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Пише хвостиком лисиця 

Слід по росяній траві. 

Пише дятел, гарна птиця, 

Дивні знаки на корі. 

Щось таємне пишуть риби 

Плавниками у ставку. 

Зайчик сонячний на шибі 

Пише казку золоту. 

В небесах під час навчання 

Вправи пишуть літаки… 

Діти, сповнені старання, 

Також пишуть залюбки. 

(В. Лучук) 
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Всі Незнайки, Поспішайки 

Хай завчать оці слова: 

”Невезіння від невміння та 

Від поспіху бува”. 

Починати й не кінчати 

Нам усім не до лиця, 

Бо уміння без терпіння, – 

Наче казка без кінця.  

(Г. Бойко) 



ОСВІТНІ НАПРЯМИ ПРОПЕДЕВТИЧНОЇ РОБОТИ З ДОШКІЛЬНИКАМИ 

ПО ВИНИКНЕННЮ ДИСГРАФІЧНИХ І ДИСЛЕКСИЧНИХ ПОМИЛОК 
 

(за матеріалами книги Л. Г. Милостивенко “Методичні рекомендації попередження помилок читання і письма 

у дітей”.  - СПб. : Будлісдрук, 1996.  64 с.)  

•розвиток сприймання, уваги та пам’яті різних модальностей; 

•удосконалення мисленнєвих функцій та операцій (аналіз, синтез, порівняння, 

узагальнення, класифікація); 

•формування просторово-часових уявлень (в собі, на аркуші паперу; автоматизація 

і відтворення серій, які включають кілька різних рухів – тест Озерецького „кулак – 

ребро – долоня”), проби Хеда, промовляння рядів – пори року, дні тижня); 

•розвиток тактильних відчуттів (дермалексія, впізнавання літер на дотик); 

•удосконалення конструктивного праксису (моделювання літер із паличок, 

елементів букв, реконструювання літер); 

•розвиток дрібної моторики (масаж та самомасаж пальців, пальчикові ігри, 

обведення, штрихування, ліплення); 

•виховання правильної звуковимови, уточнення артикуляції звуків; 

•розширення світогляду, збагачення активного словника; 

•формування зв’язного мовлення (переказ – детальний, вибірковий, скорочений, за 

ролями; складання розповіді – за однією чи серією картинок, за планом, за 

запропонованим початком чи кінцем) 
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РІВНІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПОМИЛОК 
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ЛІТЕРИ 

СКЛАДУ 

СЛОВА 

СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ 

РЕЧЕННЯ 

ТЕКСТУ 
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Ти пригадай чи вигадай  

Для брата-дошкільняти, 

Як можна грати з буквами, 

Щоб вчитись їх писати. 



ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПОМИЛОК НА РІВНІ ЛІТЕРИ  
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Дитина переміщує крапку (жучка), 

розташовану в центрі картки, на одну клітинку 

у вказаному педагогом напрямку спочатку 

конкретно, а згодом діючи за уявленням (із 

відкритими та заплющеними очима). 

Знаходження букв у геометричних 

фігурах. Наприклад: О, У, И, І, М, П, Г, Т, 

С, Р, Л, Х. Щоб легше бути виокремити 

букву, діти паралельно викладають її із 

паличок. 
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Впізнавання та називання силуетних зображень і 

окремих літер 



Малювання орнаментів, 

зображень і літер,  

їх штрихування 
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Викладання літер 

із паличок із 

фіксуванням уваги 

на розташуванні 

елементів 

Визначення букв, які 

можна викласти з трьох 

(И, А, П, Н, Ґ, К) і з двох 

паличок (Т, Г) 

Конструювання букв із 

елементів (овал, 

напівовал, довга і 

коротка паличка). 
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Обведення букв за допомогою трафарету, шаблону, викладання контуру  
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Називання літер, визначення першого звука у слові-назві 

фісташки 

мармелад 

хліб 

банан 

апельсин 

гречка 

сушки 

жуйки 

цукати 



www.logoped.in.ua 

 

Знаходження та закреслення (обведення) 

всіх однакових букв  

В кишеньці можна змінювати картинки, знаходити та закреслювати чи 

обводити букви на позначення першого звука в слові-назві 
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Визначення тільки правильних літер серед таких, що написані неправильно,  

у т. ч. й дзеркально 

Обмацування об'ємних (картонних, пластмасових) літер із заплющеними очима 

(називання, придумування слів зі звуком на позначення тієї чи іншої літери) 
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Знаходження помилок 

Доповнення букв 

елементами, яких не 

вистачає 
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Встановлення асоціативних зв’язків 

виноград 

буква, бантик 

шафа, шухлядки 
хліб 

дуб, дерево 



 с                 

Демонстрація букв у різному положенні. 

Пропонування букв різного шрифту (друковані, прописні, 

рядкові, стилізовані) 

Визначення літери, “написаної” на спині (пальцем повільно зображується буква), 

на долоні, у повітрі (із відкритими та заплющеними очима) 
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! Найбільшу складність, внаслідок 

властивостей дзеркальності, 

викликають такі літери: Б, В, Г, Ґ, Е, 

З, И, Й, К, Л, Р, С, У, Ц, Ч, Ш, Щ, Ь, Є, 

Ю, Я 



Придумування слів на задану літеру, у т. ч. й у певній позиції 
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Початок Середина Кінець 
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Пошук літер, накладених одна на одну. 

Реконструювання букв, викладених із 

паличок (наприклад, із П зробити букву Н). 
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПОМИЛОК НА РІВНІ СКЛАДУ  

Викладання складу за картинками з виділенням перших (останніх) звуків. 

Наприклад, діти визначають перші звуки у назвах зображень, т. ч. утворюючи 

склад ВА 

ведмежа 
ананас  



За завданням учителя-логопеда діти добирають зображення, в назвах 

яких склад ВА стояв би на початку, в середині та / чи в кінці слова: 
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ваза 

конвалії 

корова  

Можна запропонувати зробити склад не відкритим, а оберненим (автобус, автомобіль) 



          
                Початок Середина Кінець 

кораблик шоколад молоко 

Придумування слів на заданий склад (наприклад, КО) 

у певній позиції 
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…А Д… …О 

К… …У С… 

Робота з таблицями на виявлення складоутворювальної ролі голосного звука 

(запитання типу: “Який склад можна утворити?”) 

Читання складів, використовуючи кубики  

Зайцева, Воскобовича чи складові таблиці www.logoped.in.ua 

 

Складання схем складів із використанням кольорових 

фішок: для голосного звука – червоний колір, для 

твердого приголосного – синій, для м’якого 

приголосного – зелений, чи навпаки – за даною 

схемою назвати склад 



Гра “Живі літери” – дітям 

роздаються букви (наголівники, 

нагрудники, картки з літерами). 

Дошкільники за завданням учителя-

логопеда утворюють той чи інший 

склад. 
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПОМИЛОК НА РІВНІ СЛОВА  

Поняття “слово”.  

Слова бувають довгі та короткі (у т. ч. сполучники, прийменники) 

Лимон – фрукт, а цибуля – овоч. 

Лимон росте на дереві, а цибуля – в землі. 

Лимон кислий, а цибуля – гірка. 

Лимон овальний, а цибуля – кругла. і т. ін. 



У 

НА 

МІЖ 

ПІД 

НАД 

ПОРЯД З 

ЗА 

ПЕРЕД 
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Робота з прийменниками 
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Заучування лічилок. 

Пропонувати дітям, вивчаючи 

лічилку, помахом руки визначати 

межі слова, особливу увагу 

приділяти відмежуванню 

службових слів. 

 

Робота з диференціювання запитань:  

“Хто це?” і “Що це?”, “Який?”, “Яка?”, 

“Які?”, “Яке?”. 



Уточнення лексичного значення слова.  

Наприклад, з опорою на: 

а) характерні ознаки: руда, хитра, хижа, хвостата, гостроноса… (лисиця);  

б) узагальнюючі поняття (визначення зайвого слова, продовження ряду, 

називання одним словом) 
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Травоїдні /  

морські тварини 



Відгадування ребусів (розуміння ролі прийменників) 
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К-оси 
Сім‘-я 

За-м-ок 

Пе-на-л 

А-на-нас 
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 ДА 

В-о-да 

В-о-ро-н 

Голо-в-а 

Сла-в-а 
Тра-в-а 

Коро-в-а 

Сли-в-а 



Поділ на склади, визначення їх кількості, виділення наголошеного складу 

(можна протяжно вимовляти; якщо протяжно вимовити ненаголошений, 

зміст слова змінюється); добір слів до складових схем.  

Наприклад, у трискладових словах: 
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Місце наголошеного складу 

на початку в середині в кінці 

           ′ 

   

                ′ 

   

                     ′ 

   

 

 

 

 

нóжиці машúна черевúк 



Придумування слів за заданим ритмічним малюнком.  

Наприклад: та-та – вáта, та-та – водá, та-та-та – лопáта,  

та-та-та – ковбасá. Можна “перекодувати” слова у звуковий 

сигнал. 
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Добирання слів до схем з написаними голосними.  

Наприклад:  
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жук, суп, дуб, зуб, чуб…  

каша, мама, вата, баба, рама  

Складання звукових схем слів (використовують спочатку звичайні фішки для 

звукового аналізу, потім картки з позначенням злиття складів). Можна також 

пропонувати підібрати слова до заданих схем. 

Наприклад, слово ко-ні 

 —  =  
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Розподіл слів на склади, їх перестановка.  

ка-бан 

сос-на 
на-сос 

Складання слів із запропонованих складів (склади у правильній послідовності, врозкид) 



Добір до заданого слова однокореневих слів 

сніг 

снігур 

сніжка 

сніжні 

Снігурка 

Сніжок 

сніговик 

сніжинка 
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Виключення зайвого слова  

гусак 

гусінь 

гусла 

гуска 

гусенята 

гусятниця 



Складання слова з використанням початкових (останніх) звуків  

із запропонованих педагогом слів 
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помідор кенгуру мак книга 

рись 
оса сумка ананас 



ЧИТАТИ ЦІКАВО – ХОЧ ВЛІВО, ХОЧ ВПРАВО! 

Читання слів в оберненому порядку (тих, які мають смисл) 
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Гра „Слово розсипалося”. Складання слова з окремих літер  
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Гра „Загубилася буква”.  

Пропонуються окремі буквосполучення. Яке слово можна утворити? 

ДУ… – дуб, душ  

СУ… – суп, сук 

Б…К – бак, бик, бік, бук 
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Гра „Склади слово” 
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Гра „Хто більше?” 
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Утворення складного слова способом додавання основ двох слів 

Червоні груди – червоногрудий (снігур), швидкі ноги – швидконогий 

(олень), біла кора – білокора (береза), карі очі – кароокий (хлопчик) 
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Придумування сходинок зі слів на задану букву, що стоїть у певній позиції 

І Т 

О З А 

И З И Л 

Визначення зайвого слова 
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Добір рим 
Взяв Сергійко пиріжок  

Та й подався на лужок.  

Поряд біг і пес Дружок – 

Поглядав на пиріжок.  

Вдвох вертали із лужка, 

Тільки вже без пиріжка. 

(В. Кравчук) 

лужок 

Дружок 
пиріжок 

кружок 

моріжок 

. Кравчук) 
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Робота зі складними словами.  

Які два слова сховалися в одному? 

Склади з двох слів одне 

снігопад – сніг падає 

самокат – сам катає 

м'ясорубка – м'ясо рубає 
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Добір синонімів 

стежка, доріжка  

собачка, песик  

дім, будинок  
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Добір антонімів 

будує (дівчинка)  руйнує (хлопчик)  

гарячий (вогонь)  холодні (сніжинки)  

  

  

вгорі (небо)  

внизу (трава)  

ніч  день  



www.logoped.in.ua 

 

Робота з омонімами 

Придумування речень із даним словом у різних лексичних значеннях 

лисички – гриби 

лисички – тварини 

колюча – хвоя 

колюча – спинка в їжака 

іде – годинник 

іде – малюк 



„Картинні словнички”  
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Діти малюють реальні зображення чи графічні схеми на позначення предметів, дій, 

явищ, ознак, т.ч. вивчаючи нові слова або уточнюючи їх значення. Це основа для 

запам’ятовування нових лексем і збагачення словникового запасу. 

копиця, віз, хомут, огорожа, брід, коромисло 

листопад, золоте (листя), димар, дача, 

смугастий (кіт) 



Розрізнення префіксів  
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Диференціювання прийменників і префіксів. Засвоєння на рівні розуміння, що префікс – 

частина слова, прийменник – окреме самостійне слово 

Синиця вилітає зі шпаківні 

Кіт заховався  

у пральну машину Папуга залетів у клітку 



Слова складної складової структури 
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ве-ло-си-пед 

ві-де-о-маг-ні-то-фон 

по-лі-цей-ський 

фо-то-а-па-рат 
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Придумування слів із використанням окремих складів заданого слова, як початкових в 

утворених лексемах  

Зем-ля 

ле-лека 

чер-пак 

пал-ка 

ка-бачки 
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Привертання уваги до незмінюваних слів 



Робота з ізографами  

Впізнавання слів, записаних літерами, розташування та форма яких нагадує зображення 

того чи іншого предмета  
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПОМИЛОК НА РІВНІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ 

Узгодження іменників із прикметниками. Добір прикметників до іменників:  

„… яке (який, яка, які; чий, чия, чиє, чиї)?”. Впізнавання слова за названими 

педагогом прикметниками: „Про що можна сказати…?”. 

Яблуко – 

червоне, 

рум’яне, спіле, 

ціле, солодке, 

духмяне, 

соковите…  

Шуба – 

зимова, 

хутряна, 

тепла, 

пухнаста, 

нова, зручна, 

сіра…  

Конструктор – 

різнокольоровий, 

пластмасовий, 

будівельний, 

Миколчин, 

улюблений  

Чоботи – гумові, 

осінні, веселі, 

зручні, яскраві, 

дівчачі  
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Поєднання стрілками слів так, щоб вийшло правильне словосполучення.  

У прикметниках можуть бути відсутніми закінчення. Діти закінчують слово, 

використовуючи окремі букви чи склад: ИЙ, А, Е, І. Діти помічають і виправляють 

навмисне допущені педагогом помилки (наприклад, червона помідор). 

Зелений Зелена Зелене Зелені 

Заячий Заяча Заяче Заячі 

тулуб, хвіст 
голова лапи 

вухо 

огірок 

ялинка 
листочки 

пальто 
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Картопля – саджати, поливати, вирощувати, полоти, сапати, підгортати, 

копати, мити, чистити, різати, терти, варити, смажити, пекти… 

Узгодження іменників із дієсловами. 

Що можна робити? 



Добір іменників до дієслова із прийменником 

Втекти від… 

баби Федори (посуд) 

кота (мишеня) 

діда й баби (колобок) 
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Добір потрібного дієслова в залежності від роду та числа іменника 

Валя ліпив 
Валя ліпила 

Діти малюють 

Дівчинка 

малює 
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Можна пропонувати виправляти помилки, навмисне зроблені педагогом 

Узгодження іменників із числівниками. 

стілець, стільці, стільців 

курча, двоє курчат, п'ятеро курчат  

чашка, чашки, чашок 

вікно, вікна, вікон 
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Дітям роздаються картки, на яких зображені картинки із певною кількістю предметів. 

Діти промовляють: „У мене (кількість предметів)…, а в тебе немає…”. 

Гра „Дражнилки” 

десять олівців – десяти олівців 

шість машинок – шести машинок 

три наліпки – трьох 

наліпок 

одна книжка – однієї книжки  
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Називання за картинками слів, використовуючи 

сполучення зі словами „один” – „багато” 

лялька – ляльок 

дерево – дерев 

горобець – горобців 



? ! 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПОМИЛОК НА РІВНІ РЕЧЕННЯ 

Складання речень за схемами. Обернене завдання – складання схем до озвучених 

педагогом речень. Складання речень за інтонаційними схемами 
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Бабуся прасує картату спідницю 
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Пропуск  прийменників  

іменників  

прикметників  

прислівників  

дієслів  

Ми гуляли … лісі. 

Мама поклала книгу на… 

У білочки взимку шубка сіра, а влітку… 

Яблуко росте високо, а полуниця… 

Діти… цукерки 
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Виокремлення меж речень у тексті 

Запропонувати дітям плеснути в долоні (підняти руку, тупнути ногою) при 

завершенні смислової фрази. Спочатку добираються короткі, не пов’язані за 

смислом речення, потім – поширені та близькі за смислом 

Курчата весело пищать.  

Малюки танцюють. 

Зайчик сидить у яєчку. 
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Поєднання частин розірваних речень.  

Діти визначають межу речення на слух або читаючи їх 

Виділення всіх слів у реченні, підрахунок їх кількості та складання нового 

речення з такою самою кількістю слів 

Падає білий. Сніг гучно гавкає. Рекс. Оля пішла в ліс вона. Збирає гриби. 
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Виділення слів і речень у злитому тексті 

Читання речень із різною інтонацією 

У Маринки є бабуся Одарка. Бабуся часто пече для онуки пиріжки. Вона їх 

робить із капустою, сиром, вишнями. Маринка найбільше любить пиріжки з 

маком. Бабусині пиріжки найсмачніші!  

УМаринкиєбабусяОдарка. Бабуся 

частопечедляонуки пиріжкиВона їх 

робитьіз капустою, зсиром, 

ізвишнями. Маринканайбільше 

любитьпиріжки з маком. 

Бабусиніпиріжки найсмачніші!  



Спитали якось у  

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПОМИЛОК НА РІВНІ ТЕКСТУ 

Якою буває зима 

”Якою буває зима?” 

А що це таке? – здивувався  

Спитали північного  ”Може ти скажеш, якою буває зима?” 

– Зима буває дуже довгою. На моїй батьківщині вона тягнеться цілий рік. – сказав  

Спитали червоногрудого   про зиму. 

– Зима буває важкою, – пискнув у відповідь  

Звернулися із запитанням про зиму до рудого  ”Мабуть, ти знаєш, якою буває зима?” 
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– Бр-р-р! Холодною! – не замислюючись прогавкав  –– Добре, якщо будка є. 
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Спитали у  ”А що ти думаєш про зиму,  ? 

–Що про неї говорити? Вона тягнеться лише одну ніч. Заснеш зимою, а прокидаєшся – 

вже весна. 

Спитали у  ”Гей, скажи,  

– Зима буває веселою! – засміявся  

кататися на  – Можна 
 , на  , на  

А ще погратися у  

якою буває зима?” 

– Ось якою буває зима! – радісно засміявся 
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Складання зв’язного оповідання з двох коротеньких текстів, 

прочитаних врозкид 

Складання зв’язного оповідання з уривків фраз, словосполучень 

Складання оповідань за серією картин, за однією картиною, за заданим 

початком чи закінченням оповідання, за опірними словами 

В одному завершеному тексті визначення смислового порядку 

розташування речень, поданих у порушеній послідовності  



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 

Роби і не зважай на втому, 

І не чекай, що зробить хтось. 

Коли ж зробив, то щоб нікому 

Перероблять не довелось. 

(Д. Білоус) 
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