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ПРУДКІ ПАЛЬЧИКИ
Розвиток мовлення

Дидактична гра для дітей старшої групи 
(з типовим розвитком і з особливими освітніми потребами)

Розвиток дрібної моторики — необхідна умова готовності дитини 

до шкільного навчання, оволодіння писемними та образотворчими на-

вичками. Дуже добре, коли одночасно з удосконаленням дрібної мо-

торики здійснюється розвиток мовленнєво-мисленнєвої діяльності, 

формування моральних якостей особистості. Таку  можливість створює подана гра, 

яка проводиться індивідуально з кожною  дитиною і підходить  як для логопедичної, так 

і для загальнорозвивальної роботи.

У ФОКУСІ: ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА

Юлія РІБЦУН, 
канд. пед. наук, 

ст. наук. співроб. лабораторії логопедії, 
Інститут спеціальної педагогіки НАПН України

ПАМ’ЯТКА
ÀËÃÎÐÈÒÌ

ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß ÃÐÈ

1. Дорослий промовляє закличку (згодом дошкільник може 
промовляти    з ним).

2. Показує дитині сюжетну картинку, читає опов ідання.

3. Дорослий ставить запитання малюку за змістом твору, 
пропонує врятувати тих, хто потрапив у біду, одночасно 
закривши їх пальчиками.

4. Дитина виконує завдання для пальчиків:
�� затуляє названі педагогом предмети пальчиками 
 спочатку домінантної, а потім іншої руки;
�� не змінюючи положення руки, піднімає названий 
 дорослим палець;
�� лічить пальчиком, скільки об’єктів пливе 
(летить, біжить тощо) вправо, вліво;
�� прикриває пальчиками певну кількість персонажів;
�� називає об’єкти за зразком “один—багато”.

5. Після повторного прослухування (читання) оповідання 
 вихованець переказує текст.

6. Дитина може самостійно придумувати оповідання 
за сюжетною картинкою.

ЗАВАНТАЖТЕ пам’ятку: 
dv.in.ua/2018-10/p 16

М е т а. Уточнювати уявлен ня 
дітей про навколишній світ. За-
кріплювати знання назв пальців. 
Розвивати зорове сприймання, 
увагу, пам’ять, дрібну мотори-
ку, зорово-рухову координа-
цію, мисленнєві операції аналі-
зу, узагальнення, встановлення 
при чинно-наслідкових зв’язків, 
зв’язне монологічне мовлення. 
Виховувати моральні якості осо-
бистості, бажання і готовність 
надавати допомогу тим, хто її 
потребує.

М а т е р і а л: сюжетні кар-
тинки проблемно-тематичного 
змісту (формат А5).

Закличка до гри

В мене є помічники —
Пальчики мої прудкі.
Ліплять пальчики, малюють,
Пишуть, лічать, 

 конструюють,
Захищають і рятують
І ніколи не сумують.
Ось які помічники
Пальчики мої прудкі!

Автор усіх літературних тек-
стів і малюнків у цій публікації — 
Ю. Рібцун.
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Розвиток мовлення

Настала золота осінь. Як хороше в лісі! 
Довговухі, куцохвості веселі сірі зай-

ченята раділи останнім сонячним дням. 
Малята стрибали,  качалися в купах опа-
лого листя, весело сміялися. 

Ненароком вони розбудили сірого зу-
бастого вовка, що дрімав на осонні. 

“Хто посмів мене розбудити?!” — грізно 
клацнувши зубами і вирячивши очі, рик-
нув вовк. 

Швидше сховаймо зайченят від злого 
вовка, прикривши їх пальчиками!

Павук Пундик — вправний майстер. Він 
плете надзвичайно тонку, непомітну 

й міцну павутину. П’ятеро друзів летіли на 
гостину до комара і ненароком потрапили 
в павутину. 

На їхнє щастя, Пундика не було вдома. 
Друзі з усіх сил намагалися звільнитися, 
але їм це не вдавалося. Раптом бабка по-
бачила, що до павутини наближається 
павук. 

Сховаємо комах від хижака? Прикрий-
мо їх так, щоб Пундик не побачив, і потри-
маймо пальчики, поки бранці не виплута-
ються з павутини.

ІГРОВІ СЮЖЕТИ

Запитання до тексту

— Про яку пору року йшлося в оповідці?
— Розкажи, які зайченята.
— Що вони робили?
— Кого розбудили малята?
— Розкажи, який вовк.

Додаткові завдання

�� Чому осінь називають золотою? (Листочки 

восени жовті, ніби золоті). Що ще буває зо-
лотим? (Прикраси; руки, які вміють вправно ро-

бити багато справ).

�� Чи знаєш ти, що таке осоння? (Освітлена со-

нечком галявина).

�� Що означає слово “рикнув”?

�� Скільки зайченят дивляться вліво?

�� Слухай уважно і повторюй без помилок: 
вовк — вовк — вовк — шовк.

�� У яку пору року зайченята змінюють колір 
своїх шубок? Навіщо вони це роблять?

�� Зайченята і вовк сірі. Хто ще буває сірим? 
(Ослик, носоріг, бегемот). А сизим? (Голуб). Си-
вим? (Дідусь, бабуся).

Запитання до тексту

— Чому Пундика назвали майстром? Хто такий 
майстер?

— Що плете павук? 
— Скільки друзів летіло в гості до комара?

Додаткові завдання

�� Павук плете павутину. Що ще можна плести 
і з чого? (З вовняних ниток плетуть одяг: светри, 
шапочки, шкарпетки тощо).

�� Як можна по-іншому сказати “на гости-
ну”? (У  гості). А “ненароком”? (Випадково, не-
навмисне).

�� Як можна назвати одним словом тих, хто по-
трапив у павутину? (Комахи).

�� Хто (що) ще вміє літати, крім комах? (Повітря-
ний змій, літак, гелікоптер, кулька, птахи).

�� Назви комаху, що заплуталась у павутині 
справа (зліва, вгорі, внизу).

�� Слухай уважно і повторюй без помилок: 
бабка — папка — лапка — сапка — шапка.

Зубастий вовк Бранці павука Пундика
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Розвиток мовлення

Запитання до тексту

— Що було до вподоби котові?
— Розкажи про мишок. Які вони?
— У яку гру грали мишки?
— Чому розсердився Марик?

Додаткові завдання

�� Що означає слово “комірчина”?

�� Мишки бігали. Хто (що) ще може бігти? (Твари-
ни, птахи, люди. Іще кажуть, що біжить час, вода).

�� В оповідці сказано, що очі в Марика горіли 
жовтим вогнем. Чи насправді вони горіли? 
Що ще може горіти? (Так кажуть, коли щось 
яскраво світиться. Наприклад,  автомобільні 
фари, світлофор, гірлянди, лампа. А горіти мо-
жуть дерево, папір, вогнище, свічка).

�� Скільки насправді мишок бігло праворуч (лі-
воруч)?

�� Слухай уважно і повторюй без помилок: 
мишка — миска — маска — каска — ласка — 
лиска — риска — іриска.

�� Добери слово-“навпаки” до “ховати”. (Знахо-

дити). До “спати”. (Прокидатися).

Запитання до тексту

— Яка настала пора?
— Куди пішли Оленка з бабусею?
— Які гриби сподобалися Оленці? Чи можна їх 

їсти? Чому?

Додаткові завдання

�� А ти коли-небудь збирав/збирала гриби? 
Назви гриби, які ти знаєш.

�� Як ти думаєш, чому гриби назвали підбе-
резниками (піддубниками, підосичниками)? 
Під якими деревами вони ростуть? (Під дуба-

ми, березами, осиками). А де ростуть опень-
ки? (Біля пеньочків).

�� Як називаються оранжеві гриби, зображені 
на картинці? (Лисички). А ще які бувають ли-
сички? (Тварини). Грибок-лисичка оранжево-
го кольору, а лисичка-тварина яка? (Руда).

�� Що можна робити з грибами? (Смажити, ва-

рити, солити, сушити, консервувати).

�� Добери слово-“навпаки”до “їстівний”. (Отруй-
ний).

Кіт Марик дуже полюбляв поспати 
і сердився, коли його хтось будив. 

Якось у  комірчині маленькі прудкі сірі 
мишки затіяли гру в піжмурки. Вони біга-
ли, пищали і розбудили Марика. Ну й роз-
сердився він! 

Забіг кіт у комірчину — хвіст трубою, 
спина дугою, кігті розчепірені, очі горять 
жовтим вогнем… Начувайтеся, мишки! 

Швиденько заховаймо мишенят від 
кота, закривши їх пальчиками.

Настала грибна пора. Оленка з бабу-
сею, взявши кошики, пішли до лісу 

по гриби. Оленка роззирнулася і побачи-
ла галявинку з яскравими грибами. Осо-
бливо їй сподобалися гриби з червоними 
шапинками у білі крапочки. Це були му-
хомори. 

Дівчинка вирішила назбирати повний 
кошик цих красенів. Оленка не знала, що 
мухомори отруйні. 

Сховаймо їх від дівчинки, прикривши 
пальчиками.

Кіт Марик По гриби
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Запитання до тексту

— Яка зима?
— Чому звірятам і пташкам голодно взимку?
— Як сидять пташки на гілках?

Додаткові завдання

�� Чому завірюхи називають злими? Що (хто) 
ще може бути злим? (Мороз, люди, звірі).

�� Яких пташок ти закрив(-ла)?

�� Кого більше — синичок чи горобців? На 
скільки?

�� Чому ми не затуляли пальчиками снігурів?

�� Чим ласують снігурі? (Горобиною).

�� Скільки пташок дивляться вправо (вліво)?

�� Слухай уважно і повторюй без помилок: 
холодно — голодно, голодно — голодно, 
голод но — холодно, холодно — холодно.

�� Добери слова-“навпаки” до слів “голодно”, 
(ситно), “холодно” (тепло).

Розвиток мовлення

Запитання до тексту

— Як білочка готується до зими?
— Розкажи, яка білочка.
— Як можна сказати по-іншому “ласувати”? 

(Їсти, смакувати).

Додаткові завдання

�� Де сидить білочка? Де ростуть гриби?

�� Білочка руда. Хто ще буває рудим? (Лисиця). 

А оранжевим? (Морква, одяг тощо).

�� Білочка нанизує гриби на гілочки. Що ще 
можна нанизати? (Намистинки на нитку).

�� Слухай уважно і повторюй без помилок: біл-
ка — гілка — галка — палка — пилка.

�� Добери слова-“навпаки” до слів “великий”,  
“високо”, “вгорі”.  

�� Це гриб. Як ти назвеш менший гриб? (Гри-

бок). А зовсім маленький? (Грибочок).

�� Скільки грибів на галявині? А грибочків?

Р уда, пухнаста прудка дбайлива білочка 
готується до зими. Бігає по лісовій галя-

вині, збирає гриби — і великі, й маленькі. На-
низує їх на гілочки дерев, щоб висихали. За-
криймо пальчиками маленькі грибочки, щоб 
вони могли підрости. Тоді через кілька днів 
білочка зірве їх і ласуватиме ними взимку.

Прийшла сніжна морозяна зима, з про-
низливими вітрами та злими завірюха-

ми. Холодно й голодно звірятам і пташкам. 
Сидять пташечки зіщулившись, настовбур-
чивши пір’ячко, тремтять на морозі. Закрий-
мо їх своїми теплими пальчиками, зігріймо.

Запаси на зиму Зігріємо пташечок

�� Бесіда про те, чому всі ми різні, та підказки, 
як поводитися, щоб нікого не образити

�� Розповідь про науковця Стівена Гокінґа
�� Командні ігри
�� Казкова вистава “Чи другом стати може
той, хто на нас не схожий?”

Завантажуйте
Е-матеріали:

jmil.com.ua/2018-10
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