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ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ І ПРИЙОМИ РОБОТИ З ДІТЬМИ НА ЗАНЯТТІ 

       З оновленням підходів до організації мовленнєвих занять виникає необхідність 

оновлення засобів і методів навчання мови і розвитку мовлення дітей. Завважимо: 

накопичені протягом тривалої історії розвитку суспільної дошкільної освіти методи та 

засоби розвитку мовлення дошкільників та навчання їх рідної мови здебільшого не 

втратили своєї актуальності та значення. Тож актуальними 

лишаються традиційні методи: бесіда за змістом картини і розповідання за 

картиною; читання літературних творів з подальшим літературно-художнім аналізом; 

екскурсії та спостереження; дидактичні ігри; мовленнєві завдання і вправи тощо. 

      Водночас разом із традиційними з’явилося багато інноваційних методів і засобів 

розвитку мовлення дошкільників. Серед них:  

1. Побудова заняття у вигляді словесних подорожей (у світ казки, фантазії, природи, 

мистецтва, звуків, фарб, книги тощо), які можна провести у формі як діалогу, так і 

полілогу. 

2. Полілог – проблемна, нерепродуктивна бесіда (у репродуктивній бесіді відповіді 

майже на всі запитання, які ставить вихователь, дітям уже відомі, тож мета — 

виявити лише, наскільки діти засвоїли навчальний матеріал). Нерепродуктивна 

бесіда – це спільний пошук відповідей на проблемні запитання у процесі 

обговорення. Тут кожен має право мати й висловлювати свою думку, навіть якщо 

вона не збігається із загальною, традиційною. Будь-яка відповідь приймається як 

можливе розв'язання проблеми. Вихователь як авторитетна особа може викласти у 

кінці розмови свою аргументовану позицію, надавши проте дітям право . Але тепер 

це вже не нав'язана думка, а власне рішення дітей. Полілог – один з методів 

розвитку словесної творчості дітей у процесі пізнавальної діяльності. Важлива 

організаційна умова його проведення — спілкування "очі в очі", тобто розміщення 

учасників по колу, на одному рівні з дорослим, щоб створити довірчу атмосферу 

щирості та участі кожного.   

3. Коментоване малювання. Для того щоб активізувати мовлення дитини, педагог 

має створювати таку ситуацію, в якій вона прагнутиме висловлюватися, ділитися 



враженнями. Цікавим прийомом активізації мовлення дітей є коментоване 

малювання. Його сутність полягає в тому, що вихователь бере великий аркуш 

паперу, фломастери і разом з дітьми починає фантазувати і замальовувати: Був собі 

на білому світі…. (Вихователь малює круг.) Що це? (Діти називають: круг, 

сонечко, колобок…) Ні,це не сонечко, і не колобок, і не круг. (Домальовує навколо 

круга вісім прямих паличок, невелику голову.) Жив на світі ось такий ... Хто? 

Правильно павучок. Одного разу він вирушив у подорож. Ішов, ішов  бачить… 

(Малює кілька вертикальних ліній різної довжини.) Що це? (Діти висловлюють 

припущення, вихователь домальовує дерева.) Першою виросла ялинка. (Малює 

ялинку.) Яка вона?і т. п.  

 Діти захоплюються цікавою колективною діяльністю, результати якої з’являються 

у них на очах. Ця ситуація спонукає їх до висловлювань. Не напружуючись і не 

докладаючи великих зусиль, діти легко описують предмети та явища, виділяють їхні 

істотні ознаки, висловлюють свої думки,припущення. Молодші дошкільники 

можуть допомогти домалювати промінчики у сонечка, ягідки на кущику, травичку у 

лісі, хвилі на морі тощо. Результатом такої діяльності є колективно складена 

розповідь, яку її творці ще й проілюстрували у процесі спільної діяльності. Цікавих 

сюжетів з різними героями можна вигадати багато, наприклад: 

 Пригоди маленького курчати. 

 Як зайчик потрапив в калюжу. 

 Мандрівка золотого листочка  тощо. 

4.  Суміжне мовлення. Маленькі діти ще не впевнені у своїх силах, тому їм важливо 

відчувати підтримку дорослого. Для цього можна використати такий спосіб 

підтримки активного мовлення, як суміжне мовлення. Складаючи розповідь чи 

описуючи предмет, вихователь починає речення і дає можливість дитині його 

закінчити, допомагає навідними запитаннями. Наприклад: 

По стежці лісом біг їжачок. Раптом на стежинку вистрибнув… ( вихователь 

виставляє зображення вовка. Діти кажуть: «Вовк».) Він був… ( Злий страшний, 

зубатий.) Які у нього пазурі?(Діти зображують злого вовка.) Що він хоче зробити? 

(Накинутися і з’їсти їжачка.) Але щойно він накинувся на їжачка, то…( Уколовся, 

завив, утік.)    



5. Складати розповіді простіше, якщо всі дії буде проілюстровано малюнками, 

предметами або іграшками, щоб діти могли їх бачити, діяти з ними. Часто такий 

прийом активізації мовлення називають інсценівки з іграшками, театром 

картинок тощо. Діючи з іграшками, предметами чи картинками, вихователь може 

складати розповідь спільно з дітьми, або діти самостійно складають розповідь під 

його керівництвом. Близькі і зрозумілі малюкам іграшки рухаються з ними на очах, 

розмовляють, переживають різні пригоди. Це дуже схоже на ляльковий театр, 

творцями фантастичних історій і цікавих оповідань є самі малюки. Успішність 

цього способу багато у чому залежить від яскравих атрибутів, нових цікавих 

іграшок, які збуджують інтерес дітей. 

6. Мовлення дітей молодшого дошкільного віку наочно-образне. Тому, щоб 

полегшити малюкам складання описових розповідей, можна використовувати 

структурно-синтаксичні схеми, що складаються з окремих схематичних 

малюнків, які є для дитини зоровою опорою. Такі схеми визначають обсяг розповіді, 

її послідовність і застосовуються на початковому етапі навчання. Якщо умовні 

позначення/схематичні малюнки створено разом з дітьми, вони їх чудово розуміють. 

Описуючи предмети, іграшки, діти вчаться виділяти їхні характерні ознаки, 

знаходити для опису точні слова, вирази, визначати відмінне та схоже.  

Схеми доцільно використовуються і під час навчання дітей складання творчих 

розповідей, переказу літературних творів. 

7. Для розширення і уточнення словникового запасу можна застосовувати такий 

прийом: незнайоме слово діти проспівують, кричать, промовляють весело, 

сумно, здивовано. Це цікаво дітям, підвищує емоційність сприймання ними 

матеріалу, сприяє ліпшому запам’ятовуванню. Наприклад, ознайомлюючи дітей зі 

звірятком, яке мешкає в наших лісах, але про нього рідко розповідають малятам, - 

борсучок, застосовуємо  прийом так:  

Діти, як ви вважаєте, це звірятко добре чи зле? (Добре,бо воно усміхається.) Це -  

борсучок . Давайте промовимо лагідно – борсучок .( Діти промовляють слово 

лагідно.) Прошепочемо його назву. (Шепочуть.) Скажемо радісно, здивовано, 

сумно. (Діти розмовляють слово з різними емоціями.) Скажемо так, щоб слово 

застрибало. (Діти промовляють по складах.)А тепер прокричіть його  

(Кричать.)То що це за звірятко? 


