетичного сприйняття.

Музична хвилинка
Коло


Завершення роботи. Самооцінка дітьми своїх досягнень.
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Додаток 14
РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ З ДІТЬМИ, ЩО МАЮТЬ
ОБМЕЖЕНІ МОЖЛИВОСТІ ЗДОРОВ'Я
Вихователям:
• по-доброму, турботливо ставитися до дітей з обмеженими можливостями здоров'я,
показуючи приклад ставлення до таких дітей іншим вихованцям, створювати умови для їх
гарного самопочуття і розвитку у дитячому садку;
• планувати і здійснювати індивідуальний підхід у всіх видах діяльності з урахуванням
діагнозу дітей з обмеженими можливостями здоров'я;
• залучати дітей з обмеженими можливостями здоров'я до ігор у маленьких підгрупах, до
загальних хороводних та імітаційних ігор, парних доручень, розвиваючи їх інтерес до
спілкування з однолітками і збагачуючи досвід таких дітей;
• учити дітей з обмеженими можливостями здоров'я мити, витирати руки й обличчя
рушником, знімати і надягати одяг, доглядати за ним, правильно сидіти за столом і
користуватися столовими приборами, складати іграшки на місце і підтримувати порядок,
розвиваючи навички елементарного самообслуговування та гігієни;
• співпрацювати з дітьми з обмеженими можливостями здоров'я у практичних справах
(спільні ігри, трудові доручення, догляд за тваринами, рослинами тощо), сприяючи розвитку
пізнавальної активності, допомагати дітям через спільну діяльність освоювати нові способи
та прийоми дії;
• розвивати дрібну, артикуляційну та загальну моторику за допомогою пальчикової,
артикуляційної гімнастики, чистомовок, масажу, загальнорозвивальних вправ, ігор і завдань.
Учителю-логопеду:
• проявляти увагу до дітей, створювати умови для гарного самопочуття й активності;
• здійснювати комплексний мовленнєвий розвиток, включаючи у роботу з дітьми з
обмеженими можливостями здоров'я ігри та завдання на розвиток усіх компонентів
мовлення (фонематичні процеси, лексичний і граматичний лад, зв'язне мовлення);
• розвивати слухову функцію (немовленнєвий, мовленнєвий слух і фонематичні процеси),
зорово-просторову і рухову функції (загальну, артикуляційну, дрібну моторику);
• здійснювати розвиток розумової діяльності й емоційно-особистісної сфери.
Практичному психологу:
• приділяти особливу увагу психічному самопочуттю дітей з обмеженими можливостями
здоров'я, збереженню їхнього психічного здоров'я;
• підвищувати активність дітей та їхню самостійність через індивідуальні групові заняття,
спрямовані на розвиток навичок комунікативності;
• здійснювати інтелектуальний, соціально-психологічний й емоційно-вольовий розвиток
дітей.
Інструктору з фізкультури:
• здійснювати диференційований підхід під час підготовки до занять (планувати
індивідуальну роботу);
• створювати умови для гарного самопочуття дітей, що мають обмежені можливості здоров'я,
попереджувати їх стомлюваність;
• розвивати загальну рухову активність дітей, що мають обмежені можливості здоров'я;
• розвивати різні види самостійної рухової діяльності з урахуванням рухових можливостей
дітей, що мають обмежені можливості здоров'я;
• розвивати фізичні якості й рухові здібності: швидкість реакції, спритність, гнучкість, силу,
витривалість, координацію;
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• формувати у дітей з обмеженими можливостями здоров'я базові вміння і навички у різних
іграх і вправах, елементи техніки виконання всіх основних видів рухів.
Музичному керівнику:
• створювати умови для прояву позитивних емоцій, гарного самопочуття дітей, що мають
обмежені можливості здоров'я;
• здійснювати індивідуальний підхід у роботі з дітьми (зменшувати навантаження, давати
посильні завдання);
• забезпечувати музичний розвиток, використовуючи у роботі рухливі ігри, ігрові завдання,
рухи під музику, хороводні ігри, спів, слухання музики;
• залучати дітей, що мають обмежені можливості здоров'я, до святкових заходів, розваг,
театральної діяльності, розвиваючи їхні творчі здібності.
Забезпечення права і комфортних умов на освіту дітей з обмеженими можливостями
здоров’я в загальноосвітніх навчальних закладах, одержання освіти та участі в трудовій
діяльності громадян, що відносяться до категорії «осіб з обмеженими можливостями
здоров’я», є необхідною характеристикою демократичного цивілізованого суспільства.
Розвиток сучасних інформаційних технологій, науково-технічний прогрес і глобальні
зміни видів професійної діяльності різко розширили можливості соціальної інтеграції різних
категорій дітей з відхиленнями в розвитку, поведінці, обмеженими можливостями здоров’я
та особливими освітніми потребами. Люди, раніше приречені бути на утриманні держави,
стають повноцінними членами суспільства. Кардинальне вирішення проблем забезпечення
нормального розвитку і освіти даної категорії дітей вимагає суттєвих змін державної
політики по відношенню до системи спеціальної освіти.
Інклюзивна освіта – перший крок до визнання ціннісної значимості і поваги до
особистості кожної дитини, прийняття її індивідуальності й неповторності, забезпечення її
подальшого повноцінного та гідного життя в суспільстві.
Сучасне громадянське суспільство неможливе без активного залучення всіх своїх
членів у різні види діяльності, поваги прав і свобод кожної окремої людини, забезпечення
необхідних гарантій безпеки, свободи і рівноправності.
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Додаток 15

Презентація
розвивального середовища
з використанням Монтессорі-матеріалу
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Дошкільний навчальний заклад
комбінованого типу (ясла-садок) №81
«Бірюсинка»

Організація розвивального середовища з
використанням
Монтессорі-матеріалу

106

Один із напрямків впровадження
педагогічної технології Марії Монтессорі –
організація розвивального середовища

107

РІЗНОКОЛЬОРОВІ
КРАПЛІ
Мета вправи:
Розвиток дрібної моторики.
Потоншення руху пальців рук.
Концентрація уваги. Координація.
Підготовка руки до письма.
Розвиток кольоросприйняття.

108

ПЕРЕКЛАДАННЯ КУЛЬОК
ПІНЦЕТОМ

Мета вправи:
Розвиток дрібної
моторики.
Потоншення руху
пальців рук.
Координація.
Підготовка руки до
письма. Активізація
та стимуляція зорових
функцій.

109

ВИШИВАННЯ
НА КАРТОНІ,
ШНУРОВКИ
Мета:
розвиток співдружніх рухів рук
та очей, дрібної моторики рук.
Концентрація уваги.
Координація. Підготовка руки
до письма.

110

Прищіпки у кошику
Прищіпки в
Мета:
кошику Розвиток дрібної
моторики трьох
основних пальців
руки (великого
вказівного і
середнього).
Підготовка руки до
письма. Активізація
зорових функцій.

111

НАСІННЯ
(І ВАРІАНТ)
Мета:
Розрізнення насіння деяких
рослин.
Розвиток зорової уваги, зорової
пам'яті, співдружніх рухів рук
та очей.

112

Насіння
(ІІ варіант)
Мета:
Знайомити з насінням деяких
рослин. Прищеплення цікавості до
роботи з природним матеріалом.
Розвиток дрібної моторики.

113

ПИСЬМО НА
МАНЦІ
ТА ПШОНІ
Мета:
Розвиток
тактильних
відчуттів, дрібної
моторики рук.
Підготовка руки до
письма. Активізація
зорових функцій.

114

РАМКИ ТА
ВКЛАДКИ
Мета:
Розвиток сенсомоторної координації;
цілісного сприйняття; формування
пізнавального інтересу,
допитливості;
РАМКИ
І
збагачення і активізація словника;
ВКЛАДИШІ
розвиток співдружніх рухів рук та очей.

115

Обведи та домалюй
Мета:
Тренування руки в обведенні плоских фігур, штрихуванні, дотриманні
кордонів і розмірів при роботі з олівцем. Потоншення дрібною
моторики. Підготовка до письма. Розвиток зорових функцій.

116

Піпетка у
пляшці Мета:
Розвиток мускулатури
обох рук. Концентрація
уваги. Побічно - космічне
виховання (фізика).
Розвиток простежуючої
функції очей.

117

СИЛУЕТ ТА КОНТУР
Мета:Розвиток логічного мислення через сенсорне сприйняття.
Концентрація уваги. Розвиток бінокулярного зору. Формування
співдружніх рухів рук та очей.

118

Тактильні предмети
«Тактильні долоньки»

«Тактильні мішечки»

119

Сенсорні куби
Мета:
Потоншення
тактильних відчуттів;
розвиток логічного
мислення; активізація та
стимуляція зорових
функцій.

120

Мета:
Координація рухів руки.
Тренування м'язів грона руки.
Концентрація уваги. Підготовка
до листа. Концентрація зорової
уваги.

ЯК РІЖУТЬ
НОЖИЦІ

121

Склади візерунок
або
кубики Нікітіна

Мета:
Уміння логічно
зіставити кольорове
геометричне
зображення;
збудувати ряд або
візерунок за зразком в
одному або різному
масштабі.
Розвиток логічного
мислення через сенсорне
сприйняття.

122

М'які картини
Мета:
Розвивати творчу
уяву, дрібні м'язи
рук, орієнтування
на площині.
Формувати
сенсорні

123

Підготовлене середовище — найважливіший елемент педагогіки
Монтессорі. Без неї вона не може функціонувати як система. Підготовлене
середовище дає дитині можливість поступово, крок за кроком звільнятися
від опіки дорослого, ставати від нього незалежним.
Розвивальне Монтессорі-середовище стимулює дитину самостійно
розвиватися, слідуючи своїм природним і індивідуальним потребам.
Монтессори- середовище дає можливість малюку отримувати знання
шляхом емпіричного досвіду, не заучуючи інформацію. Про своє оточення
діти піклуються самі. У цьому вони набувають навиків незалежності від
дорослих.

124

Пошуково-дослідницька
діяльність
ЛАБОРАТОРІЯ МАРІЇ МОНТЕССОРІ

125

Дошкільний вік важливий для розвитку пізнавальної потреби дитини, яка знаходить вираження у формі
пошукової, дослідницької діяльності, направленої на “відкриття” нового і розвиток продуктивних форм
мислення.
Для розвитку дитини вирішальне значення має пізнавальна діяльність, яка розуміється не як процес засвоєння
знань, умінь і навиків, а як пошук знань, придбання знань самостійне або під керівництвом дорослого.
Необхідно включати дошкільника в осмислену діяльність, в процесі якої він сам зміг би виявляти нові
властивості предметів, їх схожість і відмінності, мати можливість набувати знань самостійно. У зв'язку з цим
особливий інтерес представляє вивчення дитячого експериментування.
Дитяче експериментування дозволяє малюку засвоювати все міцно і надовго, тому, що дитина не лише чує і
бачить, але і робить сам.

126

Досліди з водою
Мета: систематизувати і розширювати уявлення дітей про властивості води; сприяти формуванню позитивного
відношення до води (пізнавального, дбайливого, творчого); розвивати уміння формулювати проблему, аналізувати
ситуації, планувати експеримент, продумувати хід діяльності для здобуття бажаного результату, робити виводи
на основі практичного досвіду;активізувати словник дитини; виховувати відчуття взаємодопомоги, акуратність
при проведенні досліду.

127

Досліди з повітрям
Мета:Познайомити дітей з властивостями повітря; формувати уявлення про
необхідність повітря для існування всього живого на Землі, екологічну свідомість.
Розвивати інтелект, вміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки.

128

Вправи з природним
матеріалом
Мета: знайомити дітей з об'єктами оточуючого світу, їх властивостями. Розвивати пізнавальну цікавість,
логічне мислення, збережені аналізатори. Формувати екологічну свідомість.

129

Досліди зі світлом
Мета:Учити
спостерігати, бачити
причинно–наслідкові
зв'язки, робити виводи.
Розвивати логічне
мислення, мовлення,
кругозір.
Виховувати
допитливість.

130

Прості хімічні досліди
Мета:формування основного цілісного світобачення дитини засобами фізичного
експерименту. Розвиток спостережливості, уміння порівнювати, аналізувати,
узагальнювати, розвиток пізнавального інтересу дітей в процесі експериментування,
встановлення причинно-наслідкової залежності, уміння робити висновки. Розвиток
уваги, зорової чутливості. Створення передумов формування практичних і розумових дій.

