ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

Мови і літератури  Логопедія

ЯК ГОТУВАТИСЬ ДО ВИСТАВИ?
РОБИТИ МОВЛЕННЄВІ ВПРАВИ!
Логопедичне заняття у 1-му класі

Лілія МОРОЗ, учителька початкових класів,
Корюківська ЗОШ І–ІІІ ст. № 1, Чернігівська обл.

Серед найпоширеніших причин, що у першокласників викликають труднощі на письмі й породжують помилки, — недостатньо розвинені фонематичний слух та артикуляційні вміння. Тож уведення в урок логопедичних вправ сприятиме запобіганню
цим проблемам, а вдало продумана мотивація — заохоченню дітей до багаторазового проговорювання звуків.
Авторка наводить приклад заняття, на якому завдання на вдосконалення звуковимови органічно вплетені в загальну тему уроку. Пропонований матеріал стане у пригоді педагогам на уроці
навчання грамоти або логопедам для відпрацювання з учнями вимови певних звуків.
М е т а. Навчати послідовно і логічно викладати
думки. Удосконалювати звуковимову, розвивати фонетико-фонематичний слух і вміння орієнтуватись
у просторі. Збагачувати, уточнювати й активізувати
словниковий запас.
М а т е р і а л и т а о б л а д н а н н я: мультимедійний комплект, іграшки-персонажі лялькового театру, набори Лего “6 цеглинок”, індивідуальні дзеркальця, прості олівці.
Хід уроку
І. Ранкова зустріч
— Я рада зустріти всіх вас і побачити ваші чудові
усмішки. Привітайте своїх друзів!
З днем новим усіх вітаєм! (Махають руками.)
І добра усім бажаєм!
(Повертаються вліво і вправо.)
Буде щастя — отаке, (Піднімають руки вгору.)
А здоров’я — отаке! (Розводять руки в сторони.)
Добрий день усім!
ІІ. Мотивація навчальної діяльності.
Повідомлення теми уроку
Педагог привертає увагу учнів до іграшок лялькового театру, розміщених на вчительському столі.
— Погляньте, скільки тут ляльок з різних казок! А де
живуть усі ці ляльки? (У театрі.)
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— Так. І наш урок буде присвячений театру. Пригадаймо, що таке театр.
— Як ви гадаєте, для чого люди ходять до театру?
— А чи всі люди у театрі відпочивають? Хто там
працює?
— І ми теж сьогодні попрацюємо в театрі, але
не у звичайному, а в мовленнєвому. Я буду режисером, а ви — акторами.
— А чи знаєте ви, що до кожного виступу актори
старанно готуються — розминають м’язи і суглоби,
щоб вільно рухатися, роблять вправи для обличчя,
аби мати виразну міміку, розігрівають голосові
зв’язки, щоб навіть в останньому ряду зали було чути
кожне слово? Сьогодні ми готуватимемось до виступів на уроці так, як це роблять актори театру.
ІІІ. Ігровий масаж із використанням Лего
Учні беруть по цеглинці Лего, стають колом так,
щоб було зручно масажувати спину товариша, який
стоїть попереду. Під жвавий музичний супровід виконують рухи відповідно до тексту.
Щоб роботу розпочати,
Прошу всіх у коло встати.
(За потреби вирівнюють коло.)
Щоб вдалим вийшов виступ наш,
Акторам слід зробить масаж.
(Гладять по спині учня, що стоїть попереду.)

ЧИТАТИ ДАЛІ
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Бажаєте підвищити кваліфікацію?
Завітайте на сайт журналу “Учитель початкової школи”

upsh.com.ua
Відтепер усі охочі мають змогу підвищити свій фаховий рівень за публікаціями
авторів часопису — досвідчених учених і практиків.

Переваги навчання онлайн:







можливість самостійного вибору програми
зручний для вас час навчання
інтерактивні завдання
можливість опановувати тему поетапно
додаткові матеріали з теми

По завершенні навчання Ви отримаєте СЕРТИФІКАТ,
що підтверджує успішне підвищення кваліфікації
Охочі мають змогу оприлюднити власний творчий доробок
з опанованої теми й отримати СВІДОЦТВО ПРО ПУБЛІКАЦІЮ

З нами навчатися легко!

