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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Актуальність програми 

Сучасною світовою тенденцією є прагнення до соціальної адаптації осіб з 

особливостями психофізичного розвитку. Вона передбачає  формування нової 

культури й освітньої  норми, насамперед   поваги до фізично й інтелектуально 

неповносправних людей,  забезпечення достатніх умов для їхньої  інтеграції в  

суспільство. Окреслена тенденція найперше стосується осіб зі складними 

порушеннями  психофізичного розвитку, 

Діти з «особливими потребами» – це досить складний, своєрідний контингент. 

Їх відрізняє ряд особливостей, головна з яких полягає в тому, що результати їх 

навчання і виховання педагоги та психологи чекають достатньо довго, діти не 

дають «зворотного зв'язку», як їх однолітки, що нормально розвиваються, унаслідок 

органічного ураження головного мозку і як наслідок – порушення пізнавальної 

діяльності. Для того, щоб отримати, «відчути результат», необхіднo 

використовувати в своїй роботі різні методи і прийоми навчального і виховного 

характеру. Одночасно з традиційними методами психолого-педагогічного впливу на 

дитину, доцільно використовувати метод кінезіологічної корекції, спрямований на 

зняття окремих симптомів, поліпшення розвитку психічних процесів, дрібної та 

загальної моторики, зниження стомлюваності, активізацію пізнавальних процесів 

тощо. Підвищенню ефективності заняття сприяє комплексне використання таких 

вправ: 

1) пальчикова гімнастика; 

2) вправи, спрямовані на розвиток міжпівкульової взаємодії. 

У дітей з ДЦП є труднощі просторового аналізу і синтезу, порушення схеми 

тіла, словесного відображення просторових відношень. Для них рухи не лише важкі 

для виконання, але й дуже слабо відчутні, що стає причиною утруднення простих і 

більш складних форм сприйняття. Слабкість тактильного сприйняття, кінестетики 

значно ускладнюють наступне засвоєння навичок письма. 

Діти з ДЦП відчувають великі труднощі у пізнанні навколишнього світу 

(стиснуті кулачки, обмеженість пересування), що ускладнює формування у них 
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предметно-просторових уявлень. Необхідно створити  спеціальний терапевтичний 

простір: предметно-розвиваюче середовище, в якому дитина зможе відчути себе 

впевненою, буде проявляти самостійність і незалежність. Адже хвороба не завжди є 

визначальним фактором у відставанні сенсорної діяльності  цих дітей. Набутий 

частий негативний досвід робить дитину пасивною. Пасивне ставлення до пізнання 

нового домінує і дитина відмовляється від спроб пізнання. Вправи, які викликають 

труднощі, зазвичай ігноруються, хоч певний інтерес присутній. Важливо розпізнати 

інтерес дитини і не пропустити його, допомогти у виконанні вправи, можливо, дещо 

спростивши її.  

 Кожна вправа має подвійну мету: актуальний рух дитини і робота на 

перспективу. При виконанні вправ дитина отримує найрізноманітніші сенсорні 

відчуття, накопичує їх і ліквідовує сенсорний дефіцит, Вправи, які розвивають 

зорове сприйняття складені із фрагментів різних розмірів (довжина, висота, 

ширина), форм і кольорів. Тактильні вправи  забезпечують розвиток сприйняття 

фактури, форми, ваги, температури. Структура кожного заняття має конструктивні 

принципи робочого матеріалу: від простого до складного.  

Апробація програми 

 Програма пройшла апробацію в закладі освіти області. 

Результативність програми, очікувані результати: 

Програма сприяє підвищенню рівня розвитку пізнавальних процесів та 

загальних інтелектуальних здібностей учня, розвиткові комунікативних навичок та 

вмінь, навичок співпраці, покращення стану загальної та дрібної моторики. В 

процесі занять в дитини створюється позитивний емоційний настрій, формується 

атмосфера довіри, доброзичливості, позитивного ставлення до оточуючих. 

 Методи моніторингу ефективності програми 

Для виявлення динаміки діагностика проводиться перед початком корекційних 

занять та після закінчення циклу.  

Для моніторингу ефективності програми використано «Методику діагностики 

відхилень в інтелектуальному розвитку молодших школярів» Стадненко Н.М., 

Ілляшенко Т.Д., Обухівська А.Г., діагностику готовності до шкільного навчання. 
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 Мета програми— сприяння розвиткові дитини, створення умов для реалізації 

її внутрішнього потенціалу, допомога в подоланні і компенсації відхилень, що 

заважають його розвиткові. 

Завдання програми : 

- розвиток мовлення та формування навичок спілкування; 

- розвиток дрібної моторики; 

- розвиток психічних процесів та просторових уявлень; 

- розширення словникового запасу;  

- розвиток усіх видів сприймання (зорового, слухового, дотикового і 

кінестетичного (рухового); 

- формування сенсорних еталонів кольору, форми, величини, часу, простору, а 

також м’язово - суглобового відчуття; 

- формування повноцінних уявлень про навколишній світ; 

- розвиток вищих психічних функцій (уваги, мислення, пам'яті) та корекція їх 

порушень; 

Цільова група: дитина з особливими потребами , а саме: із ДЦП. 

Вік учасників: 6-8 років 

Час програми: навчальний рік. 

Тривалість заняття: 20-25 хвилин. 

Періодичність заняття: 1 раз в тиждень. 

Кількість занять: 34 

Методи та техніки проведення: словесні, наочні, практичні, ігрові методи та 

прийоми; пальчикова гімнастика. 

Структура заняття: 

1.Привітання. 

2.Ігри на розвиток моторики рук. 

3.Ігри на розвиток пізнавальних процесів, когнітивної сфери. 

4.Рефлексія. 

5.Щоденник занять 

6.Традиційне прощання. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ з/п Зміст Час 

1-2 Привітання 

Вправа для «слухняних» пальчиків 

Вправа килимок 

Рефлексія 

Щоденник занять 

Ритуал прощання 

1 хв. 

5 хв. 

10 хв. 

2 хв. 

1 хв. 

1 хв. 

3-4 Привітання 

Вправи для «слухняних» пальчиків 

Яка рука? 

До чого відноситься? 

Добери відповідну пелюстку 

Рефлексія 

Щоденник занять 

Ритуал прощання 

1 хв. 

5 хв. 

2 хв. 

5 хв. 

3 хв. 

2 хв. 

1 хв. 

1 хв. 

5-6 Привітання 

Вправа для «слухняних» пальчиків 

Вправа»Накладені малюнки» 

Вправа «Мильні бульбашки»  

Рефлексія 

Щоденник занять 

Ритуал прощання 

1 хв. 

5 хв. 

10 хв. 

2 хв. 

1 хв. 

1 хв. 

1 хв. 

7-8 Привітання 

Вправа для «слухняних» пальчиків 

Вправа «Розклади фігури»  

Вправа «Півень» 

Рефлексія 

Щоденник занять 

1 хв. 

5 хв. 

10 хв. 

3 хв. 

1 хв. 

1 хв. 
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Ритуал прощання 1 хв. 

9-10 Привітання 

Вправа для «слухняних» пальчиків 

Вправа «Скажи, що у тебе в руці?» 

Вправа «Сховані малюнки» 

Рефлексія 

Щоденник занять 

Ритуал прощання 

1 хв. 

5 хв. 

10 хв. 

5 хв. 

1 хв. 

1 хв. 

1 хв. 

11-12 Привітання 

Вправа для «слухняних» пальчиків 

Вправа «Знайди таку як у мене» 

Вправа «Четвертий зайвий» 

Рефлексія 

Щоденник занять 

Ритуал прощання 

1 хв. 

5 хв. 

10 хв. 

5 хв. 

1 хв. 

1 хв. 

1 хв. 

13-14 Привітання 

Вправа для «слухняних» пальчиків 

Вправа «Впізнай букву на дотик» 

Вправа «Так чи ні» 

Рефлексія 

Щоденник занять 

Ритуал прощання 

1 хв. 

5 хв. 

10 хв. 

5 хв. 

1 хв. 

1 хв. 

1 хв. 

15-16 Привітання 

Вправа для «слухняних» пальчиків 

Вправа «Наведи лад» 

Вправа «Обведи по контуру та розмалюй» 

Рефлексія 

Щоденник занять 

Ритуал прощання 

1 хв. 

5 хв. 

10 хв. 

5 хв. 

1 хв. 

1 хв. 

1 хв. 

17-18 Привітання  
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Вправа для «слухняних» пальчиків 

Вправа «Хто живе у лісі» 

Вправа «Продовжи ряд за пунктирною 

лінією» 

Рефлексія 

Щоденник занять 

Ритуал прощання 

1 хв. 

10 хв. 

10 хв. 

2 хв. 

1 хв. 

1 хв. 

 

19-20 Привітання 

Вправа для «слухняних» пальчиків 

Вправа «Упізнай тваринку за описом» 

Вправа «Будь уважним» 

Рефлексія 

Щоденник занять 

Ритуал прощання 

1 хв. 

5 хв. 

10 хв. 

5 хв. 

1 хв. 

1 хв. 

1 хв. 

21-22 Привітання 

Вправа для «слухняних» пальчиків 

Вправа «Назви малятко, маму й татка» 

Вправа «Хто де живе» 

Рефлексія 

Щоденник занять 

Ритуал прощання 

1 хв. 

5 хв. 

10 хв. 

5 хв. 

1 хв. 

1 хв. 

1 хв. 

23-24 Привітання 

Вправа для «слухняних» пальчиків 

Вправа «Добери слово 

Вправа «Назви одним словом» 

Вправа «Обведи та розмалюй» 

Рефлексія 

Щоденник занять 

Ритуал прощання 

1 хв. 

5 хв. 

5 хв. 

5 хв. 

5 хв. 

1 хв. 

1 хв. 

25-26 Привітання 1 хв. 
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Вправа для «слухняних» пальчиків 

Вправа «Назви і покажи»  

Вправа «Що зникло» 

Рефлексія 

Щоденник занять 

Ритуал прощання 

 

5 хв. 

10 хв. 

5 хв. 

1 хв. 

1 хв. 

1 хв. 

27-28 Привітання 

Вправа для «слухняних» пальчиків 

Вправа «Наведи лад» 

Вправа «Назви одним словом» 

Вправа «Будинки» 

Рефлексія 

Щоденник занять 

Ритуал прощання 

1 хв. 

5 хв. 

10 хв. 

2 хв. 

5 хв. 

1 хв. 

1 хв. 

29-30 Привітання 

Вправа для «слухняних» пальчиків 

Вправа «Порівняймо» 

Вправа «Нісенітниці» 

Рефлексія 

Щоденник занять 

Ритуал прощання 

1 хв. 

5 хв. 

10 хв. 

5 хв. 

1 хв. 

1 хв. 

1 хв. 

31-32 Привітання 

Вправа для «слухняних» пальчиків 

Вправа «Назви предмети» 

Вправа «Яка група предметів зникла» 

Рефлексія 

Щоденник занять 

Ритуал прощання 

1 хв. 

5 хв. 

10 хв. 

5 хв. 

1 хв. 

1 хв. 

1 хв. 

33-34 Привітання 1 хв. 



11 

Вправа для «слухняних» пальчиків 

Вправа «Добери чашки до блюдець» 

Вправа «Плутанина» 

Рефлексія 

Щоденник занять 

Ритуал прощання 

5 хв. 

10 хв. 

5 хв. 

1 хв. 

1 хв. 

1 хв. 
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ЗМІСТ ЗАНЯТЬ 

ЗАНЯТТЯ 1-2 

Вправа «Привітання»  

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та 

доброзичливості, зняття емоційного напруження. 

Доброго ранку, сонце привітне, 

Доброго ранку, небо блакитне, 

Доброго ранку, небесні пташки, 

Я вас вітаю, люблю, поважаю, 

Бо ми живемо у ріднім краю. 

Доброго ранку всім, 

І дорослим, і малим. 

Вправа для розвитку моторики 

Мета: розвиток  дрібної моторики. 

Дітям пропонують покласти обидві руки на стіл. Одну, праву, стискають у 

кулак, а інша, ліва, – лежить вільно. По команді положення рук змінюється: тепер 

навпаки, ліву стискають у кулак, а права – вільна. Поступово темп прискорюється. 

Вправу краще виконувати під музику. 

 Вправа «Килимок» (Див. додаток А) 

Мета: розвиток мислення. 

Кожній дитині потрібно дати аркуш паперу, на якому зображені кружечок 

жовтого кольору, трикутник зеленого кольору, квіточка червоного кольору й 

окремо латочки таких самих кольорів і форми. 

Завдання: знайти латочку до кожного килимка, розповісти, якої вона форми і 

кольору.  

Рефлексія  

Ось заняттю вже майже кінець. 

Ти був справжній молодець! 

Що сподобалось – хвалися,  

Засмутило – пожалійся. 
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Хід проведення 

Психолог дає можливість дитині висловитися про те, що їй сподобалося чи не 

сподобалося на занятті. Відмічає її успіхи, хвалить, зацікавлює до нового заняття. 

Вправа «Щоденник занять» 

Мета: розвиток навичок самоаналізу, формування позитивного 

самосприйняття та самооцінювання (помічати і радіти своїм успіхам).  

Психолог роз’яснює дитині суть щоденника: «В ньому після кожного заняття 

ми будемо записувати що ти сьогодні робив, чого ти сьогодні навчився, як тобі було 

сьогодні на занятті, чи отримав ти сьогодні приз. Цей щоденник буде для тебе 

картою, в яку ти зможеш подивитися і дізнатися, чого ти вже навчився».  

Дитина сама розповідає, що відбувалося на занятті, що вдалося і чим вона 

задоволена. Психолог підкреслює успіхи дитини. 

Ритуал закінчення заняття.  

Мета: усвідомлення закінчення спілкування. 

Дитина прощається з психологом з дотриманням зорового контакту. 

ЗАНЯТТЯ 3-4 

Вправа «Привітання»  

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та 

доброзичливості, зняття емоційного напруження. 

Сьогодні у нас незвичайний урок, 

Сьогодні ми зробимо ще один крок 

В країну цікаву, в країну чудову, 

Де наша уява чекає нас знову. 

Тож мерщій рушаймо в путь, 

Щоб у неї зазирнуть. 

Цікаві вправи для «слухняних» пальчиків 

Мета: розвиток  дрібної моторики. 

Вправа «Пальчикова сім’я» діти розгинають зігнуті в кулак пальці, 

починаючи з великого та примовляючи: 

- Оцей пальчик – наш дідусь, 

- А оцей – бабуся, 
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- Оцей пальчик – наш татусь, 

- А оцей – мамуся, 

- Ну а цей маленький, 

- Їх синочок гарненький. 

Вправа «Яка рука?» (додаток Б) 

Мета: розвиток мислення та уваги. 

Потрібно: 

1) визначити, якою рукою дівчинка тримає прапорець; 

2) в якій руці дівчинка тримає кулю; 

3) на якій нозі стоїть хлопчик ; 

4) якою рукою  дівчинка тримає ручку. 

Вправа «До чого відноситься?» (додаток В) 

Мета: взяти картинки із зображенням пори року і картинки із зображенням 

таких предметів: саней, лиж, човна тощо. Дитина має назвати предмет і підкласти 

до картинок із відповідною порою року. 

Вправа «Добери відповідну пелюстку» (додаток Г) 

Мета: вміння розрізняти кольори, форму співвідносити їх між собою 

Перед дитиною кладуть картку із зображенням декількох квіток, у кожної з 

яких бракує однієї пелюстки. Вони додаються окремо. Запропонувати дитині знайти 

їхню квіточку з урахуванням кольору і форми. 

Рефлексія  

Ось заняттю вже майже кінець. 

Ти був справжній молодець! 

Що сподобалось – хвалися,  

Засмутило – пожалійся. 

Хід проведення. 

Психолог дає можливість дитині висловитися про те, що їй сподобалося чи не 

сподобалося на занятті. Відмічає її успіхи, хвалить, зацікавлює до нового заняття. 

Вправа «Щоденник занять». 

Мета: розвиток навичок самоаналізу, формування позитивного 

самосприйняття та самооцінювання (помічати і радіти своїм успіхам).  



15 

Дитина сама розповідає, що відбувалося на занятті, що вдалося і чим вона 

задоволена. Психолог підкреслює успіхи дитини, наклеює в щоденник смайлик. 

Ритуал закінчення заняття.  

Мета: усвідомлення закінчення спілкування. 

Дитина прощається з психологом з дотриманням зорового контакту. 

ЗАНЯТТЯ 5-6 

Вправа - привітання.  

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та 

доброзичливості, зняття емоційного напруження. 

Я всміхаюсь сонечку: 

„Здрастуй золоте!” 

Я всміхаюсь квіточці, 

Хай вона цвіте. 

Всміхаюсь дощику: 

„Лийся, мов із відра!” 

І тобі всміхаюся, 

Зичу я добра. 

Цікаві вправи для  «слухняних» пальчиків 

Мета: розвиток  дрібної моторики. 

«Пальчикова сім’я» діти розгинають зігнуті в кулак пальці, починаючи з 

великого та примовляючи: 

- Оцей пальчик - наш дідусь, 

- А оцей - бабуся, 

- Оцей пальчик - наш татусь, 

- А оцей - мамуся, 

- Ну а цей маленький, 

- Їх синок гарненький. 

«Пальчики вітаються»: 1-й варіант - кожним пальчиком по черзі торкнутися 

до великого пальця, далі зібрати пальці в пучечок спочатку на одній руці, потім на 

другій, потім на обох одночасно;  
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2-й варіант - скласти руки долонями одна до одної, торкнутися великими 

пальцями один до одного, вказівними і т. д., потім усіма одночасно. 

«Діти бігають» - пальці як у попередній вправі, але тепер їх поставити на стіл і 

«побігати» спочатку однією рукою, потім іншою, потім обома. 

«Окуляри» - утворити два кола з великих та вказівних пальців, з'єднати їх. 

«Розмова» - стиснути пальці в кулаки, великі витягнути вгору, звести їх. Всі ці 

вправи можна поєднати вибудувавши логічну послідовність, що буде сприяти 

розвитку уяви дітей. Краще зробити це на другому занятті. 

Вправа «Накладені малюнки» (див. додаток Д) 

Мета: корекція сприймання, уваги. 

Хід вправи: дітям пропонуються малюнки з зображенням контурів предметів 

накладених один поверх одного. Дитині необхідно назвати предмети, які зображені 

та обвести їх по контуру:  

1-й варіант - зображення повинно бути не більше двох на одному малюнку;  

2-й варіант - декілька; 

3-й варіант - далі це можуть бути вивчені за програмою букви, цифри;  

4-й варіант - пізніше можна запропонувати дітям здійснити класифікацію за 

родовими ознаками: згрупувати зображені предмети за спільною ознакою (овочі, 

фрукти, посуд, інструменти і т. д.) 

Дидактична гра з мильними кульками (кульки видуваються на розкриті 

долоньки дитини та пропонується дитині стисканням пальців в кулачок спіймати 

кульку). 

Рефлексія  

Ось заняттю вже майже кінець. 

Ти був справжній молодець! 

Що сподобалось – хвалися,  

Засмутило – пожалійся. 

Хід проведення. 

Психолог дає можливість дитині висловитися про те, що їй сподобалося чи не 

сподобалося на занятті. Відмічає її успіхи, хвалить, зацікавлює до нового заняття. 

Вправа «Щоденник занять». 



17 

Мета: розвиток навичок самоаналізу, формування позитивного 

самосприйняття та самооцінювання (помічати і радіти своїм успіхам).  

Дитина сама розповідає, що відбувалося на занятті, що вдалося і чим вона 

задоволена. Психолог підкреслює успіхи дитини, наклеює в щоденник смайлик. 

Ритуал закінчення заняття.  

Мета: усвідомлення закінчення спілкування. 

Дитина прощається з психологом з дотриманням зорового контакту. 

ЗАНЯТТЯ 7-8 

Вправа - привітання.  

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та 

доброзичливості, зняття емоційного напруження. 

Я всміхаюсь сонечку: 

„Здрастуй золоте!” 

Я всміхаюсь квіточці, 

Хай вона цвіте 

Всміхаюсь дощику: 

„Лийся, мов із відра!” 

І тобі всміхаюся, 

Зичу я добра. 

Гра «Розклади Фігури» (Див. додаток З) 

Гра складається із 24 карток (8x6 см) із зображенням геометричних фігур 

чотирьох видів, чотирьох кольорів (сині, червоні, зелені, жовті), великого і 

маленького розміру. 

1-й варіант. Мовчки розкласти фігури в купки: спочатку в 3 купки відповідно 

до форми, потім у 3 купки відповідно до кольору. 

2-й варіант. Покласти на стіл будь-яку картку з фігурою, дитину попросити 

викласти картку з фігурою, відмінною тільки однією ознакою. Наприклад: якщо 

маленьке червоне коло, то дитина має покласти велике червоне коло або маленький 

червоний квадрат тощо. 

Вправа «Півень» (Див. додаток Ж) 

Мета: розвиток дрібної моторики рук. 

http://www.logopedu.com.ua/section/29
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Кожній дитині потрібні: простий олівець, аркуш паперу із зображенням півня. 

Завдання: обвести малюнок і розфарбувати його. 

Рефлексія  

Ось заняттю вже майже кінець. 

Ти був справжній молодець! 

Що сподобалось – хвалися,  

Засмутило – пожалійся. 

Хід проведення. 

Психолог дає можливість дитині висловитися про те, що їй сподобалося чи не 

сподобалося на занятті. Відмічає її успіхи, хвалить, зацікавлює до нового заняття. 

Вправа «Щоденник занять». 

Мета: розвиток навичок самоаналізу, формування позитивного 

самосприйняття та самооцінювання (помічати і радіти своїм успіхам).  

Дитина сама розповідає, що відбувалося на занятті, що вдалося і чим вона 

задоволена. Психолог підкреслює успіхи дитини, наклеює в щоденник смайлик. 

Ритуал закінчення заняття.  

Мета: усвідомлення закінчення спілкування. 

Дитина прощається з психологом з дотриманням зорового контакту. 

ЗАНЯТТЯ 9-10 

Вправа - привітання  

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та 

доброзичливості, зняття емоційного напруження. 

Я всміхаюсь сонечку: 

„Здрастуй золоте!” 

Я всміхаюсь квіточці, 

Хай вона цвіте. 

Всміхаюсь дощику: 

„Лийся, мов із відра!” 

І тобі всміхаюся, 

Зичу я добра. 

Цікаві вправи для «слухняних» пальчиків 
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Мета: розвиток дрібної моторики. 

«Дім» - підняти руки вгору долонями одна до одної, розташувавши пальці 

горизонтально, з'єднати кінчики середнього та безіменного пальців обох рук. 

«Прапорці» - усі пальці з'єднати разом, крім великого, який виправити вгору. 

«Стіл» - одну руку стиснути в кулак, на неї зверху покласти іншу долоню. 

«Стілець» - одну руку стиснути в кулак, долоню іншої приставити до неї 

вертикально. 

«Крісло» - одну руку стиснути в кулак, ледь зігнуту долоню іншої приставити 

горизонтально, великий палець загнутий всередину (дідусь відпочиває). 

Вправа - гра «Скажи, що в тебе в руці» 

Мета: діагностика та розвиток тактильних відчуттів. 

Хід вправи: дитині зав'язують очі і на простягнуту долоню кладуть маленький 

предмет (ґудзик, монету, батарейку, горішок, каштан і т. д.) коли дитина не може 

назвати предмет відразу, їй дозволяють помацати його пальцями. 

 

Вправа «Сховані малюнки»  

2-й варіант - (хід гри дивись заняття (1-2) дитині можна запропонувати новий 

комплект малюнків, або ж зображення вже вивчених букв та цифр. 

Рефлексія  

Ось заняттю вже майже кінець. 

Ти був справжній молодець! 

Що сподобалось – хвалися,  

Засмутило – пожалійся. 

Хід проведення. 

Психолог дає можливість дитині висловитися про те, що їй сподобалося чи не 

сподобалося на занятті. Відмічає її успіхи, хвалить, зацікавлює до нового заняття. 

Вправа «Щоденник занять» 

Мета: розвиток навичок самоаналізу, формування позитивного 

самосприйняття та самооцінювання (помічати і радіти своїм успіхам).  

Ритуал закінчення заняття 
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Дитина сама розповідає, що відбувалося на занятті, що вдалося і чим вона 

задоволена.  

Психолог підкреслює успіхи дитини, наклеює в щоденник смайлик. 

Мета: усвідомлення закінчення спілкування. 

Дитина прощається з психологом з дотриманням зорового контакту. 

ЗАНЯТТЯ 11-12 

Вправа - привітання  

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та 

доброзичливості, зняття емоційного напруження. 

Треба вміння і охоти,  

Щоб узятись до роботи, 

До завдань беремось сміло, 

Є бажання – буде діло! 

 

 

 Цікаві вправи для «слухняних» пальчиків 

«Собака» - з'єднати великий, середній та безіменний пальці, вказівний та 

мізинець підняти вгору. 

«Коза» - підняти догори вказівний та мізинець. 

«Кінь» - вказівний палець виставлений вперед, решта біжать по столу.  

«Ліс» - руки стоять ліктями на столі, пальці розчепірені якомога ширше. 

Рухати кистями рук, імітуючи дерева, гілля яких хитає вітер. 

«Зайчик» - великим пальцем притиснути до долоні безіменний та мізинець, 

вказівний та середній розправлені, поворушити ними. Спочатку однією рукою 

показати «зайчика» потім іншою, потім обома одночасно. 

Вправа «Знайди таку, як у мене» 

Мета: корекція уваги, сприймання. 

Хід вправи: кожній дитині дається аркуш паперу з зображенням геометричних 

фігур. Педагог показує геометричну фігуру і пропонує знайти таку ж на своєму 

аркуші. 

Вправа «Четвертий зайвий» (див. додаток К) 
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Мета: корекція здатності до узагальнення. 

Хід вправи: педагог пропонує дітям малюнок з зображенням 4-5 предметів, 

один з яких не має спільної суттєвої ознаки, характерної для решти. Необхідно 

визначити зайвий предмет та обґрунтувати свій вибір. 

Рефлексія  

Ось заняттю вже майже кінець. 

Ти був справжній молодець! 

Що сподобалось – хвалися,  

Засмутило – пожалійся. 

Хід проведення. 

Психолог дає можливість дитині висловитися про те, що їй сподобалося чи не 

сподобалося на занятті. Відмічає її успіхи, хвалить, зацікавлює до нового заняття. 

 

 

Вправа «Щоденник занять» 

Мета: розвиток навичок самоаналізу, формування позитивного 

самосприйняття та самооцінювання (помічати і радіти своїм успіхам).  

Ритуал закінчення заняття 

Дитина сама розповідає, що відбувалося на занятті, що вдалося і чим вона 

задоволена. 

 Психолог підкреслює успіхи дитини, наклеює в щоденник смайлик 

Мета: усвідомлення закінчення спілкування. 

Дитина прощається з психологом з дотриманням зорового контакту. 

ЗАНЯТТЯ 13-14 

Вправа - привітання 

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та 

доброзичливості, зняття емоційного напруження. 

Я всміхаюсь сонечку: 

„Здрастуй золоте!” 

Я всміхаюсь квіточці, 

Хай вона цвіте. 
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Всміхаюсь дощику: 

„Лийся, мов із відра!” 

І тобі всміхаюся, 

Зичу я добра. 

Цікаві вправи для «слухняних» пальчиків 

«Собака» - з'єднати великий, середній та безіменний пальці, вказівний та 

мізинець підняти вгору. 

«Коза» - підняти догори вказівний та мізинець. 

«Кінь» - вказівний палець виставлений вперед, решта біжать по столу.  

«Ліс» - руки стоять ліктями на столі, пальці розчепірені якомога ширше. 

Рухати кистями рук, імітуючи дерева, гілля яких хитає вітер. 

«Зайчик» - великим пальцем притиснути до долоні безіменний та мізинець, 

вказівний та середній розправлені, поворушити ними. Спочатку однією рукою 

показати «зайчика» потім іншою, потім обома одночасно. 

Вправа «Впізнай букву на дотик» 

Мета: розвиток тактильних відчуттів, уяви. 

Хід вправи: дитині зав'язують очі і пропонують на дотик з пластикових букв 

впізнати букву чи знайти задану. 

Вправа «Так чи ні?»  

Мета: розвиток мислення. 

Буває так чи ні? Скажи, які фрази правильні, а які ні. Поясни, чому? 

—Потяг летить у небі. 

—Вовк блукає лісом. 

—Яблуко солоне. 

—Людина в`є гніздо. 

—Кіт гуляє на даху. 

Рефлексія  

Ось заняттю вже майже кінець. 

Ти був справжній молодець! 

Що сподобалось – хвалися,  

Засмутило – пожалійся. 
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Хід проведення 

Психолог дає можливість дитині висловитися про те, що їй сподобалося чи не 

сподобалося на занятті. Відмічає її успіхи, хвалить, зацікавлює до нового заняття. 

Вправа «Щоденник занять» 

Мета: розвиток навичок самоаналізу, формування позитивного 

самосприйняття та самооцінювання (помічати і радіти своїм успіхам). 

 Дитина сама розповідає, що відбувалося на занятті, що вдалося і чим вона 

задоволена.  

Психолог підкреслює успіхи дитини, наклеює в щоденник смайлик 

Ритуал закінчення заняття 

Мета: усвідомлення закінчення спілкування. 

Дитина прощається з психологом з дотриманням зорового контакту. 

ЗАНЯТТЯ 15-16 

Вправа «Привітання» 

Мета: створення позитивного емоційного настрою, позитивної та довірливої 

атмосфери, зняття напруження 

Усміхнись усім довкола 

Небу, сонцю, квітам… 

І тоді обов'язково буде день привітним. 

Цікаві завдання для «слухняних» пальчиків 

Мета: розвиток дрібної моторики 

«Квіти» - руки у вертикальному положенні, долоні одна до одної, пальці 

розведені (гребінці, тюльпан): «Ось червоні квіточки розкривають пелюстки, 

вітерець повіває, пелюсточки коливає, вже червоні квіточки, закривають пелюстки, 

голівками хитають, тихенько засинають... 

«Коріння» - притиснути руки тильним боком, опустивши пальці вниз. 

«Бджілка» - всі пальці, окрім вказівного, великим притиснуті до долоні. 

Колові рухи вказівним пальцем однієї руки, потім іншої, потім обома одночасно. 

«Павучок» - всі пальці біжать по столу. 

Дидактична  гра  «Наведи  лад» ( Див. додаток П) 
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Мета:  розвивати  увагу  пам’ять,  процеси  мислення,  цілеспрямованість,  

вміння  досягати  мети. 

Матеріал:  картинки  із  зображенням  овочів,  фруктів,  іграшок. 

Хід  гри:  психолог    пропонується   дітям  навести  лад  і  поскладати  

картинки  відповідно  по  групам  овочі  до  овочів,  фрукти  до  фруктів,  іграшки  

до  іграшків. 

Вправа «Обведи  по  контуру   та  розмалюй» (Див. додаток М) 

Мета:  розвивати  дрібну  мускулатуру  пальців  рук,  рівень  саморегуляції. 

Психолог  пропонує  дітям  обвести  по  контуру  предметні  малюнки,  

розфарбувати  їх  і  назвати,  що  вийшло 

Вправа «Щоденник занять» 

Мета: розвиток навичок самоаналізу, формування позитивного 

самосприйняття та самооцінювання (помічати і радіти своїм успіхам) 

Дитина сама розповідає, що відбувалося на занятті, що вдалося і чим вона 

задоволена. 

Психолог підкреслює успіхи дитини, наклеює в щоденник смайлик. 

Ритуал закінчення заняття.  

Мета: усвідомлення закінчення спілкування. 

Дитина прощається з психологом з дотриманням зорового контакту. 

ЗАНЯТТЯ 17-18 

Привітання 

Мета: створення позитивної атмосфери, зняття емоційного напруження. 

Доброго ранку! Доброго дня! 

Треба вітатись чемно щодня. 

Усмішку людям треба давати 

Доброго ранку! – всіх привітати. 

Цікаві завдання для «слухняних» пальчиків 

Мета:  розвиток дрібної моторики. 

«Птахи летять» - пальці розставлені, рухи кистями рук вгору - вниз. 

«Криничка» - стиснути пальці в кулак, залишивши вгорі отвір. 
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«Пташка п'є воду» - однією рукою зробити «криничку», а іншою «пташку», 

яка п'є воду: пальці стиснути в кулак, виставивши вказівний палець. 

«Гніздо» - пальці разом, злегка зігнути та притиснути ребрами долонь одна до 

одної. 

«Сонечко» - руки підняті вгору, пальці розставлені. 

Дидактична  гра   «Хто  живе  у  лісі?»   

Мета: учити дитину впізнавати і називати диких тварин, розвивати зорову  та  

слухову пам’ять, мислення,  мову.  

Матеріал: картинки із  зображенням  диких  тварин (вовка,   лисиці,  білочки,  

зайця,  ведмедя,  їжачка).  

Хід  гри:  психолог  загадує  загадки  та  показує  зображення  тварин.  Дитина  

відгадує  загадку. 

 У  пору  холодну  -  ходить  злий,  голодний. 

Сіру  шубу  має,  зайців  полюбляє.    (вовк) 

Запитання  до  дитини:  який  вовк?  (сірий,  кудлатий,  великий,  сердитий,  

злий).  А  як  ми  назвемо  вовка  лагідно?  (Вовчик). 

 Це  красуня  непроста,  вона  хитра  та  руда, 

Має  хутро  золотаве,  і  розумна,  і  лукава.   (Лисиця) 

Запитання  :  яка  лисиця?  (руда,  хитра,  пухнаста).  Як  ми  можемо  назвати  

лиску  ласкаво?  (лисичка,  лисонька). 

 Пухнаста,  маленька,  руденька,  жвавенька. 

Прудкі  стрибають  ніжки,  гриби  їсть  та  горішки.    (Білка) 

Запитання  :  яка  білка?  (руда,  прудка,  маленька,   пухнаста). Як  ми  її  

назвемо  ласкаво?  (Білочка).  

 Я  маленький  і  вухатий 

У  літку  я  сіренький,  зимою  білуватий 

Я  стрибаю,  я  тікаю, 

Дуже  куций  хвостик  маю.      (Заєць) 

Запитання:  який  заєць?  (сірий,  білий,  швидкий,  боязливий).  Як  ми  

можемо  назвати  зайця  ласкаво?  (Зайчик). 

 Клишоногий  та  великий,  
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Дуже  сильний  звір  цей  дикий. 

Через  ліс  іде  вперед,   

Дуже – дуже  любить  мед.   (Ведмідь) 

Запитання  :  який  ведмідь?  (великий,  сильний,  бурий.клишоногий).  як  ми  

назвемо  ведмедя  ласкаво?  (Ведмедик). 

 Між  листям  та  голками 

По  лісових  доріжках   

Біжить  клубок  з  голками 

На  коротеньких  ніжках 

Запитання  :  який  їжак?  (колючий,  кругленький,  маленький,  працьовитий).  

Як  ми  назвемо  їжака  ласкаво?  (Їжачок). 

Вправа «Продовжи  ряд  за  пунктирною  лінією» ( див. додаток М) 

Мета:  розвивати  дрібну  мускулатуру  пальців  рук,  рівень  саморегуляції. 

Психолог  пропонує  дітям  продовжити  ряд  за  пунктирною  лінією. 

Вправа «Щоденник занять» 

Мета: розвиток навичок самоаналізу, формування позитивного 

самосприйняття та самооцінювання (помічати і радіти своїм успіхам). 

Дитина сама розповідає, що відбувалося на занятті, що вдалося і чим вона 

задоволена. 

Психолог підкреслює успіхи дитини, наклеює в щоденник смайлик. 

Ритуал закінчення заняття 

Мета: усвідомлення закінчення спілкування. 

Дитина прощається з психологом з дотриманням зорового контакту. 

ЗАНЯТТЯ 19-20 

Привітання 

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та 

доброзичливості, зняття емоційного напруження 

Вітерець гуляв у полі  

зазирнув до нас у клас 

Хоче знати – що у школі? 

Чи хороші справи в нас? 
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Вітерець! В нас все гаразд. 

Прилітай іще до нас! 

Цікаві завдання для «слухняних» пальчиків 

Мета:  розвиток дрібної моторики 

Раз, два, три, чотири, п'ять (розігнути по-черзі) 

Вийшли пальчики гулять. (розставити пальці) 

Оцей пальчик гриб знайшов (загнути великий палець), 

Оцей - чистив (загнути вказівний), 

Цей - варив (загнути середній), 

Цей - порізав ( загнути безіменний), 

Ну а цей всіх пригостив (загнути мізинець). 

Дидактична  гра   «Упізнай  тваринку  за  описом»   

Мета: удосконалювати знання дітей про свійських тварин; учити знаходити 

картинки за описом; розвивати увагу, пам’ять, мислення,  цілеспрямованість. 

Матеріал: предметні картинки зі свійськими тваринами.  

Хід гри: психолог пропонує дітям знайти ту тварину, яку він опише,  

наприклад:  

«Ця тварина має голову, вушка, гострі зуби, тулуб, ноги, хвіст. Вона охороняє 

будинок, любить гризти кістки.»  

Дитина виходить і знаходить картинку з собакою, показує її  та  називає. 

Дидактична  гра  «Будь  уважним» 

Мета:  розвивати  фонематичний  слух,  увагу,  мислення. 

Хід  гри:  діти  слухають  плутанину  та  розповідають,  що  в  ні   було  

неправильно  і  які  слова  «заблукали». 

Корова  мукає:  «Ко – ко!  Дам  всім  дітям  молоко!» 

Киця  каже:  «Гав – гав – гав!  Я  ганяла  з  ганку  гав!» 

Лоша  ірже:  «Мур – мур – мур.  Їсти  я  піду  до  кур!» 

Ну,  а  песик  каже:  «Бе – е – е!  Курки  клюнуть  там  тебе!» 

Рефлексія  

Ось заняттю вже майже кінець. 

Ти був справжній молодець! 
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Що сподобалось – хвалися,  

Засмутило – пожалійся. 

Хід проведення. 

Психолог дає можливість дитині висловитися про те, що їй сподобалося чи не 

сподобалося на занятті. Відмічає її успіхи, хвалить, зацікавлює до нового заняття. 

Вправа «Щоденник занять» 

Мета: розвиток навичок самоаналізу, формування позитивного 

самосприйняття та самооцінювання (помічати і радіти своїм успіхам).  

Дитина сама розповідає, що відбувалося на занятті, що вдалося і чим вона 

задоволена. 

 Психолог підкреслює успіхи дитини, наклеює в щоденник смайлик 

Ритуал закінчення заняття  

Мета: усвідомлення закінчення спілкування. 

Дитина прощається з психологом з дотриманням зорового контакту. 

ЗАНЯТТЯ 21-22 

Привітання 

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та 

доброзичливості, зняття емоційного напруження 

Сьогодні поїдемо ми за знаннями 

Кмітливість візьмемо в дорогу із нами. 

Фантазія може в путі знадобитись 

Багато всього нам ще треба навчитись. 

Цікаві завдання для «слухняних» пальчиків 

Мета: розвивати дрібну моторику 

Оцей пальчик хоче спати, 

А цей пальчик уже ліг,  

Оцей пальчик лиш здрімнув,  

А оцей - уже заснув.  

Оцей міцно - міцно спить,  

Тихо-тихо, не шуміть!  

Сонце вранці зійде,  
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Ранок ясний прийде.  

Будуть пташки щебетати,  

Будуть пальчики вставати. 

 

 

Дидактична  гра   «Назви  малятко,  маму  й  татка»   

Мета: вправляти  в  правильному  називанні  свійських  тварин  та  їхніх  

дитинчат;   розвивати  слухову пам’ять, мислення,  мову;  закріплювати  навички  

ловлі  та  кидання  м’яча.  

Матеріал: м’яч. 

Хід гри:  психолог  кидає  м'яч  дитині  і  називає  тварин,  дитина  називаючи  

дитинчат  цих  тварин  вертає  м'яч  психологу. 

Кіт – кішка - …  (кошеня); 

Пес – собака - …  (цуценя); 

Бик – корова - ...  (теля); 

Баран – ягничка - …  (ягня); 

Цап – коза - …  (козеня); 

Кінь – кобила - …  (лоша). 

Дидактична  гра   «Хто  де  живе?»  ( Див. додаток Н) 

Мета: учити дітей розрізняти  та  називати диких та свійських тварин; 

класифікувати їх, розвивати мовлення, пам’ять, увагу; виховувати любов до 

природи.  

Матеріал: набори іграшок  або  картинок: «Свійські тварини», «Дикі тварини»; 

зображення  лісу  та  сільського  подвір’я.    

Хід гри: психолог пропонує дітям узяти іграшку  або  картинку  із  

зображенням  тваринки, назвати її та «оселити» її там, де вона живе. Якщо це дика 

тварина, то дитина ставить іграшку біля зображення  лісу, а якщо свійська — біля 

будинку бабусі 

Рефлексія  

Ось заняттю вже майже кінець. 

Ти був справжній молодець! 
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Що сподобалось – хвалися,  

Засмутило – пожалійся. 

Хід проведення. 

Психолог дає можливість дитині висловитися про те, що їй сподобалося чи не 

сподобалося на занятті. Відмічає її успіхи, хвалить, зацікавлює до нового заняття. 

Вправа «Щоденник занять» 

Мета: розвиток навичок самоаналізу, формування позитивного 

самосприйняття та самооцінювання (помічати і радіти своїм успіхам).  

 Дитина сама розповідає, що відбувалося на занятті, що вдалося і чим вона 

задоволена.  

Психолог підкреслює успіхи дитини, наклеює в щоденник смайлик 

Ритуал закінчення заняття 

Мета: усвідомлення закінчення спілкування. 

Дитина прощається з психологом з дотриманням зорового контакту. 

ЗАНЯТТЯ 23-24 

Вправа  «Привітання» 

Мета:  створити  позитивно-емоційну  атмосферу  під  час  заняття,  розвивати  

вербальний  спосіб  спілкування.  

У  гості  до  діток  завітала  Сніжиночка.  Вона  вітається  з  всіма  дітками  а  

діти  з  нею  (спочатку  очима,  а  потім  і  словами).   

Сніжиночка  спускалася 

Із  хмароньки  на  став, 

Та  дівчинці  (хлопчику)  попалася –  

Присіла  на  рукав. 

Запитання  до  дитини :  яка  зарас  пора  року?  Коли  настає  зима  на  дворі  

стає  все  білим.  Чому?  Погляньте  у  вікно.  Що  вкрив  сніжок? 

Цікаві завдання для «слухняних» пальчиків 

Мета: розвиток дрібної моторики 

 «Хто приїхав?» (болгарська гра) 

Скласти долоні разом. 

Хто приїхав? (плескати кінчиками великих пальців) 
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Ми, ми, ми! (плескати кінчиками усіх пальців) 

Тату, тату, чи це ти? (великі) 

Так, так, так!  (вказівні) 

Мамо, мамо, чи це ти? (великі) 

Так, так, так! (середні) 

Братику, чи це ти? (великі) 

Так, так, так! (безіменні) 

Ах, сестричко, а це ти? (великі) 

Так, так, так! (мізинці) 

Всі ми разом, так, так, так! (усі разом). 

Дидактична  гра   «Добери  слово»  (Див. додаток В) 

Мета: розвивати  пам’ять,  мислення,  спостережливість,  мовлення. 

Матеріал:  зображення  пори  року  зими.   

Хід гри:  психолог  ставить  запитання,  а  дитина  дає відповідь: 

 Зима  яка?  (холодна,  сніжна,  морозяна,  біла,  сувора) 

 Сніг  який?   (холодний,  білий,  мокрий,  блискучий,  пухнастий) 

 Небо  взимку  яке?   (сіре,  похмуре,  хмарне,  сумне) 

 Сонце  зимою  яке?   (світить  та  не  гріє,  рідко  з’являться) 

 Намети  які?   (високі,  як  гори;  білі,  великі) 

 Вітер  взимку  який?   (холодний,  крижаний,  сильний) 

Запропонувати  дитині  повторити  чистомовки 

Мета:  розвиток  мовлення   

 МА – МА – МА – вже  прийшла  зима; 

 НІГ – НІГ – НІГ – падає  пухнастий  сніг; 

 РОЗ – РОЗ – РОЗ – заморозив  все  мороз; 

 ІД – ІД – ІД – обережно  на  дорозі  лід. 

Дидактична  гра   «Назви  одним  словом»  (Див. додаток П) 

Мета:  вчити  добирати  узагальнююче  поняття;  розвивати  пам’ять,  

мислення, увагу,  мовлення. 

Матеріал: картинки  із  зображенням груп  предметів  (іграшки,  посуд,  одяг,  

меблі).   
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Хід гри:  запропонувати  дитині  розглянути  малюнки  і  назвати  одним  

словом  тевсе  те,  що  зображено  в  окремих  рядочках. 

Вправа «Обведи  по  контуру   та  розмалюй» (Див. додаток  М) 

Мета:  розвивати  дрібну  мускулатуру  пальців  рук,  рівень  саморегуляції. 

Матеріал: психолог  пропонує  дітям  обвести  по  контуру  предметні  

малюнки,  розфарбувати  їх  і  назвати,  що  вийшло. 

Рефлексія  

Ось заняттю вже майже кінець. 

Ти був справжній молодець! 

Що сподобалось – хвалися,  

Засмутило – пожалійся. 

Хід проведення. 

Психолог дає можливість дитині висловитися про те, що їй сподобалося чи не 

сподобалося на занятті. Відмічає її успіхи, хвалить, зацікавлює до нового заняття. 

Вправа «Щоденник занять» 

Мета: розвиток навичок самоаналізу, формування позитивного 

самосприйняття та самооцінювання (помічати і радіти своїм успіхам). 

 Дитина сама розповідає, що відбувалося на занятті, що вдалося і чим вона 

задоволена. 

 Психолог підкреслює успіхи дитини, наклеює в щоденник смайлик. 

Ритуал закінчення заняття 

Мета: усвідомлення закінчення спілкування. 

Дитина прощається з психологом з дотриманням зорового контакту. 

ЗАНЯТТЯ 25-26 

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та 

доброзичливості, зняття емоційного напруження. 

Сьогодні у нас незвичайний урок, 

Сьогодні ми зробимо ще один крок 

В країну цікаву, в країну чудову, 

Де наша уява чекає нас знову. 

Тож мерщій рушаймо в путь, 
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Щоб у неї зазирнуть. 

Вправа для «слухняних» пальчиків.  

Мета: розвиток дрібної моторики. 

Хід вправи: 

Ми старались , ми трудились 

Навіть пальчики стомились. 

Втому з пальчиків струсили, 

Стисли в кулачок щосили. 

У замочок їх замкнули 

І до сонця потягнулись 

Дидактична  гра   «Назви  і  покажи» (Див. додаток П) 

Мета: визначити  обсяг  активного  (пасивного)  словникового  запасу,  

розвивати  пам’ять,  мислення,  увагу. 

Матеріал:  предметні  картинки  із  зображенням  одягу  та  взуття. 

Хід  гри:  запропонувати  дітям  розглянути  картинки,  назвати  і  показати  ті  

зображення,  які  належать  до  заданого  видового  поняття  (одяг,  взуття). 

Дидактична  гра  «Що  зникло?» (Див. додаток  П) 

Мета:  розвивати  увагу,  пам’ять,  активізувати  процеси  переводу  слів  з  

пасивного  словника  до  активного. 

Хід  гри:  психолог  виставляє  на  столі  чотири – п’ять  предметних  картинки  

із  зображенням  одягу,  пропонує  дитині  назвати  їх  та  запам’ятати.  Потім  діти  

заплющують  очі,  а  психолог  ховає  один  з  чотирьох  предметів.  Діти  

відкривають  очі  та  називають  одяг,  який  зник. 

Рефлексія  

Ось заняттю вже майже кінець. 

Ти був справжній молодець! 

Що сподобалось – хвалися,  

Засмутило – пожалійся. 

Хід проведення. 

Психолог дає можливість дитині висловитися про те, що їй сподобалося чи не 

сподобалося на занятті. Відмічає її успіхи, хвалить, зацікавлює до нового заняття. 
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Вправа «Щоденник занять» 

Мета: розвиток навичок самоаналізу, формування позитивного 

самосприйняття та самооцінювання (помічати і радіти своїм успіхам).  

Дитина сама розповідає, що відбувалося на занятті, що вдалося і чим вона 

задоволена.  

Психолог підкреслює успіхи дитини, наклеює в щоденник смайлик. 

Ритуал закінчення заняття  

Мета: усвідомлення закінчення спілкування. 

Дитина прощається з психологом з дотриманням зорового контакту. 

ЗАНЯТТЯ 27-28 

Привітання 

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та 

доброзичливості, зняття емоційного напруження. 

Доброго ранку! Доброго дня! 

До школи прийшли здобувати знання. 

Лінь залишаємо вдома, 

Працюємо, не знаючи втоми. 

Цікаві завдання для «слухняних» пальчиків 

Мета: розвиток дрібної моторики. 

У схованку пальці грали 

Та голівоньки ховали 

Ось так, ось так, 

Так голівоньки ховали. 

Дидактична  гра  «Наведи  лад» 

Мета:  розвивати  увагу,  мислення,  зосередження,  цілеспрямованість.   

Матеріал:  предметні  картинки  із  зображенням  одягу,  іграшки  та  меблів. 

Хід  гри:  психолог    пропонується   дітям  навести  лад  і  поскладати  

картинки  відповідно  по  групам  одяг  до  одягу,  іграшки  до  іграшок,  а  меблі  до  

меблів. 

Дидактична  гра   «Назви  одним  словом»  (Див. додаток П) 
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Мета:  вчити  добирати  узагальнююче  поняття;  розвивати  пам’ять,  

мислення, увагу,  мовлення. 

Матеріал: картинки  із  зображенням груп  предметів  (іграшки,    одяг,  меблі,  

взуття).   

Хід гри:  запропонувати  дитині  розглянути  малюнки  і  назвати  одним  

словом  все  те,  що  зображено  в  окремих  рядочках. 

 

 

Вправа «Будинки» (Див. додаток Р) 

Мета: розвивати  зосередженість,  пам’ять,  мислення,  спостережливість,  

мовлення. 

Матеріал: картинки  із  зображенням  багатоповерхового  будинку  та  

маленької  хатинки.  

Психолог  проводить  бесіду  з  дітьми  за  малюнками,  розташованими  на  

дошці.  Спочатку  діти  бачать  зображення  одноповерхового  будинку. 

Запитання  до  дитини :   що  зображено  на  дошці?  (будинок,  дім,  хатинка).  

Який  він?  (маленький  красивий,  дерев’яний).  Що  є  в  будинку?  (вікна,  двері,  

дах,  димар…).  Скільки  вікон  у  будинку?  (одне). 

На  дошці  з’являється  поруч  із  попереднім  зображенням  зображення  

багатоповерхового  будинку.  Психолог  пропонує  дітям  порівняти  їх. 

Рефлексія  

Ось заняттю вже майже кінець. 

Ти був справжній молодець! 

Що сподобалось – хвалися,  

Засмутило – пожалійся. 

Хід проведення. 

Психолог дає можливість дитині висловитися про те, що їй сподобалося чи не 

сподобалося на занятті. Відмічає її успіхи, хвалить, зацікавлює до нового заняття. 

Вправа «Щоденник занять» 

Мета: розвиток навичок самоаналізу, формування позитивного 

самосприйняття та самооцінювання (помічати і радіти своїм успіхам).  
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Дитина сама розповідає, що відбувалося на занятті, що вдалося і чим вона 

задоволена. 

Психолог підкреслює успіхи дитини, наклеює в щоденник смайлик. 

Ритуал закінчення заняття.  

Мета: усвідомлення закінчення спілкування. 

Дитина прощається з психологом з дотриманням зорового контакту. 

 

ЗАНЯТТЯ 29-30 

Вправа - привітання  

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та 

доброзичливості, зняття емоційного напруження. 

Я з тобою вітаюся: 

Доброго тобі дня! 

Щиро усміхаюся, 

Радості зичу я, 

Ти мені у відповідь усміх подаруй, 

Для людей привітності зовсім не шкодуй. 

Хід заняття: психолог вітається з дитиною по особливому - „мізинчик до 

мізинчика”. 

Пальчикова гімнастика:  

Мета: розвиток дрібної моторики. 

Хід вправи: 

Наш найменшенький Мізинчик 

Плаче, плаче, плаче… 

Безіменний не вгадає, 

Що усе це значить. 

А Середній – той поважний, 

Слухати не хоче. 

Вказівний пита Мізинця: 

Хочеш їсти, хлопче? - 

А Великий із кімнати 
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Вже несе горішки, 

Каже: - Плакати не треба, 

На поїж хоч трішки! 

Кисть руки стиснути в кулачок. По черзі розгинати пальці, починаючи з 

мізинця. 

З останньою фразою великим пальцем і мізинцем торкатися один одного. 

Дидактична  гра   «Порівняймо»  (Див. додаток Р) 

Мета: розвивати  пам’ять,  мислення,  спостережливість,  мовлення. 

Матеріал: картинки  із  зображенням  багатоповерхового  будинку  та  

маленької  хатинки..   

Хід гри:  діти  за  допомогою  психолога  дають  порівняльну  характеристику  

будинкам: 

 Один  будинок  маленький,  а  інший …   (великий). 

 Один  будинок  низенький,  а  інший …  (високий). 

 В  одному  будинку  одне  віконце,  а  в  іншому …  (багато). 

 В  одному  будинку  є  димар,  а  в  іншому …  (немає). 

 В  одному  будинку  немає  під’їздів,  а  в  іншому …  (є). 

 Один  будинок  із  дерева,  а  інший  із …  (цегли). 

 Маленький  будинок  збудували  швидше,  а  великий …  (довше). 

Гра „Нісенітниці” 

Мета: розвивати кмітливість, спостережливість, дискурсивне мовлення 

1. Запропонувати знайти неточності у суджені дорослого, пояснити: 

 Коли людині весело, вона плаче. 

 Мама прибрала, і стало брудно. 

 Чим більше продуктів у сумці, тим вона легша. 

 Після сніданку лягають спати. 

2. Показати дітям по черзі декілька картинок із нісенітницями. 

Запропонувати визначити, у чому полягає безглуздість кожної картинки. 

Рефлексія  

Ось заняттю вже майже кінець. 

Ти був справжній молодець! 
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Що сподобалось – хвалися,  

Засмутило – пожалійся. 

Хід проведення. 

Психолог дає можливість дитині висловитися про те, що їй сподобалося чи не 

сподобалося на занятті. Відмічає її успіхи, хвалить, зацікавлює до нового заняття. 

Вправа «Щоденник занять» 

Мета: розвиток навичок самоаналізу, формування позитивного 

самосприйняття та самооцінювання (помічати і радіти своїм успіхам).  

Дитина сама розповідає, що відбувалося на занятті, що вдалося і чим вона 

задоволена.  

Психолог підкреслює успіхи дитини, наклеює в щоденник смайлик. 

Ритуал закінчення заняття  

Мета: усвідомлення закінчення спілкування. 

Дитина прощається з психологом з дотриманням зорового контакту. 

ЗАНЯТТЯ 31-32 

Вправа - привітання  

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та 

доброзичливості, зняття емоційного напруження. 

Усміхнись усім довкола: 

Небу, сонцю, квітам, людям 

І тоді обов’язково 

День буде привітним. 

Вправа „Пальчики”  

Мета: розвиток дрібної моторики. 

Хід вправи: дитині пропонується переплести пальці рук покладених на коліна 

таким чином, щоб залишилися вільними тільки великі пальці. За командою 

„Почали” дитина повинна повільно обертати великі пальці один навколо одного з 

постійною швидкістю та в одному напрямку, стежачи за тим, щоб вони не торкались 

один одного. За командою „Стоп” вправа припиняється. Після цього за командою 

„Почали” дитина продовжує обертати великі пальці один навколо одного в 

протилежному напрямку. Напрями обертання необхідно змінювати. 
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Дидактична  гра  «Назви  предмети» 

Мета:  розвивати  увагу,  пам’ять,  активізувати  процеси  переводу  слів  з  

пасивного  до  активного  словника. 

Матеріал:  предметні  картинки  із  зображенням  посуду. 

Хід  гри:  психолог  виставляє  на  столі  картинки  із  зображенням  посуду  та  

пропонує  дітям  уважно  їх  розглянути  і  показавши  назвати,  що  зображено  на  

картинках.   

Запитання  до  дітей:  який  посуд  зображений  на  малюнках?  Коли  його  

використовують? 

Дидактична  гра  «Яка  група  предметів  зникла?» 

Мета:  розвивати  увагу,  пам’ять,  активізувати  процеси  переводу  слів  з  

пасивного  до  активного  словника. 

Матеріал:  чотири  картинки  із  зображенням  окремих  груп  предметів  

(посуду,  меблів,  одягу,  електроприладів). 

Хід  гри:  психолог  виставляє  на  столі  чотири картки  із  зображенням  

посуду,  меблів,  одягу  та  електроприладів,  пропонує  дитині уважно  розглянути  

предмети  на  кожній  картці  та  назвати  їх  одним  словом  і  запам’ятати.  Потім  

діти  заплющують  очі,  а  психолог  ховає  один  з  чотирьох  груп  предметів.  Діти  

відкривають  очі  та  називають,  яка  група  зникла. 

Рефлексія  

Ось заняттю вже майже кінець. 

Ти був справжній молодець! 

Що сподобалось – хвалися,  

Засмутило – пожалійся. 

Хід проведення. 

Психолог дає можливість дитині висловитися про те, що їй сподобалося чи не 

сподобалося на занятті. Відмічає її успіхи, хвалить, зацікавлює до нового заняття. 

Вправа «Щоденник занять». 

Мета: розвиток навичок самоаналізу, формування позитивного 

самосприйняття та самооцінювання (помічати і радіти своїм успіхам).  
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Дитина сама розповідає, що відбувалося на занятті, що вдалося і чим вона 

задоволена. 

 Психолог підкреслює успіхи дитини, наклеює в щоденник смайлик. 

 

Ритуал закінчення заняття  

Мета: усвідомлення закінчення спілкування. 

Дитина прощається з психологом з дотриманням зорового контакту. 

ЗАНЯТТЯ 33-34 

Вправа - привітання 

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та 

доброзичливості, зняття емоційного напруження. 

Здрастуй, милий друже ! 

Йди сюди мерщій. 

Гру хутенько починаймо, 

Один одного вітаймо. 

Руку дружби простягни, 

І заняття розпочни. 

Хід вправи: психолог вітається з дитиною, торкаючись одне до одного плечем. 

Торкається легенько, з любов’ю, ніжністю. 

Цікаві завдання для «слухняних» пальчиків 

Мета: розвиток дрібної моторики: 

У схованку пальці грали 

Та голівоньки ховали 

Ось так, ось так, 

Так голівоньки ховали. 

Дидактична  гра  «Підбери  чашки  до  блюдець» 

Мета:  розвивати  увагу,  мислення,  зосередження.   

Матеріал:  плоскі  картинки  із  зображенням чашок  та  блюдець  різних  

кольорів  або  набір  кольорового  посуду  (чашок  та  блюдець).    

Хід  гри:  психолог    пропонується   дітям  підібрати  чашки  до  блюдець  за  

кольором  і   назвати  та  показати  якого  кольору  посуд.   
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Гра «Плутанина» 

    Перед початком гри з дітьми слід обговорити значення слова «плутанина». 

Далі беремося за пошук «заплутаних» слів. Пояснити послідовність гри: слухати 

уважно, визначати в реченні слова, що «заплутались» або помінялися місцями, і 

виправляти помилки. 

 На бурульці висить дах. 

 На сонці сяє небо. 

 Телевізор дивиться маму. 

 Мишка зловила кішку. 

 На котлеті лежить тарілка. 

 Газета читає тата. 

 У рибі плаває море. 

 По машині їде дорога. 

Рефлексія  

Ось заняттю вже майже кінець. 

Ти був справжній молодець! 

Що сподобалось – хвалися,  

Засмутило – пожалійся. 

Хід проведення 

Психолог дає можливість дитині висловитися про те, що їй сподобалося чи не 

сподобалося на занятті. Відмічає її успіхи, хвалить, зацікавлює до нового заняття. 

 

 

Вправа «Щоденник занять» 

Мета: розвиток навичок самоаналізу, формування позитивного 

самосприйняття та самооцінювання (помічати і радіти своїм успіхам).  

Дитина сама розповідає, що відбувалося на занятті, що вдалося і чим вона 

задоволена.  

Психолог підкреслює успіхи дитини, наклеює в щоденник смайлик 

Ритуал закінчення заняття.  

Мета: усвідомлення закінчення спілкування. 
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Дитина прощається з психологом з дотриманням зорового контакту. 
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