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Актуальність. «Закон України про дошкільну освіту» - зробив 

перший крок до модернізації дошкільної освіти, закликав до 

приведення у відповідність освітньо - виховних технологій 

вимогам життя сучасної епохи. 

Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» 

Міністерства освіти і науки України висвітлює концептуальні 

позиції щодо реформування змісту дошкільної освіти в Україні. 

Мета роботи - створення корекційної програми розвитку 

мовлення у дітей груп компенсуючого типу з мовленнєвими 

вадами ( з досвіду роботи) та показати сучасні підходи до 

планування. 

 





  Зміст       
• Пояснювальна записка     
• Програма навчання дітей з загальним  

недорозвиненням мовлення III рівня  (I рік 
навчання, молодший дошкільний вік) 

• Програма навчання дітей з загальним 
недорозвиненням мовлення III рівня (I рік 
навчання, старший дошкільний вік)  

• Програма навчання дітей із фонетико - 
фонетичним недорозвиненням мовлення 
(старший дошкільний вік) 

• Список використаних джерел 
 



Три періоди: 

• перший період: вересень-листопад 

• другий період: грудень-лютий 

• третій період: березень - травень. 

 



Розділи: 

• формування звукової культури мовлення; 

•  формування лексичної складової; 

•  формування граматично складової 
мовлення; 

• формування зв’язного мовлення 

 
Принципи: 

• наступності  

• послідовності  

• повторюваності 





   Зміст      

• Блочно-тематичне планування корекційно-відновлювальної 
роботи з урахуванням лексичних тем (ЗНМ  III рівня, I- й рік 
навчання, молодший дошкільний вік) 

• Корекційно-відновлювальна  робота з дітьми із ЗНМ  III 
рівня,, I –й рік навчання , молодший дошкільний вік. 

• Блочно-тематичне планування корекційно-відновлювальної 
роботи з урахуванням лексичних тем (ЗНМ III рівня , I- й  рік 
навчання, старший дошкільний вік)  

• Корекційно-відновлювальна робота з дітьми  із ЗНМ III рівня, 
I- й  рік навчання , старший дошкільний вік. 

• Блочно-тематичне планування корекційно-відновлювальної 
роботи  з урахуванням лексичних тем (ФФНМ, старший 
дошкільний вік) 

• Корекційно-відновлювальна робота з дітьми з ФФНМ, 
старший дошкільний вік. 





Корекційно-відновлювальна  робота з дітьми із 
ЗНМ  III рівня (I –й рік навчання, 

молодший дошкільний вік)  

Лексика, 

синтаксис 
Звуки 

Звуко-

складовий  

аналіз 

Фонема- 

тичне 

сприймання 

Граматична 

будова 

Зв’язне 

мовлення 

Дрібна 

моторика 

Розвиток 

психічних 

процесів 



Корекційно-відновлювальна робота з дітьми з ЗНМ 
III рівня, I-й рік навчання (старший дошкільний вік) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  
Лексика, 

синтаксис 
Звуки 

Звуко-

складовий 

аналіз 

Фоне 

матичне 

сприй 

мання 

Грама 

тична 

будова 

Зв’язне 

мовлен

ня 

Дрібна 

мотори

ка 

Орієнтуван

ня в 

просторі 

та часі 



Корекційно-відновлювальна робота з дітьми з 
фонетико-фонематичним недорозвиненням 

мовлення (старший дошкільний вік) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  
Лексика, 

синтаксис 
Звуки 

Звукоскла

довий 

аналіз 

Фонема

тичне 

сприй 

мання 

Грама 

тична 

будова 

Зв’язне 

мовлен

ня 

Дрібна 

мотори

ка 

Профілак 

тика 

дисграфії та 

дислексії 





Зміст 
• Картка №1. Тема «Познайомимося» 

• Картка №2. Тема «Дитсадок- наша велика сім’я» 

• Картка №3. Тема «Дивинки осені-фрукти» 

• Картка №4. Тема «Родичі гарбузові» 

• Картка №5. Тема «Таємниці золотої осені» 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

• Картка №31. Тема «Казка - вигадка та в ній натяк…» 

• Картка № 32. Тема «Сезонні зміни в природі. Весна» 

• Картка № 33. Тема «Дивина природи –луг» (комахи) 

• Картка № 34. Тема «Ліс - наше багатство» 

• Картка № 35. Тема «Уроки Світлофора»  

• Картка № 36. Тема «Щоб рятувати , слід знати» (по сторінках 
Червоної книги) 



Блок «Ми - одна сім’я» 

  

Картка №1. Тема «Познайомимося» 

  

1.1 Понеділок 

  

• Розвиток загальних мовленнєвих процесів. 

• Розвиток фонематичного сприймання. 

• Розвиток не мовленнєвих процесів. 

• Розвиток дрібної моторики. 

• Лексико-граматична робота.  
 





Зміст 

• Передмова  

• Умовні позначення 

• Гімнастика для губ та язика 

• Орієнтовні вправи дихальної гімнастики 

• Ігри на розвиток мовного слуху 

• Ігри на розвиток фонематичного слуху 

• Мовний матеріал 

• Література 
 



























Дякую за увагу 


