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етапах взаємодії з дитиною зі СДУГ, а згодом додавати чи прибирати певні
пункти [1, c.127]. Дитину із синдромом дефіциту уваги з гіперактивністю, як і
кожного учня в класі, потрібно прийняти та зрозуміти, а на основі цього
створювати відповідну атмосферу та навчальний план для неї.
Перспективами майбутніх досліджень може стати адаптація дітей зі
СДУГ у середній школі, розробка методів та прийомів з допомоги у навчанні та
соціалізації.
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Довженко Т.О.
РОЛЬ ІГОР ТА ІГРОВИХ ПРИЙОМІВ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ
ЛЕКСИКИ ДІТЕЙ З ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ
III РІВНЯ
У статті проаналізовано проблему застосування ігор та ігрових
прийомів у процесі формування лексики дітей із загальним недорозвиненням
мовлення ІІІ рівня, охарактеризовано напрямки логопедичної роботи з дітьми,
враховуючи їх психологічні та мовленнєві особливості.
Ключові слова: загальне недорозвинення мовлення, словниковий запас, гра,
ігрові прийоми.
Постановка проблеми. Гpa є одним з найцiкавiших видів людської
діяльності, провідною діяльністю дошкільника, засобом його всебічного
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розвитку,

важливим

методом

виховання.

Т. Поніманська

її

називала

«супутником – дитинства» хоч у житті граються не тільки діти, а й дорослі.
Дитяча гра – це діяльність спрямована на орієнтування в предметній і
соціальній дійсності, в якій дитина відображає враження від їх пізнання.
На думку педагогів і психологів (О. Запорожець, В. Логінова, А. Усова,
П. Якобсон) дитяча особистість розвивається в ігровій діяльності, що є
найдоступнішою для дитини, оскільки понад усе відповідає її психічним і
фізичним особливостям. В ігрових діях розвиваються мовлення дошкільника,
його почуття, сприймання, збагачується емоційна сфера, саме через гру дитина
опановує всю систему людських стосунків.
Аналіз досліджень і публікацій. Дослідники, які вивчали проблему
розвитку мовлення дітей із ЗНМ III рівня (Н.Борякова, Ю.Демянов,
С. Каропова, В. Ковшиков, І.Колобова, Л. Кузнєцова, Р. Левіна, В.Лубовський,
Е.Мальцева,
Є. Соботович,

І.Мартиненко,
В. Тарасун,

Н.Менчинська,
Н.Ципіна,

Л.Переслені,
Г.Черемухіна,

В.

Подобід,

Г.Шаумаров,

А. Шахнарович, С.Шевченко, М. Шеремет та ін.) досить детально описали рівні
мовленнєвого розвитку, стан сформованості пізнавальних процесів, рухової
сфери цих дітей. Вплив ігор та ігрових вправ на мовлення дітей було розкрито в
працях педагогів класиків (Я. Коменський, С. Русова, В.Сухомлинський,
К.Ушинський),

психологів

(Л. Виготський,

Д. Ельконін,

С.Рубінштейн),

сучасних педагогів (Г.Швайко, К. Щербакова). Але, проблеми формування
словника цих дітей висвітлені недостатньо повно.
Мета статті: розглянути вплив ігор та ігрових прийомів на процес
формування лексики дітей з загальним недорозвиненням мовлення iii рівня.
Виклад матеріалу дослідження. У системі навчання i виховання
дошкільників активно використовуються дидактичні (навчальні) ігри, якi
розвивають спостережливість, уяву, пам'ять, мислення, мовлення, сенсорні
орієнтації дітей у розмірах, формах, кольорах, максимально задіюють
інтелектуальний потенціал у пізнанні світу і себе. Педагогічна мета
дидактичних полягає в сенсорному вихованні, мовленнєвому розвитку,
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ознайомленні дошкільників з навколишнім світом, формуванні у них
елементарних математичних уявлень тощо.
У гpi як формі навчання взаємодіють навчальна (пізнавальна) та ігрова
сторони. Відповідно до цього логопед одночасно навчає дітей i бере участь у
їхній гpi, а діти граючись навчаються. Корекційно-логопедичний вплив для
дітей із загальним недорозвиненням мовлення III рівня носить комплексний і в
той же час диференційований характер [2].
Диференціація
урахуванням

корекційно-логопедичного

клінічної

характеристики,

впливу

здійснюється

з

індивідуально-психологічних

особливостей дитини, особливостей її психічної діяльності, працездатності,
рівня недорозвинення і механізмів порушень мовлення.
У процесі корекційної роботи логопеду необхідно вміти організувати
мовленнєву діяльність дітей, викликати позитивну мотивацію, максимально
активізувати пізнавальну діяльність дітей з ЗМН використовувати різноманітні
прийоми і методи, ефективно здійснювати допомогу дітям в зоні їх
найближчого розвитку.
Логопедична

робота

з

дітьми,

що

страждають

загальним

недорозвиненням мовлення III рівня має враховувати їхні психологічні й
мовленнєві особливості і здійснюватись за напрямками:
•

розвиток

розумових

операцій

аналізу,

синтезу,

порівняння,

узагальнення;
•

розвиток зорового сприйняття, аналізу, зорової пам'яті;

•

формування просторових уявлень;

•

розвиток слухового сприйняття, уваги, пам'яті;

•

корекція порушень моторного розвитку, особливо порушень дрібної

й артикуляційної моторики;
•

корекція порушень звуковимови й спотворень звукоскладової

структури слова;
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•

розвиток лексики (збагачення словника, уточнення значення слова,

формування лексичної системності, структури значення слова, закріплення
зв'язків між словами);
•

формування морфологічної і синтаксичної системи мовлення;

•

розвиток фонематичного аналізу, синтезу, уявлень;

•

формування аналізу структури речень;

•

розвиток комунікативної, пізнавальної і регулюючої функції

мовлення [1].
При поповненні словникового запасу дітей із загальним недорозвиненням
мовлення III рівня особливе значення мають мовленнєва практика, пізнавальна
і мовленнєва активність. Зважаючи на те, що діти із ЗНМ ІІІ рівня мають
труднощі в поповненні словника прикметниками, варто звертати особливу
увагу на розширення їхнього лексикона цією частиною мови.
Для

поповнення

й

активізації

словникового

запасу

ефективно

використовувати словесні ігри. У будь-якій такій грі відбувається рішення
визначеної розумової задачі, тобто одночасно відбувається корекція як
мовленнєвої, так і пізнавальної діяльності дітей. Це надзвичайно важливо для
дітей із загальним недорозвиненням мовлення ІІІ рівня, враховуючи специфіку
пізнавальної діяльності цих дітей можна рекомендувати такі словесні ігри, як
«Магазин», «Відгадай-но», «Що буває широке», «Схожий - не схожий» і ін.
Корекція

мовленнєвої

діяльності,

особливо

словника,

повинна

відбуватися в найтіснішому зв'язку з корекцією пізнавальної діяльності. Це
один з найважливіших моментів у плануванні роботи з зазначеною категорією
дітей. Рекомендуються використовуються такі прийоми: описи предметів, їхніх
зображень, опису по пам'яті, розповіді за уявленням й ін. Гарні результати
дають завдання на придумування і відгадування загадок.
Необхідною умовою розширення словникового запасу є розвиток
здатності до словотворення, тобто утворенню похідних слів від кореневих. З
цією метою дітям пропонуються завдання: а) на визначення діючих осіб (Як
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називають людини, що чистить чоботи?); б) на аналогії (У кішки - кошеня, у
лисиці - ... ?); в) на утворення родинних слів (сад – содовий – садити) і ін.
В роботі зі збагачення словникового запасу дітей особливої уваги вимагає
предикативний словник, прикметники. Процес оволодіння прикметниками
починається зі слів, що позначають колір, форму, величину, властивості
матеріалів. Особлива увага приділяється розвитку просторових уявлень і
введенню в активний словник слів, позначаючих різні варіанти розташування
предметів в просторі.
Одночасно продовжується робота з

систематизації номінативного

словника, особливо по освоєнню родових понять, що сприяє розвитку операцій
узагальнення, аналітико-синтетичної діяльності дітей.
Словесні ігри і вправи треба проводити не тільки на заняттях, але і на
прогулянці, під час рухливих ігор. Вони значно збагатять екскурсію,
допоможуть проаналізувати і запам'ятати побачене, наділити зорові враження в
словесну форму. А оскільки в дітей із ЗНМ ІІІ рівня переклад зорових вражень
у словесну форму порушений, то необхідно звертати увагу на словесний звіт
про виконане завдання. Варто вимагати від дитини, щоб вона описала
намальовану нею картинку, зроблений виріб. Спочатку дорослий робить такий
звіт сам, а дитина слухає його. Тільки після такого підготовчого етапу дитина
самостійно розповідає про те, що вона побачила, зробила.
Тобто для дітей із загальним недорозвиненням мовлення III рівня
необхідно організувати різного роду мовленнєву діяльність дітей (екскурсії,
спостереження, гри і т.д.), в якій вихователь виробляє в них уміння
спостерігати, порівнювати, узагальнювати явища навколишньої життя, а також
різні явища язика.
Словникову роботу необхідно проводити так, щоб побудити у дітей
інтерес до семантичних спостережень ( «Чому цей предмет так називається?»).
В процесі подібних спостережень діти опановують значеннями слів, у них
формуються практичні морфологічні узагальнення. Це, у свою чергу, впливає
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на формування словотворчих процесів - одного із самих слабких ланок у
мовленнєвій діяльності дітей із затримкою психічного розвитку.
Працюючи над словом, треба враховувати, що будь-яка мовленнєва дія,
висловлення являє собою процес постановки і рішення своєрідної розумової
задачі. «Мовлення не є просто вербалізація, відшукування і підклеювання
словесних ярличків до розумових сутностей: це творча інтелектуальна
діяльність, що включається в загальну систему психічної діяльності. Це
рішення пізнавальної задачі, це дія в проблемній ситуації, що може
здійснюватися з опорою на мовлення». Саме такий підхід до розвитку словника
найбільш продуктивний при корекційній роботі з дітьми.
Висновки, перспективи подальших пошуків у напрямі дослідження.
Перспективу подальших досліджень вбачаємо у розробці програми формування
лексики дітей з загальним недорозвиненням мовлення ІІІ рівня із застосуванням
ігор та ігрових прийомів.
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Постановка проблеми. Теорія та методика навчання та виховання дітей з
особливими освітніми проблемами з кожним роком все частіше звертає увагу не
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