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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програмно-методичний комплекс “Програма розвитку сліпих 

дітей та зі зниженим зором від народження до 6 років” складається з 

двох програм та методичних рекомендацій. У ньому висвітлюються 

особливості психофізичного розвитку незрячих дітей, практичні 

рекомендації з організації ігрового розвивального середовища та 

освітнього корекційно-розвивального процесу. 

Програма ранньої допомоги дітям з тяжкими порушеннями зору 

від народження до 3-х років призначена в першу чергу для батьків 

таких малюків. Мета цієї програми полягає у спробі допомогти 

батькам, тифлопедагогам, вихователям теоретичними та практичними 

порадами для досягнення ефективності в розвитку дітей раннього віку, 

враховуючи вікові етапи їхнього становлення. 

В ранньому розвитку дитини психологи, педіатри, педагоги 

виділяють три вікових періоди:  

 „немовля” – від народження до одного року; 

 „раннє дитинство” – від року до трьох; 

 „дошкільне дитинство” – від трьох років до семи. 

Ранній вік посідає особливе місце в загальній історії психічного 

розвитку людини. Унікальність цього періоду становлення особистості, 

порівняно з подальшими віковими етапами, полягає в тому, що він 

створює базу загального розвитку дитини. За перші три роки маля 

проходить величезний шлях психофізичного розвитку: оволодіває 

прямоходінням, діями з предметами, мовленням, набуває певної 

фізичної самостійності й намагається її відстоювати. У цей період 

дитинства відбувається становлення і розвиток усіх психічних процесів 

– сприймання, пам’яті, наочно-дійового мислення, мовлення, уяви. 

Малюк набуває уявлень про навколишні предмети, починає 

орієнтуватися у формі, кольорі (якщо дитина бачить), розмірі 



навколишніх предметів та в інших їх властивостях. 

Науковці відмічають, що повноцінний розвиток дитини в 

ранньому віці забезпечується в процесі її активної діяльності:  

 перший рік (немовля) – емоційне спілкування дитини з 

дорослим;  

 другий рік – предметна діяльність: маніпулювання 

предметами, іграшками; 

 третій рік – предметно-практична діяльність з елементами 

ігрової: виконання практичних та ігрових дій, взаємопов’язаних з 

предметами, іграшками.  

Визнаючи пріоритет сімейного виховання, держава надала матері 

можливість виховувати дитину до трьох років удома. Проте, як 

показало життя, далеко не всі родини можуть скористатися з такої 

можливості для повноцінного розвитку своїх дітей, особливо якщо 

дитина має відхилення у розвитку, зокрема має тяжкі порушення зору. 

Для незрячих малят мають бути створені певні умови, специфічний 

режим, а зміст та методи виховання мають відрізнятися від тих, що 

використовуються для дітей з нормальним зором. 

У розробці цієї програми використано досягнення сучасної 

вітчизняної та західної тифлопедагогіки, якими слід керуватися як 

педагогам, так і батькам у вихованні та реабілітації  дітей раннього віку 

з проблемами зору.  

При складанні програми були враховані такі відомі програми 

раннього втручання, як програма “Сходинки”, програма “Кароліна” − 

для немовлят і дітей раннього віку з особливими потребами та 

використані результати наукового аналізу праць М. Брамбрінга, Л.І. 

Солнцевої, Л.І. Плаксіної, В.З. Деніскіної та інших тифлопедагогів. 

Всебічні процеси демократизації суспільства вимагають 

створення широких можливостей для реалізації власного потенціалу 



кожної людини. Тому особливого значення набувають проекти 

розвитку і допомоги людям, які мають ті чи інші обмеження здоров’я. 

Діти з вадами зору становлять багаточисельну категорію дітей з 

особливостями психофізичного розвитку. Саме у цих дітей рівень 

якості життя, адаптації в суспільстві знаходиться в прямій залежності 

від своєчасності та адекватності вчасного корекційно-розвивального 

психолого-педагогічного  супроводу. 

Цим зумовлено необхідність розробки системи раннього 

виявлення і корекції відхилень у розвитку сліпих дітей, в основу якої 

покладено наступні принципи: 

 якомога раннє виявлення і діагностика особливих потреб 

дитини з тяжкими порушеннями зору; 

 усунення розриву між моментом визначення первинного 

відхилення в розвитку дитини і початком цілеспрямованої допомоги; 

 неперервність надання корекційної допомоги і розширення 

часових меж психолого-педагогічної допомоги: нижня межа  перші 

місяці життя; верхня межа  все життя; 

 визначення комплексу спеціальних корекційно-

розвивальних завдань для кожного вікового періоду; 

 використання спеціальних методів, прийомів, засобів 

виховання та реабілітації;  

 обов’язкове включення батьків в корекційно-розвивальну 

роботу та їх особлива цілеспрямована підготовка силами фахівців. 

Дана програма є окремою ланкою роботи, яка спрямовує зусилля 

батьків і фахівців на подолання і попередження вторинних відхилень в 

розвитку незрячого малюка. Це конче актуальна проблема, метою якої є 

добудовування відсутньої ланки спеціальної освіти, а саме  системи 

раннього виявлення і ранньої комплексної медико-психолого-



педагогічної корекції відхилень в розвитку незрячої дитини, яка 

повинна стати невід’ємною частиною спеціальної освіти. Такий підхід 

забезпечує роботу максимально розгорнутої та деталізованої системи 

своєчасного реагування на клінічні показники ризику в новонародженої 

дитини для швидкого реагування засобами корекційної допомоги. 

Результати вітчизняних і зарубіжних наукових досліджень 

свідчать, що раннє виявлення і рання комплексна допомога в розвитку з 

перших днів життя дозволяють попередити появу багатьох проблем в 

подальшому житті незрячої дитини, скоригувати вже наявні вади 

розвитку і, як результат, – досягти в подальшому значного зниження 

ступеня соціальної недостатності. 

Впровадження програми ранньої комплексної допомоги сліпій 

дитині дозволить ефективно компенсувати вторинні відхилення в її 

психічному розвитку і сприятиме інтеграції в суспільство.  

Програма розвитку дітей з тяжкими порушеннями зору від 3 до 6 

років орієнтована на вихователів та тифлопедагогів дошкільних 

навчальних закладів та центрів реабілітації, які працюватимуть з 

незрячою дитиною цього віку. 

Дитина з тяжкими порушеннями зору без супутніх порушень 

інтелектуального розвитку здобуває дошкільну освіту. Саме тому, в 

основу цієї програми покладено концепцію психологічного віку як 

періоду розвитку, що характеризується структурою (соціальна ситуація 

розвитку; певна ієрархія видів діяльності та провідний тип її; 

новоутворення, які мають самоцінне значення для психічного розвитку 

дітей певного періоду і є умовою переходу до наступного періоду) та 

динамікою.  

Програмою визначається обсяг та зміст знань, умінь і навичок, 

засвоєння яких забезпечить основи розвитку та життєдіяльності 

незрячої дитини дошкільного віку.  



Програмний зміст є узагальненим результатом багаторічних 

досліджень вітчизняної та світової тифлопсихологічної і 

тифлопедагогічної науки, а також практики дошкільного виховання і 

навчання. 

Поруч із загальноосвітніми специфічними цілями дошкільного 

виховання і навчання дітей з глибокими порушеннями зору є: 

– стабілізація усього ходу психофізичного розвитку дитини й 

успішна підготовка її соціальної інтеграції;  

– набуття дітьми необхідного рівня соціальної компетентності, 

формування вміння адаптуватися в соціальному середовищі. 

Основними завданнями корекційного психолого-педагогічного 

супроводу дітей з порушенням зору, що реалізується у спеціальних 

дошкільних установах та навчально-реабілітаційних центрах, є: 

- забезпечення оптимальних умов для системного, 

комплексного лікування виховання і освіти дітей з урахуванням 

особливостей їх психофізичного розвитку; 

- корекція вторинних відхилень, що зумовлені зоровою 

патологією та іншими порушеннями центральної нервової системи; 

- формування компенсаторних способів діяльності, що 

забезпечують нормальний розвиток дитини в умовах сенсорної 

депривації, які сприяють соціальній адаптації та інтеграції в 

суспільство; 

- охорона і зміцнення фізичного і психічного здоров’я 

дошкільнят. 

Програма базується на наступних принципах: 

1. Формування і розвиток особистості дитини в традиційних для 

неї видах діяльності (ігрова, комунікативна, предметно-практична, 

мовленнєва тощо), оскільки саме в них відбувається інтелектуальний, 

емоційно-моральний, соціально-особистісний, вольовий розвиток 



дитини дошкільного віку. 

2. Врахування специфічних особливостей розвитку дітей з 

глибокими порушеннями зору при відборі змістового наповнення 

програми. Ця програма відповідає вимогам Базового компонента 

дошкільної освіти. Водночас її зміст сформований з урахуванням 

особливостей розвитку незрячих дітей, які виявляються у сприйманні, 

уявленнях, мисленні, мовленні, моториці, орієнтуванні в просторі. 

3. Особистісно зорієнтована взаємодія дорослого з дитиною, що 

базується на виявленні можливостей і потреб кожного дошкільника з 

порушеним зором. Цей принцип передбачає варіативність завдань у 

рамках одного змісту, можливість реалізації індивідуального підходу в 

дозуванні навчального і фізичного навантаження конкретної дитини 

залежно від особливостей її розвитку, стану зору і здоров’я, способів 

орієнтації у пізнанні навколишнього світу. 

4. Органічне поєднання діагностичних, корекційно-розвиткових 

та освітніх стратегій. Важливою умовою реалізації завдань програми є 

комплексний підхід до організації корекційно-виховної роботи. Зміст 

програми забезпечує взаємозв’язок і взаємозалежність цілей, завдань, 

форм і методів у навчанні, вихованні та корекції відхилень в розвитку 

дошкільнят з порушеннями зору. Комплексний підхід до реалізації 

завдань забезпечується в програмі міжпредметними зв’язками. Зміст 

занять за розділами програми, програмні вимоги до них тісно 

взаємозв’язані між собою, що сприяє міцному засвоєнню матеріалу. У 

програмі розмежовані обов’язки фахівців, що ведуть корекційні 

заняття, і вихователів, а з іншого боку показаний їх тісний 

взаємозв’язок. Це забезпечує корекційну спрямованість усього 

навчально-виховного процесу спеціальних дошкільних установ, 

наступність у навчанні на корекційних заняттях фахівців, 

загальноосвітніх заняттях вихователів і у вільний від занять час; 



дозволяє організувати навчання і виховання дітей, не допускаючи їх 

перевантаження, і не знижуючи освітніх стандартів. 

5. Максимальне поєднання лікувально-офтальмологічних і 

педагогічних впливів при відборі змісту програми. Одним із завдань 

роботи в спеціальних дошкільних установах для дітей з порушенням 

зору є розвиток способів сприймання за допомогою збережених 

аналізаторів, яке реалізується фактично в кожному розділі програми.  

6. Відображення специфіки організації навчально-виховного 

процесу і методологічної спрямованості змісту спеціального навчання і 

виховання дошкільнят із зоровою патологією. Можливість дітей з 

порушенням зору активно брати участь в житті, бути адекватними і 

самостійними в різних побутових і простих соціальних ситуаціях 

значною мірою обумовлена спеціальною роботою, здійснюваною в 

дошкільних установах. Ця програма включає зміст спеціальних 

корекційних занять, спрямованих на подолання відхилень в розвитку 

дітей.  

7. Варіативність вимог до рівня засвоєння дітьми програмового 

матеріалу, що дозволяє дитині розвиватися у своєму індивідуальному 

темпі. Програма містить диференційовані вимоги до рівня засвоєння 

дітьми програмного матеріалу, що надає дитині можливість 

розвиватися відповідно до індивідуальних потенційних можливостей і 

здібностей та попередньої підготовки. Це дозволить педагогам 

простежувати динаміку розвитку дитини, визначати зони її актуального 

і найближчого розвитку, проектувати індивідуально-групову роботу з 

дітьми. 

8. Забезпечення умов для здійснення наступності дошкільної і 

початкової ланки системи освіти. Вирішення цієї проблеми в програмі 

забезпечується за рахунок відбору змісту, адекватного як особливостям 

психофізичного розвитку дітей з порушенням зору, так і базовим 



напрямам розвитку дитини (фізичного, когнітивного та ін.). Основою 

наступності також є націленість змісту програми на формування у 

майбутніх школярів якостей особистості, необхідних для успішної 

навчальної діяльності, – ініціативності, самостійності, довільності, 

пізнавальної активності, творчих здібностей, комунікабельності, а 

також таких психічних процесів, як сприймання, уявлення, увага, 

пам’ять тощо. Усе це в сукупності є найважливішою основою для 

систематичного навчання в школі. 

Запропонована програма – це орієнтовний для батьків і педагогів 

зміст дошкільної освіти, який можуть і мають засвоїти незрячі діти 

певного віку на сензитивних етапах свого розвитку, якого рівня 

вихованості та розвитку спроможні досягти. 

Зміст дошкільної освіти незрячих дітей, представлений по роках 

навчання, дозволяє реалізувати принцип особистісно орієнтованої 

взаємодії дорослого з дитиною. Визначальною особливістю дошкільної 

освіти дітей з глибокими порушеннями зору є не рік їх навчання у 

дошкільному закладі, а рівень опанування програмового змісту, який в 

залежності від глибини порушення зору, наявності супутніх 

захворювань та вторинних відхилень, а також від якості та умов 

розвитку у ранньому дитинстві може розтягуватися у часі. Навчання 

сліпих дітей у дошкільному закладі може продовжуватися 4 роки (до 7 

років), а не 3, як у дітей з нормальним зором. Саме тому зміст 

представленої програми розрахований на 4 роки навчання. 

Ще Л.С.Виготський, досліджуючи проблеми дитини з 

аномальним розвитком, акцентував зусилля педагогів на пошуках 

позитивних можливостей розвитку таких дітей. Увагу Л.С.Виготського 

привернули виявлені у них здібності, які допомогли б стати зоною 

їхнього актуального розвитку. На думку вченого, для цього необхідно 

розвивати мислення, мовлення та свідомість у їх єдності, оскільки саме 



це є основою компенсації зорового дефекту. Завдяки процесам 

компенсації структура особистості сліпого несе в собі тенденцію 

досягнення певної норми соціального типу, оскільки компенсаторний 

розвиток розглядається в тифлопсихології як складова загального 

розвитку. До того ж, компенсаторні новоутворення в процесі розвитку 

даної системи виникають не раптово, а за умов досягнення певного 

рівня розвитку.  

Основними принципами організації корекційно-педагогічного і 

освітнього процесів у дошкільний період розвитку незрячої дитини є 

наступні:  

• врахування загальних, специфічних та індивідуальних 

особливостей розвитку дітей з порушенням зору;  

• комплексний (клініко-фізіологічний, психолого-педагогічний) 

підхід до діагностики та корекційної допомоги дітям з порушенням 

зору дошкільного віку; 

• диференційований підхід до навчання і виховання дітей в 

залежності від стану зору і способів орієнтації в пізнанні 

навколишнього світу, передбачаючи застосування спеціальних форм і 

методів роботи з дітьми, оригінальних наочних посібників, 

тифлотехніки, а також зменшення наповнюваності груп для 

індивідуальних та підгрупових занять; 

• інтенсифікація рухової активності сліпих дітей як важливої 

корекційної вимоги розпорядку життя з метою подолання у них 

гіподинамії, зумовленої труднощами сприймання простору та 

орієнтування в ньому; 

• забезпечення спеціальної корекційної роботи, спрямованої на 

подолання вторинних відхилень у психофізичному розвитку дітей з 

патологією зору;  

• індивідуально-диференційований характер усіх занять в 



залежності від потреб в них дитини. 

Зміст програми систематизовано за усталеними в практиці 

дошкільного виховання розділами. Із загальноосвітніх розділів тут 

представлені: фізичне виховання, розвиток мовлення і спілкування, 

формування елементарних математичних уявлень та ознайомлення з 

навколишнім. В них розкриваються освітні завдання: навчальні, виховні 

та акцентується увага на корекційно-розвивальних завданнях розвитку, 

реалізація яких допоможе дітям з глибокими порушеннями зору 

подолати найбільші труднощі. Зміст усіх розроблених розділів 

програми допоможе реалізувати корекційну спрямованість навчально-

виховного та корекційно-розвивального процесів за визначеними 

завданнями розвитку. 

Розділи програми з розвитку просторового орієнтування та 

мобільності; розвитку соціально-побутового орієнтування та 

ознайомлення з тифлографікою, адресовані тифлопедагогам. У них 

розкривається зміст спеціальних корекційних занять, спрямованих на 

подолання відхилень у психофізичному розвитку незрячих дітей. Всі 

заняття носять індивідуально-диференційований характер, залежно від 

потреб та індивідуальних можливостей дитини. 

У змісті всіх розділів виділено освітні та корекційної-розвивальні 

завдання та основні результати, яких можливо досягти у навчально-

виховній та корекційно-розвивальній роботі з цією категорією 

дошкільників. 

Зміст програми спрямований на вирішення не лише освітніх 

завдань, але й на заповнення недоліків розвитку дітей з порушенням 

зору, формування у них спеціальних знань, умінь і навичок; надання 

допомоги в набутті освітніх компетентностей, які б слугували для них 

засобом соціального захисту і сприяли якнайповнішій самореалізації. 

До кожного розділу програми подано вступ, в якому 



розкриваються загальні труднощі, що виникають у дітей із зоровою 

патологією при опануванні певним видом діяльності, спеціальних умов 

навчання, методичних особливостей роботи тощо. 

Програма не задає конкретного, жорстко регламентованого 

змісту, що надає педагогам можливість проявляти творчу ініціативу, 

знайти диференційований зміст навчання і виховання дітей, відповідно 

до їх можливостей і рівня розвитку. 

Кінцевою метою навчально-виховної та корекційно-розвивальної 

роботи є стабілізація всього ходу психофізичного розвитку дитини з 

тяж для успішної інтеграції в шкільний колектив однолітків та 

соціальної інтеграції. 

Програмою передбачено формування у дитини з тяжкими 

порушеннями зору: 

а) розумової зрілості, показником якої є диференційоване 

сприймання, довільна увага, елементарні форми аналітичного 

мислення; знання про самого себе, людей, природу, культуру; здатність 

висловлювати елементарні судження, обґрунтовувати свої думки; 

б) соціальної зрілості, пов’язаної з умінням спілкуватися з 

дорослими та однолітками, ініціювати контакти, налагоджувати спільну 

взаємодію, домовлятися, узгоджувати свої дії з партнерами, допомагати 

іншим людям, мобілізовуватися на подолання труднощів, виявляти 

відповідальність, висловлювати самооцінні судження, поважати себе та 

інших; 

в) емоційної зрілості, яка виявляється в певній емоційній 

стабільності дитини, її здатності адекватно реагувати на ситуації та 

події, орієнтуватися в настроях та станах людей, що навколо неї, брати 

їх до уваги, контролювати та регулювати свою емоційну поведінку, 

утримуватися від імпульсивних проявів. 

Особливо важливими завданнями є перебудова ставлення 



педагогів до дітей з важкими порушеннями зору, організація 

спілкування з вихованцями на принципах партнерства, поваги до них, 

віри в можливості дітей. Це допоможе вихователеві бачити кожну 

дитину окремо й відповідно добирати доцільні саме для неї способи, 

методи і прийоми роботи. 

У кожному віковому періоді в системі стосунків дорослий-дитина 

виникають суперечності як рушійна сила розвитку, які визначають нове 

генетичне завдання, розв'язання якого має життєве значення для 

повноцінного розвитку незрячої дитини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

ранньої допомоги дітям сліпим та зі зниженим зором 

від народження до 3-х років  
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ПЕРШИЙ РІК ЖИТТЯ 

ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО І ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ 

ДИТИНИ З ВАЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ  

 

На першому році життя психічний і фізичний розвиток дитини 

проходить швидкими темпами. За 12 місяців відбувається біологічне 

пристосування дитини до навколишнього світу, формуються емоційно 

забарвлені стосунки з найближчим оточенням. Саме від того, наскільки 

сприятливі умови для дитини створюються в родині, залежить її 

здоровя, розвиток, якість життя в подальшому. Забезпечення 

максимально сприятливого розвивального середовища для дитини з 

проблемами зору потребує спеціальних знань про особливості її 

розвитку на кожному з етапів. 

Звичайно, всі діти різні, і кожна розвивається суто індивідуально. 

Але доцільно часом порівнювати досягнення своєї дитини з середніми 

показниками розвитку дітей, зіставляти свої дії з рекомендаціями 

фахівців. Для цього у відповідних графах „Норми розвитку зрячої 

дитини” та „Рекомендації для батьків дитини з важкими порушеннями 

зору” подається відповідна інформація.  

У перші місяці життя поведінка дитини з важкими порушеннями 

зору мало чим відрізнятиметься від поведінки нормальнозорої дитини. 

Важливо, щоб батьки більше часу приділяли близькому контакту з 

дитиною, тримали на руках, розмовляли з нею.  

Особливо важливим у перші місяці життя дитини з вадами зору є 

подразнення коркових центрів мозку різними стимулами. Для 

незрячого малюка це будуть, насамперед, моторні, тактильні, слухові 

стимули. 



Формування рухів руки тісно пов’язано з розвитком рухового 

аналізатора, залишкового зору, різних видів чутливості, просторового 

орієнтування, координації рухів тощо. 

Розвинені навички дрібної моторики дитини допомагають: 

 дослідити, порівняти та класифікувати речі, що її оточують; 

 досягти самостійності; 

 виразити себе творчо – за допомогою гри, лілення; 

 стимулюють розвиток центральної нервової системи і 

прискорюють розвиток мовлення; 

 сприяють формуванню самоусвідомлення та соціальних 

навичок шляхом участі в грі зі своїми однолітками. 

Практикою доведено, що сенсомоторний розвиток дитини з 

тяжкими порушеннями зору відбувається нерівномірно, зі значним 

відставанням від норми. Але якщо створити необхідні умови, то 

поступово це відставання долається. 

Щоб рости і розвиватися, незрячій дитині потрібна сенсорна 

стимуляція, стимуляція всіх органів чуття. Вона пізнає світ, коли слухає 

і чує, торкається предметів і відчуває, відчуває запах предметів. 

Важливо приділити увагу розвитку відчутів: вестибулярного (відчуття 

руху і рівноваги) і пропріорецептивного (внутрішнє усвідомлення того, 

як в просторі розташовано тіло і всі його частини). Всі ці відчуття дуже 

потрібні для розвитку життєво важливих навичок.  

Основою загального розумового розвитку дитини також є її 

сенсорний розвиток. Адже пізнання починається зі сприймання 

предметів і явищ, а далі формується на основі сприйнятих образів, стає 

результатом їх перетворення. У ранньому віці системи закономірно 

побудованих рядів форм, кольорів, розмірів та інших якостей речей 

отримують своє мовленнєве позначення. Оволодіваючи цими 

системами, дитина засвоює своєрідний набір еталонів, з якими вона 



може зіставити будь-яку сприйняту річ, характеризувати її, знаходити 

їй місце серед інших.  

Через дотик, слух, нюх, смак і, можливо, залишок зору дитина з 

тяжким порушенням зору пізнає навколишній світ. Відчуття від цих 

систем потрапляють у мозок дитини. Якщо одна з систем ушкоджена, 

інші повинні взяти її функцію на себе. Тому їх необхідно теж 

одночасно, поступово і послідовно розвивати. Якщо у незрячої  дитини 

належно розвинутий інтелект, то вона виявляє неабияку здатність 

шукати, знаходити, фіксувати, аналізувати, інтерпретувати велику 

кількість інформації про світ і себе. Чим вищий у неї сенсорний 

розвиток, тим більше фактів і явищ потрапляє у сферу її сприймання. 

Формування, спрямування і коригування цих умінь є метою сенсорного 

виховання. 

До головних завдань сенсорного виховання у ранньому віці 

належать: 

 формування у дітей системи перцептивних (обстежувальних) 

дій; 

 формування системи сенсорних еталонів; 

 розвиток уміння самостійно використовувати сенсорні 

еталони у власній діяльності. 

Вже після народження найбільше значення в життєдіяльності 

дитини мають сенсорні аналізатори (тактильний, смаковий, нюховий, 

температурний, вестибулярний) і відповідні їм форми чутливості. 

Незрячим немовлятам притаманна більшість людських відчуттів. Вони 

чують, відчувають біль, дотик, відчувають рухи, у них може бути 

світловідчуття чи залишковий зір. На звукові подразники 

новонароджені реагують легким тремтінням повік, незначною зміною 

пульсу та дихання. Звуки людського голосу викликають більш жваву 

реакцію. 



Потреба у спілкуванні з іншими є однією з основних потреб 

людини, тому, напевне, жодному з батьків не варто пояснювати, 

наскільки необхідним для їхньої дитини є опанування комунікативними 

навичками. Необхідно зазначити, що до комунікативних навичок 

належить не лише мовлення, а й спілкування за допомогою жестів, 

міміки, рухів тіла.  

З перших днів новонароджена дитина потребує від дорослого 

ласкавої, привітної уваги, лагідного ставлення до неї. Починаючи з 

двотижневого віку дитини, потрібно дбати про розвиток у неї 

позитивних емоцій, слуху, залишкового зору. Для цього під час 

гігієнічного догляду, підготовки до годування і активного неспання 

слід лагідно розмовляти з дитиною, проговорювати всі свої дії, 

називати речі, предмети, але не надто емоційно. Лагідне ставлення до 

дитини – головна умова формування позитивних емоцій з перших 

тижнів життя. Малюк ще не усвідомлює, але відчуває свою значущість 

для близьких, а це і є основа його активності. 

У віці до року виникає один парадокс – у дитини з'являється 

прагнення до спілкування, але для цього ще недостатньо розвинена 

знакова система. Буває важко зрозуміти, чого саме хоче малюк, хоча він 

і намагається звуками, рухами тіла донести власні бажання та потреби. 

Процес спілкування за допомогою мовлення передбачає: 

• Сприйняття мовлення на слух і його розуміння. 

• Реакцію на мовлення оточуючих. 

Здатність до цього вже можна спостерігати у немовлят і малюків, 

яким ще досить далеко до вміння розмовляти.  

Для незрячого малюка, який розвивається за “своїм“ графіком, 

виявлення своїх потреб і бажань, використання допомоги і участь у 

спілкуванні відкриває досить широкі можливості. Дитина отримує 

змогу краще пізнавати навколишній світ та спілкуватися (взаємодіяти). 



Розвиток загальної моторики 

Корекційно-розвивальні завдання:  

- формувати уявлення про своє тіло, призначення 

частин тіла; 

- розвивати у дітей рухову активність: хапальні та 

розмахувальні рухи, рухи ніжками і ручками, головою, 

тулубом; 

- формувати навички основних рухів тіла: 

перевертання на спину, сидіння, повзання, ходіння та ін.;  

- розвивати бажання самостійно виконувати 

різноманітні рухові дії; 

- формування слухової уваги, розуміння мовлення 

дорослих, інтересу до найближчого оточення, зокрема до 

власного тіла. 

 

№ 

з/п 

Вік Норми розвитку 

зрячої дитини 

Рекомендації для батьків  

дитини з важкими порушеннями зору 

1 0-3 

міс. 

Лежачи на 

животику, 

повертає голову в 

різні боки. 

Покладіть дитину на животик обличчям від 

себе. Використовуючи брязкальце чи просто 

свій голос, спонукайте дитину до того, щоб вона 

повернула голівку до вас. 

При потребі самі поверніть голівку дитини. 

Заохочуйте її повторювати цей рух. 

Науковці зауважують, що при вихованні 

незрячих дітей з перших днів життя з ними 

необхідно багато розмовляти, називати всі 

предмети, явища, звуки, які оточують їх, 

відбуваються поряд з ними. Називати рухи, які 



пропонуються їй виконувати. Перш ніж 

доторкнутися до дитини, слід заговорити з нею, 

щоб вона не злякалася.  

Енергійно рухає 

ніжками та 

ручками. 

Спонукайте дитину до рухової активності, 

показуйте їй різні рухи ручками та ніжками, 

називайте їх.  

Запобігайте повторення дитиною одноманітних 

рухів, похитувань, відволікайте малюка від них. 

Бо це може стати причиною формування 

стереотипних нав’язливих рухів. 

Лежачи на 

животику, 

піднімає голову.  

Покладіть дитину на стіл чи на ліжечко так, щоб 

її обличчя було на рівні з вашим. Заохочуйте 

малюка підняти голівку, покликавши чи 

привернувши його увагу за допомогою звуків 

брязкальця. 

Можливо, доведеться покласти свою руку 

малюкові на сіднички чи на передпліччя, щоб 

уникнути зміщення його рук назад при спробі 

підняти голівку. 

Намагайтеся завжди тримати лікті малюка 

безпосередньо під плечима, щоб він міг 

спиратися на них. 

Як тільки ви помітите, що тримати голівку 

малюкові стало легше, зведіть до мінімуму свою 

фізичну допомогу. 

Для розвитку цього навику можна використати 

великий м’яч. Покладіть малюка на животик на 

м’яч. Притримуючи дитину за ніжки 



погойдуйте м’яча вперед-назад. Коли ви 

підштовхуватимете м’яча уперед, малюк 

інстинктивно буде підіймати головку догори. 

  Лежачи на боку, 

піднімає голову 

від плеча догори. 

 

Покладіть дитину на бік, підтримуючи її під 

грудьми. Підніміть верхню частину її тіла, і, 

стоячи за нею, заведіть розмову, спонукаючи 

дитину підняти голівку догори. Зробіть цю ж 

вправу, поклавши дитину на інший бік. 

Якщо ви помітите, що малюкові легше 

виконувати вправу на одному боці, ніж на 

іншому, то при повторі частіше кладіть його 

саме на той бік, на якому йому важче піднімати 

голівку. 

Лежачи на 

животі, піднімає 

голову, 

спираючись на 

передпліччя. 

Покладіть малюка на животик на тверду 

поверхню. Перед ним покладіть яскраву звукову 

іграшку. Потроху підіймайте іграшку догори, 

спонукаючи малюка піднімати голівку 

якнайвище, спираючись на передпліччя. 

Утримуйте його в такому положенні впродовж 

кількох секунд. 

Постійне тренування зміцнить м’язи спини і шиї 

достатньо для того, щоб у результаті малюк 

підіймав голівку самостійно. 

Засвоїти цю навичку малюку допоможуть 

вправи на великому м’ячі. Покладіть малюка 

животиком на м’яч, притримуючи його за 

стегна чи тулуб. Коли ви підштовхуватимете 

м’яч уперед, малюк інстинктивно буде 



підіймати голівку догори. 

Для розвитку малюка і зміцнення його шийних 

м'язів протягом дня укладайте його в різні 

положення — на правий і лівий бік, на живіт, 

саджайте його до себе на коліна, катайте в 

колясці, носіть  на руках. 

Дитина утримує 

руки разом на 

рівні грудей та 

хапає предмети, 

вкладені до її рук. 

 

Тримаючи малюка на колінах, піднесіть до 

нього брязкальце на рівні грудей, побрязкайте 

ним, підніміть руки дитини, доторкніться до них 

іграшкою і відсуньте її. Зачекайте, доки дитина 

зацікавиться грою і простягне ручки вперед, 

щоб схопити брязкальце. 

Поступово зменшуйте свою допомогу, 

зацікавлюйте дитину різними предметами, 

застосовуйте тактильну стимуляцію долоньок. 

2 3-6 

міс. 

Лежачи на 

животі, 

переносить вагу 

на передпліччя та 

лікті, піднімаючи 

при цьому 

підборіддя. 

Покладіть малюка собі на  стегна чи  на груди, 

сидячи на підлозі, впевнившись, що його ручки 

знаходяться перед плечима. Спонукайте малюка 

спертися на лікті, розмовляючи з ним, 

наспівуючи улюблену пісеньку, дмухаючи на 

волосся. Стежте за тим, щоб його ручки були 

спереду.  

Розвиток 

розмахувальних 

рухів руками.  

Грається руками, 

притискаючи їх 

до себе і 

Якщо малюк не може витягнути ручки вперед, 

помістіть свої пальці під його плечі та трохи 

підніміть верхню частину  його рук, відірвавши 

їх від поверхні, на якій він лежить. 

Потім допоможіть одній ручці витягнутися 

вперед і зачекайте, доки він сам не піднесе 



відводячи вперед. 

 

іншу. Попросіть малюка підняти обидві ручки 

самостійно.  

Не змушуйте дитину поспішати. Малюкові 

може знадобитися досить часу, щоб  

налаштуватися та виконати ці рухи. 

Перевертається зі 

спини на бік. 

Покладіть малюка на спину, зігніть його коліна 

та підніміть їх угору. Нахиліть свою голову 

поруч з голівкою малюка і покличте його. Коли 

він поверне голівку, допоможіть йому 

перекотитися на бік, притримуючи за стегна. 

Сидячи, утримує 

голову прямо, 

підборіддя 

опущене. 

 

Посадіть малюка собі на коліна, обережно та 

повільно нахиліть його назад, потім знову 

посадіть прямо.  

Нахиліть малюка вбік і назад, потім в інший бік,  

назад і вперед. Малюк повинен утримувати 

голівку на одній лінії з тілом. Рухи мають бути 

повільними, щоб у малюка був час при кожному 

нахилі виправляти положення своєї голови. 

Важливо, щоб малюк у сидячому положенні 

підтримував підборіддя. Слідкуйте, щоб він не 

піднімав плечі при рухах головою. 

Використовуйте забавлянки. 

Лежачи на 

животі, 

спирається на 

витягнуті ручки. 

 

Покладіть малюка з витягнутими вперед 

ручками на великого м'яча. Притримуючи його  

ніжки за стегна, коліна чи кісточки, прокотіть 

м'яча уперед до тих пір, поки ручки малюка не 

торкнуться  поверхні підлоги. Нахиліть його 

так, щоб він міг спертися на ручки та легенько 



«поверніть» його стегна, щоб він переніс свою 

вагу на руку, протилежну до стегна, яке 

розташоване  зверху. 

Спробуйте стати на коліна і сісти на п'яти, 

тримаючи малюка так, щоб він лежав 

животиком  на ваших стегнах, а ручками 

торкався підлоги  Тримаючи малюка за поперек 

або за стегна, обіпріть його на ручки. Злегка 

покрутіть за стегна з боку на бік, щоб він був 

змушений опиратись то на одну, то на другу 

ручку.  

Якщо малюкові важко тримати лікті прямими, 

можна обгорнути його ручки аркушами  

картону та зав'язати. Замість картону спеціаліст 

з масажу та лікувальної фізкультури може 

зробити інший бандаж.  

Для того, щоб малюк не став повністю 

залежним від подібних засобів підтримки, час 

від часу необхідно тренуватися без них. 

  З положення 

«лежачи на 

животі» 

перевертається на 

спину. 

Щоб допомогти малюкові контролювати цей 

рух, повільно скеруйте його самі. Щоразу, коли 

ви це робите, розмовляйте з ним, наприклад, 

«Давай перекотимось».  

Потім покладіть малюка на животик і 

спонукайте його до того, щоб він сам 

перевернувся, використовуючи вашу допомогу 

та привабливу іграшку. Якщо він спробує це 

зробити, але в нього це не зовсім вийде, 



допоможіть йому завершити цей рух. 

Тренуватися можна під час перевдягання та в 

моменти, коли дитина грається на підлозі. 

Сидить без 

підтримки 

протягом  

хвилини. 

Посадіть дитину на великий надувний м'яч, 

ніжки разом. Притримуючи її за ручки, що 

лежать на колінках,  повільно погойдайте м'яча 

з боку в бік, вперед і назад. У крайній точці 

кожного положення малюк нахилить голівку, 

плечі та тулуб до середньої лінії тіла, у 

протилежний до напрямку руху бік. 

Намагайтеся відхилити малюка назад на такий 

кут, щоб для збереження рівноваги він був 

змушений перемістити одне плече вперед. 

Потім посадіть його до себе на  коліна, 

тримаючи його ніжки разом та міцно 

обхопивши його навколо стегон. Якщо малюк 

постійно падає вперед, до вас назустріч, 

поверніть його так, щоб його личко було 

повернуто у протилежний від вас бік. Повільно 

підніміть трохи своє коліно, щоб малюк 

нахилився в бік, та зачекайте допоки він 

повернеться в попереднє положення. 

Якщо малюк не робить спроби повернутися в 

середнє положення, підніміть його коліна трохи  

вище, щоб він  відчув, що впаде, якщо не 

повернеться в попереднє положення. Якщо ж 

малюк і на цей раз не робить спроби 

випрямитися, своєю рукою підхопіть його з того 



боку, куди ви нахиляєте його, щоб повернути 

його до середньої лінії. Коли дитина навчиться 

добре сидіти, ці рухи будуть виконуватись 

автоматично. Продовжуйте садовити малюка на 

підлогу без підтримки. Це дасть вам змогу 

побачити, як у нього поліпшуються реакції 

збереження рівноваги.  

3 6-9 

міс. 

Стоїть на всій 

стопі, 

спираючись на 

що-небудь. 

Спонукайте малюка стати поряд з диваном, 

коробкою тощо. Намагайтесь знайти таку 

позицію та ігрову ситуацію, яка була б 

привабливою для нього.  

Сидячи, витягує 

ручки вперед, 

щоб не впасти. 

Сядьте на коліна. Посадіть малюка так, щоб він 

торкався руками підлоги перед вашими 

колінами. Притримуючи малюка за ноги, 

нахиліть його вперед  та перемістіть вагу його 

корпуса на руки, злегка повертаючи його ноги 

спочатку в один, а потім в інший бік.  

Можна підійти до цього завдання по-іншому. 

Покладіть малюка животиком на великий 

надувний м'яч та витягніть  його ручки над 

головою. Візьміть його за ноги та нахиліть м'яч 

уперед, щоб руки дитини торкнулися підлоги 

(або низького столика). Потім нахиліть м'яч ще 

трохи, щоб вага тіла малюка припадала на його 

руки;  малюк повинен руками торкнутися 

підлоги. Стегна також слід повертати з боку на 

бік. 

Малюк повинен вчитися швидко реагувати на 



втрату рівноваги, інакше він буде падати 

раніше, ніж витягне руки. Коли він навчиться 

витягувати руки та утримувати на них вагу 

свого тіла, допоможіть йому підвищити 

швидкість реакції за допомогою таких ігор, в 

яких ви будете легко його штовхати, виводячи зі 

стану рівноваги.  

Дитина повинна тренуватися якомога більше. 

Це дуже важлива вправа для незрячих дітей, яка 

допоможе розвинути у них мобільність. 

Лежачи на 

животі, приймає 

положення для 

повзання. 

Посадіть малюка. Потім, притримуючи його за 

стегна, переведіть у позицію для повзання та 

знову у вихідну. Коли малюк звикне до 

положення для повзання, залиште його в ньому 

та  почніть повільно і плавно гойдати його з 

боку в бік та по діагоналі, притримуючи однією 

рукою під животик. Намагайтеся не 

розгойдувати малюка вперед і назад, оскільки 

це може стати для нього поганою звичкою. 

Якщо ви будете приділяти грі на підлозі велику 

кількість часу, то помітите, що засвоївши 

позицію для повзання, малюк почне пробувати 

підгинати під себе зігнуті в колінах ноги, 

одночасно піднімаючись на pyчках. 

У позиції для повзання животик малюка не 

повинен провисати. Якщо це трапляється, то 

причиною можуть бути слабкі черевні м'язи або 

надто широко розставлені ноги. Якщо животик 



провисає через те, що ноги малюка надто далеко 

одна від одної, то для фіксації положення ніг 

використовуйте еластичну пов'язку для голови. 

Ось ще один спосіб прийняти вихідне 

положення для повзання. Покладіть малюка на 

живіт головою від вас. Станьте на коліна та 

потягніть його до себе за стегна. Малюк почне 

випрямляти руки та переміщувати їх у тому ж 

напрямку. Він буде це робити доти, допоки не 

прийме положення для повзання. 

Не забувайте, що розгойдувати корпус малюка 

можна лише з боку в бік та по діагоналі; 

розгойдуватись вперед-назад він навчиться сам. 

Стоїть біля 

меблів, 

притримуючись 

руками та 

балансуючи. 

 

На цих заняттях вам може допомогти музика. 

Коли малюк хоче зігнути ніжки в колінах, 

поставте його перед собою, візьміть за ручки і в 

такт музики почніть піднімати та опускати їх. 

Почекайте, поки малюк почне згинати ніжки в 

колінах в такт музики.  

Якщо ви можете десь дістати невеликий батут з 

перилами, варто використовувати його під час 

цих занять. Лише слідкуйте за тим, щоб дитина 

не скакала на прямих ніжках. Малюк може 

спертися на перила і підніматися та опускатися 

більше за рахунок сили рук та ніг. 

Можна використовувати ліжко з сіткою. 

Тримайте малюка за ручки. Але не привчайте 

його скакати по ліжку, якщо ви не маєте  



постійної можливості бути поруч, щоб 

попередити падіння.  

Дитина схоче пострибати, стоячи у вас на 

колінах і тримаючись за ваші плечі. У цьому 

випадку ваші руки залишаються вільними, і ви 

можете керувати колінами малюка. 

Корисно ставити незрячого малюка босоніж на 

різні поверхні, щоб він міг відчувати їх стопами 

ніг. 

При падінні 

переходить з 

положення стоячи 

в положення 

сидячи. 

Поставте малюка біля невисокого столика. 

Позаду нього покладіть невеликий пуфик, 

пінопластовий блок або просто станьте самі. 

Потім покличте малюка ззаду і допоможіть 

опустити на цей предмет (або на ваше коліно) 

вільну руку. Після цього малюк повинен 

опустити другу руку і сісти на підлогу. 

Наступний етап − спонукати дитину опуститися 

на підлогу відразу, не шукаючи опори на 

півдорозі. 

Навколо меблів 

рухається 

“боком”. 

 

 

Поставте малюка біля столу, який досягає рівня 

його грудей, щоб він поклав на нього свої 

ручки. Покладіть звукову іграшку на невеликій 

відстані від рук дитини та приверніть її увагу до 

неї. 

Станьте на коліна позаду малюка і, обхопивши 

його стегна, перенесіть вагу малюка на ногу, 

протилежну напрямку руху. Допоможіть йому 

зробити один крок вільною  ногою, перенесіть 



вагу його тіла на цю ногу і перемістіть іншу 

ногу в тому ж напрямку. 

Обережно пересуньте ручку малюка в той самий 

бік по поверхні стола так, щоб корпус малюка 

був рівним і перебував на одному рівні зі 

стегнами. 

Повторюйте ці вправи, доки не дійдете до 

іграшки. Весь цей час розмовляйте з дитиною − 

їй необхідно знати, що ви збираєтесь разом з 

нею робити. 

Відпрацьовуйте вправу з використанням різних 

опорних предметів (журнального столика, ліжка 

тощо). 

4 9-12 

міс. 

Стоїть при 

підтримці за одну 

руку. 

 

Якщо дитина неспроможна це зробити, 

продовжуйте практикувати вправи для стояння, 

якими ви займалися раніше. Ваша  дитина 

повинна вміти стояти з випрямленими ногами. 

Ходить при 

підтримці за 

обидві руки. 

 

Станьте позаду малюка, трохи нахиліться та 

візьміть його за руки, піднявши їх до рівня його 

плечей (ви і ваш малюк стоїте обличчям в один і 

той самий бік). Нехай малюк візьметься за ваш 

вказівний палець (великий палець його руки з 

одного боку, решта − з іншого − так само, як 

малюк тримається за перила, коли стоїть). 

Пересування боком навколо меблів − найкраща 

підготовка до ходіння, тому дозволяйте 

малюкові практикуватися в цьому якомога 

більше. Радимо взути малюка в черевички 



висотою до кісточок. 

Намагайтеся поставити чи покласти щось цікаве 

з боку від малюка, щоб йому було до чого 

тягнутися. Для початку нехай відстань між 

дитиною та предметом буде не більше п'яти-

шести кроків. Краще тримати її руки добре 

витягнутими вперед, щоб центр  тяжіння дитини 

був перенесений вперед та містився попереду 

стоп. 

На жодній стадії навчання не слід дозволяти 

малюкові відхилятися назад, до ваших ніг. У 

міру того, як малюк  буде рухатися 

самостійніше, вам  потрібно поступово 

опускати  його руки, поки вони не будуть 

витягнутими на рівні  поясу. У такому 

положенні йому доведеться майже всю свою 

вагу переносити власними зусиллями. 

Ви побачите, що йому сподобаються такі 

прогулянки, і скоро ви зможете ходити з ним на 

довші відстані від ліжка до кухні, по коридору, 

від машини до будинку, а  поступово − і 

навколо будинку чи саду, зупиняючись у 

найулюбленіших місцях, щоб погратися. 

Розмовляйте з малюком про «ходіння» − він 

повинен знати значення цього слова. 

Ходить, 

штовхаючи візок 

на чотирьох 

При засвоєнні цього вміння пальці дорослого 

замінює ручка візка. Ручка візка має  перебувати 

трохи вище від рівня грудей малюка, свої ручки 



коліщатах. 

 

він має витягнути трохи вперед і стояти прямо 

позаду візка. 

Малюк може звикнути до того, що коли він іде, 

ви стоїте позаду нього і підтримуєте, тому слід 

привчити його до того, що ви можете 

перебувати збоку, а потім − спереду візка. 

Покладіть пальці малюка на ручку візка так, 

щоб він схопився за нього, а самі станьте на 

коліна поряд та міцно візьміться за візок, щоб 

він не покотився вперед. 

Коли малюк навчиться впевнено стояти, 

тримаючись за візок, покотіть його вперед на 15 

сантиметрів, а потім зупиніть. Такої відстані 

буде достатньо, щоб малюк утратив рівновагу, 

нахилившись уперед. Якщо  він машинально не 

зробить кроку вперед, покажіть йому, що це 

потрібно зробити; потім, якщо він не зробить 

кроку сам, своєю вільною рукою зігніть коліно 

малюка та перенесіть його стопу вперед. 

Якщо малюк відчує себе задоволеним та 

впевненим, коли ви рухаєте візок, стоячи збоку, 

пересуньте його на декілька кроків, ставши 

попереду візка. Рухаючись задом наперед на 

колінах, повільно тягніть візок вперед на 

невеликі відстані − щораз чекайте, щоб малюк 

зробив крок, приставивши другу ногу, потім 

знову рухайте візок. Ще трохи, і малюк 

намагатиметься керувати візком самостійно. 



Завантажте візок книжками чи брусками та 

почніть тренуватися, як і раніше, на не ковзкій 

поверхні. Будьте поряд, щоб зупинити рух 

некерованого візка, інакше дитина може 

злякатися. 

Незрячий малюк може й не знати, як штовхати 

візок, тому що раніше він лише тримався за 

ручку, і візок рухався. Перш ніж допомогти 

йому покотити візок, скажіть: «Штовхай 

візок!», щоб він знав, що коли він штовхатиме 

візок, він буде рухатися. 

Малюкові знадобляться тренування, щоб 

визначити, з якою силою потрібно штовхати 

візок, тому стійте поряд, поки він не навчиться 

впевнено керувати ним.  

Навчаючись штовхати візок, ваша дитина, як і 

всі діти, без сумніву декілька разів впаде. 

Намагайтеся бути поряд, щоб малюк не 

вдарився, однак на падіннях діти вчаться. 

 



Розвиток дрібної моторики 

Корекційно-розвивальні завдання:  

- розвиток дрібних рухів пальчиків, хапальних, 

обстежувальних і наслідувальних рухів руки; 

- розвиток координації рухів тіла та рук, рівноваги; 

- виховання самостійності рухів, інтересу до рухових дій для 

досягнення своєї мети; 

- формування рухів та рухових дій, пов’язаних з одяганням, 

годуванням, купанням, грою. 

- формування слухової уваги, розуміння мовлення дорослих, 

інтересу до найближчого оточення, зокрема до власного тіла. 

 

№ 

з/п 

Вік Норми розвитку 

зрячої дитини 

Рекомендації для батьків  

дитини з важкими порушеннями зору 

1. Від 0 

до 3-х 

місяці

в 

Розтуляє кулачки, 

рухає 

пальчиками, 

грається з ними. 

Розправляє пальці 

та стискає їх у 

кулачки. 

Перша іграшка дитини – її ручки та пальці. В 

перший місяць життя ручки малюка зжаті у 

кулачки. Пізніше маленька дитина розкриває 

кулачки, рухає пальчиками, бавиться ними 

протягом тривалого часу. Чим більше дитина 

рухає своїми пальчиками, тим більше 

розвиваються мозкові структури. Тому батькам 

необхідно своєчасно формувати вміння 

розправляти пальці дитини та стискати їх у 

кулачок.  

Складайте ручки незрячого малюка так, щоб 

його лікті та пальчики зімкнулися. Це  легко 

зробити під час годування: дати дитині в ручки 

пляшечку чи притулити її ручки до себе. 



Робіть масаж пальчиків та долоньок. дитини. 

Використовуйте забавлянки, які переважно 

супроводжуються відповідними рухами пальців 

дитини та жестами, покликаними фізично 

зміцнювати дитину, створювати у неї радісний 

та бадьорий настрій. 

Розвивається 

хапальний 

рефлекс. 

Протягом деякого 

часу дитина може 

утримувати 

предмет, який 

дорослий дає їй 

для захвату, після 

чого відпускає 

його. 

Наприклад, 

тримає 

брязкальце, коли 

його вкладають 

до ручки дитини. 

Навчайте дитину захоплювати предмети 

п’ятьма пальцями. Виберіть для занять 

брязкальце чи іншу легку і добре збалансовану  

іграшку. Іграшка повинна бути приємною на 

дотик. Уникайте таких іграшок, які мають 

надто важку верхню частину. 

Спробуйте допомогти малюкові втримати 

іграшку. Своєю рукою легенько притисніть 

його пальчики до іграшки. Коли він навчиться 

міцніше стискати іграшку, зменшить допомогу. 

Підносячи руки 

до обличчя, 

дитина 

торкається носа, 

очей, рота. 

Покладіть дитині в руку легку іграшку, 

допоможіть піднести її до рота, торкніться 

іграшкою ротика дитини. Вкладайте до руки 

дитини брязкальця або пляшечки, зроблені з 

різних матеріалів (пластмаса, дерево, тканина, 

гума).  Спеціально підносьте брязкальця до 



рота дитини. Торкайтеся ними її губів. 

Допоможіть  дитині зацікавитися частинами 

свого тіла. В цьому вам допоможуть 

забавлянки, ігри при купанні. 

2. Від 3-

х до 

6-ти 

місяці

в 

Починає керувати 

рухом рук. 

Активно хапає 

брязкальце. 

Формуйте навичку захвату предмета. Як 

правило, незряча дитина розтуляє ручку, якщо 

легенько погладити тильний бік долоні у 

напрямку до зап'ястя. Починайте саме з такого 

погладжування, і коли  пальчики  малюка 

розтуляться, вкладіть  брязкальце в ручку. При 

потребі можна допомогти йому обхопити ручку 

іграшки пальчиками.  

Коли дитина навчиться розтискати пальчики 

під час погладжування, можна його замінити 

легким поплескуванням брязкальцем по 

пальчиках. Якщо все ж таки ваш малюк 

потребує допомоги, піднесіть іграшку ближче 

до його долоньки. 

Кожний раз, пропонуючи малюку той чи  інший 

предмет, давайте чітку вказівку: «Візьми …!». 

Дитина ще не зрозуміє значення цього слова, 

але пізніше зрозуміє. 

Дуже важливо навчати незрячу дитину діям з 

предметами. Інакше у неї дуже рано може 

закріпитися інтерес тільки до рухів власного 

тіла, які можуть перетворитися у стереотипні 

нав’язливі рухи. 

Тримає в ручках Вчіть дитину перекладати захоплені предмети 



два предмети, 

коли  їх дають. 

 

п’ятьма пальцями із руки в руку. Можливо, вам 

буде необхідно допомогти дитині міцно 

охоплювати предмети, поки вона звикає до 

цього відчуття. Допоможіть малюкові підняти 

ручки. Спробуйте допомогти йому погратися з 

ними – потрусити, постукати одна об одну. 

Пограйте з дитиною у забавлянки «Ладусі», 

«Сороку». Можливо, їй сподобаються такі ігри 

(хоча знадобиться певний час, щоб  дитина 

навчилася робити це самостійно). 

Перекладає 

предмет з однієї 

ручки в іншу. 

Відпускає одну 

руку, якою 

тримала іграшку, 

щоб узяти іншу 

(починається 

розвиток 

координації 

рухів). 

 

Допоможіть дитині вхопитися за кільце 

брязкальця обома ручками, а потім 

запропонуйте взяти інший предмет тією ж 

рукою. Щоб узяти нову іграшку, малюкові 

необхідно буде звільнити одну руку, а іншою 

продовжувати тримати кільце. Якщо потрібно, 

спрямуйте вільну ручку дитини до кільця так, 

щоб вона змогла нею взяти його. 

Брязкальце важко схопити відразу обома 

ручками. Коли ви пропонуєте дитині другу 

іграшку, підносячи її до тієї ручки, у якій уже є 

брязкальце, другу ручку підведіть до першої 

так, щоб малюк міг узяти нею брязкальце. 

Допомагайте тільки в міру потреби. 

По-різному 

використовує 

один і той самий 

предмет. 

Покажіть дитині, як можна стукати іграшкою 

об стіл, робіть наголос на словах, які 

характеризують ваші дії. Наприклад: «Ось як 

ми з тобою стукаємо: стук! стук!  стук!».  



Дайте дитині до рук звуковий молоточок, 

пластикову пляшечку з насінням або з 

камінцями. Повторюйте ці рухи багато разів. У 

ванночці можна гратися трошки інакше, 

наприклад, поплескати іграшкою по воді. 

3. Від 6-

ти до 

9-ти 

місяці

в 

Великим та 

вказівним 

пальцями 

піднімає маленькі 

предмети. 

Навчайте дитину контролювати рухи пальців. 

Спочатку навчіть її випрямляти вказівний 

палець із кулачка, вказувати пальчиком на різні 

предмети. Пограйте у гру «Ну-ну!» та інші 

пальчикові ігри. 

Потім розпочніть вчити захоплювати та 

утримувати дрібні предмети великим та 

вказівним пальцями. Візьміть будь-які маленькі 

предмети, які дитина вже навчилася брати 

всією долонею. Коли вона потягнеться до 

предмета, злегка перехватіть її за передпліччя 

таким чином, щоб її долонька опинилася над 

предметом, але його не торкалася. 

Коли дитина нахилить зап'ястя таким чином, 

щоб найближчими до кришки стола були 

великий та вказівний пальці, попросіть її взяти 

предмет. Допоможіть  це зробити, виконуючи 

рух разом з дитиною. У міру того, як дитина 

буде розуміти, як діяти, зменшуйте своє 

втручання. 

Наслідуючи 

дорослого, 

засуває свій 

Для занять вам знадобляться найрізноманітніші 

отвори (у дошках, коробках, банках тощо). У 

даному випадку найкращий спосіб – 



пальчик в отвір демонстрація. Пограйте в гру «Пальчик зник!». 

Можна допомогти малюкові зігнути зап'ястя 

таким чином, щоб решта пальчиків не заважали 

вказівному, і накажіть: «Покажи!» 

Потренуйтеся з ямками в піску, отворами в 

ляльці, в якої загубилася рука чи нога, отворами 

для набору номера телефону тощо, – головне, 

щоб пальчик дитини не застрявав! 

Кидає предмети. Дайте малюкові у руку іграшку і, притримуючи 

його за зап'ясток, стимулюйте розтиснути 

пальчики легким постукуванням по зовнішній 

стороні його долоні (можна супроводжувати 

падіння іграшки словами: «Бух!»). 

Закріплювати вміння випускати з рук предмети 

можна під час купання. 

Дістає предмет з 

посуду. 

Вам знадобиться посуд з низькими краями. 

Якщо вашій дитині важко дістати кубик з 

миски, замініть її на зручнішу. Поставте  

мисочку таким чином, щоб дитина могла 

дотягнутися як до країв, так і до дна. Якщо 

необхідно, можна направити її ручку туди, куди  

потрібно. Давайте вказівку: «Візьми!» 

Коли дитина навчиться справлятися з мискою, 

спробуйте інший посуд. Кладіть іграшки вашої 

дитини у миски, відерця, глечики тощо. Нехай 

вона витягає печиво з цукерниці, прищіпку для 

білизни – з мішечка; їжу, яку можна брати 

руками, кладіть не на стіл, а в тарілку. 



Знімає кільця зі 

стрижня. 

Ця вправа буде легшою, якщо стрижень ледь 

нахилити до малюка. Але не слід нахиляти його 

дуже сильно, оскільки для того, щоб зняти 

кільце, достатньо буде лише потягнути його 

вперед. Допоможіть дитині взятися за кільце і, 

скеровуючи її ручки вгору, скажіть: «Підніми 

кільце вгору!». Стрижень має перебувати у  

вертикальному положенні. Поступово 

відмовляйтеся від словесного супроводу. Роль 

стрижня можуть виконувати будь-які предмети, 

які ви тримаєте в руках у вертикальному 

положенні. Підійдуть і ложки, і палички для 

їжі, і вузькі пластмасові пляшечки. Якщо ви 

маєте досить великі кільця (браслети), то 

основою для нанизування може слугувати і 

ваша рука, і ручка дитини. 

4 Від 9-

ти до 

12-ти 

місяці

в 

Кладе предмет в 

мисочку 

Вам знадобляться різноманітні невеликі 

предмети і відкриті миски. Буде зовсім  добре, 

якщо вам пощастить знайти такі  предмети, які 

спричиняють шум, коли дитина кладе їх в 

посуд.  

Спочатку навчіть дитину випускати  предмет 

тоді, коли її рука розташована  прямо над 

посудом, і при цьому ви допомагаєте їй рухами 

і проговорюєте: «Бух!».  

Дайте малюкові предмет і потримайте його 

прямо над мисочкою. Підтримуючи дитину за 

зап'ястя, стимулюйте її розтиснути пальчики 



легким постукуванням по тильному боці її 

долоні. Потім навчайте простягати ручку до 

мисочки, долаючи невелику відстань, і 

відпускати предмет. Край мисочки має бути 

близько розташований від рук дитини.  

Якщо потрібно, можна спрямувати її ручку 

легким дотиком до ліктя, а як тільки дитина 

зрозуміє, що необхідно робити, зменшуйте своє 

втручання.  

Під час купання, відпочинку можна кидати 

предмети в миску з теплою водою – 

утворюються чудові бризки. Коли дитина 

засвоїть цю навичку, можна ускладнити 

завдання. Спробуйте вправу з паличкою і 

банкою. Цікавий звук видає скляна кулька, 

коли падає у пляшку з-під молока. Звісно, 

робити це дитина має лише в присутності 

дорослих. 

Опустіть кульку для пінг-понгу в циліндр з 

картону і слухайте, як він перекочується з 

одного кінця в інший. Можна з цього боку 

циліндра прикріпити сітку і пришити до неї 

маленькі дзвіночки, щоб м'ячик при падінні 

примушував їх дзвеніти.  

Для тренування влучності розміщуйте посуд, в 

який дитина має опустити предмет, як прямо 

перед нею, так і трохи збоку. 

 



Розвиток орієнтування у просторі і мобільності 

Корекційно-розвивальні завдання: 

- розвиток кінетичних і просторових відчуттів; 

- розвиток координації рухів та взаємодії обох рук; 

- орієнтування у положенні лежачи, сидячи, стоячи, при 

повзанні, ходінні, під час зміни положення тіла у просторі; 

- формування орієнтувальних реакцій на джерела звуків, 

запахів, світловідчуття; 

- розвиток орієнтування на власному тілі; 

- розвиток вестибулярного апарату; 

- формування слухової уваги, розуміння мовлення дорослих, 

інтересу до найближчого оточення. 

 

№ 

з/п 

Вік Норми розвитку 

зрячої дитини 

Рекомендації для батьків  

дитини з важкими порушеннями зору 

1. Від 0 

до 3-

х 

місяц

ів 

Підносить руку 

до рота, 

досліджує 

предмети ротом. 

Незрячий малюк пізнає навколишній світ 

через своє тіло. Давайте дитині різноманітні 

предмети для знайомства, торкайтесь ними до 

дитини, розповідаючи про них. 

Пробує підняти, 

повернути 

голову, реагуючи 

на звуки, голос, 

яскраве світло. 

Незряча дитина виглядає часто пасивною, 

байдужою до того, що відбувається навколо, 

якщо це не пов’язано з її фізичним станом. 

Необхідно подолати цю байдужість. 

Впродовж дня змінюйте положення 

дитини: кладіть її не лише на спину, а й на бік, 

на животик. Якщо є залишок зору, привертайте  

увагу яскравим джерелом світла чи предметом, 

заохочуйте піднімати та повертати голову.  



Для розвитку вестибулярного апарату 

дитину необхідно частіше брати на руки та 

рухатися разом з нею. Пасивні рухи разом з 

дорослим сприяють розвиткові у незрячої 

дитини поняття простору.  

2. Від 3-

х до 

6-ти 

місяц

ів 

Дитина реагує на 

звук та 

повертається до 

нього, тягнеться у 

напрямку 

предмета, який її 

зацікавив. 

Виконуйте вправи з іграшками, які 

видають звуки (але не надто голосні, а з 

приємним м’яким звуком). 

Доторкніться іграшкою до обличчя 

дитини, потім змініть її положення, 

спрямовуючи ручку у напрямку звука, 

спонукаючи знайти іграшку. Якщо дитина не 

повертається на звук, ласкаво поверніть її 

голівку в напрямку джерела звука, допоможіть 

доторкнутися до іграшки. 

Підвішуйте над ліжечком блискучі 

іграшки, які звучать, таким чином, щоб дитина, 

розгинаючи руки або 

ніжки, могла торкнутися їх. Використовуйте 

великі контрастні іграшки, які видають звуки, 

щоб збільшити шанси дітей із залишковим зору 

побачити їх.  

Якщо дитина тягнеться в правильному 

напрямку, піднесіть іграшку до неї, щоб вона 

торкнулася її. Батьки мають розуміти 

важливість такої реакції для розвитку у дитини 

орієнтування у просторі.  

Рекомендуємо класти дитину під час гри 



на спеціальну резонансну дошку. 

Орієнтується на 

власному тілі 

Відчуття дотику дуже важливе для 

незрячої дитини. Воно дозволяє встановити 

контакт з оточуючими людьми і предметами, 

вивчити власне тіло. При гігієнічних вправах та 

у вільний час називайте дитині частини тіла, 

яких ви торкаєтеся. 

Важливою є гра з руками дитини: 

вкладайте в її ручки свої пальці, погладжуйте, 

потряхуйте, перебирайте пальчики малюка, 

називаючи їх.  

Можна надягати на ручки та ніжки дитини 

браслетки зі дзвіночками.  

Виникають 

зорові, тактильні 

(на дотик), 

кінетичні 

(положення і 

рухи тіла) 

відчуття, що 

складають основу 

початкового 

орієнтування 

дитини у 

просторі. 

Незряча дитина має навчитися 

використовувати свої відчуття для отримання 

інформації про предмети: їх розмір, форму, 

відстань до них,  призначення тощо.  

По можливості влаштуйте дитину біля 

себе, коли виконуєте якусь роботу, 

використовуючи для цього рюкзачок для 

перенесення дитини або інші пристосування. 

Потрібно називати всі предмети оточення та дії, 

які ви з ними здійснюєте. Давайте малюкові 

можливість торкатися предметів та іграшок 

руками і ротиком.   

Стимулюйте наявні залишки зору. 

Кінетичні відчуття краще розвивати, 

виконуючи з малюком вправи пасивної 



гімнастики, згинаючи і розпрямляючи ручки і 

ніжки, змінюючи положення її тіла дитини. 

Відбувається і 

диференціація 

кінетичних 

відчуттів у 

долонях і 

пальцях, що 

зумовлює 

розрізнення 

функцій пальців у 

акті хапання. 

Важливим для 

підвищення 

практичних і 

пізнавальних 

можливостей є 

розподіл функцій 

між правою і 

лівою руками. 

Навчайте дитину обстежувальних рухів, 

тримаючи її руки в своїх руках 

(погладжування, поплескування, натискання 

тощо). 

Засвоює 

просторові 

відчуття.  

Дуже корисні для незрячої дитини різні 

зміни положення її тіла у просторі. Для 

формування просторових уявлень та відчуття 

рівноваги частіше беріть дитину на руки. 

Піднімайте дитину за ручки у повітря, 

виконуйте з нею вправи на зміну положення 

тіла у просторі, щоб вона змогла відчути 

простір. 



Легесенько погойдуйте її в різні боки, 

тримаючи під ручки, а часом за ручки.  

Грайте з нею у прості ігри-забавлянки 

«Полетіли, полетіли!», «Гойдалка», «Печу, печу 

хлібчик» та інші.  

Розмахує руками. Навчайте дитину дотягуватися руками до 

яскравої (або музичної) іграшки.  

3. Від 6-

ти до 

9-ти 

місяц

ів 

Орієнтується на 

власному тілі.  

При купанні, одяганні, в грі називайте 

частини тіла дитини, торкаючись їх. Давайте 

дитині можливість обстежити своє обличчя, 

руки, ноги тощо. Грайте з нею в прості ігри. 

Наприклад, торкаєтесь різних частин тіла 

дитини дзвіночком і називаєте їх, одягаєте 

браслет з дзвіночками на різні частини тіла 

дитини тощо.    

Дитина 

повертається і 

тягнеться до 

джерела звука. 

Показуйте дитині різні рухи, заохочуйте, 

до їх виконання спільно з дорослим. Доцільним 

є розвиток координації рухів: рука-рука, рука-

голова, рука-обличчя, рука-корпус тіла, рука-

коліно, рука-ступня. Можна прив’язати 

дзвіночки або інші предмети, які видають звуки, 

коли до них торкаються, по боках ліжечка. 

Дитина буде торкатися  їх ніжками або ручками, 

поступово переходячи від випадкових торкань 

до більш усвідомлених.  

Рекомендуємо для прискорення розуміння 

дитиною простору і руху зробити для неї дошку 

на коліщатах. На цю дошку можна покласти або 



посадити дитину і пересувати її у різних 

напрямках. При цьому необхідно 

проговорювати все, що з відбувається. 

Перевертається 

на бік, на живіт, 

робить спроби 

сісти. 

Виконуйте з дитиною для підготовки до 

перевертання та сидіння прості рухи рук і ніг. В 

положенні лежачи на спині схрещуйте її руки  

на грудях, по черзі або разом згинаючи і 

розгинаючи їх, робіть кругові рухи. Ноги можна 

згинати та розгинати, робити ковзаючи рухи 

стопами по поверхні стола або підлоги.  

Корисні спільні вправи дитини  з 

дорослим з переміщення та поворотів тіла з 

положення лежачи.  

Можна тримаючи малюка, що лежить, за 

ручки, легенько підтягати вперед і догори, 

заохочуючи його сісти.  

Повторюючи цю вправу, ви згодом 

помітите, що достатньо лише взяти дитину за 

обидві ручки, як вона сама починає 

підтягуватися, щоб сісти. Корисними є вправи з 

дитиною на великому гумовому м’ячі 

(погойдування).  

Вміє взаємодіяти 

обома руками. 

Навчайте плескати в долоні, перекладати 

предмети з однієї руки в другу, грати в 

забавлянку «Ладусі». 

4 Від 9-

ти до 

12-ти 

Рухається в бік 

звукової іграшки, 

знаходить і бере 

Вправи зі звуковими іграшками. 

Вчіть дитину знаходити джерело звука 

рукою. Спочатку дитина засвоює напрямок 



місяц

ів 

її. перед собою, потім зліва, справа, над головою. 

Змінюйте сторони і позиції предмета, який 

видає звуки, щоб сприяти локалізації звуків. 

Рекомендуємо вправи на дошці на коліщатах 

(коники на коліщатах, іграшкові великі 

машини). Спочатку ви самі рухаєте дошку у 

напрямку джерела звуків. Потім заохочуєте 

дитину рухати дошку за допомогою рук і ніг. 

Для цього потрібне терпіння. Необхідно дати 

дитині можливість зрозуміти, що дошка може 

на щось наштовхнутися. Покажіть, що потрібно 

при цьому робити. 

Простягає і дає 

іграшку (предмет) 

дорослому. 

Навчайте дитину опускати предмет, який 

вона тримає в руці, на тверду поверхню або 

долоню дорослого. Обіграйте ситуації, 

пропонуючи дитині простягнути іграшку і 

віддати дорослому («Дай мамі лялю!»). 

Орієнтується у 

положенні сидячі.  

Корисними є пасивні ігрові вправи разом з 

дорослим у положенні сидячи.  Формуємо 

просторові уявлення: зліва, праворуч, перед 

собою, позаду, а також про частини тіла (на 

собі). 

Засвоює поняття 

висоти. Викидає 

іграшки з ліжка.  

Покажіть дитині, як кидати предмет, який 

видає звук,  з висоти. Можна прив’язати 

іграшки на довгі мотузочки або гумку. 

Орієнтується під 

час повзання. 

Відпрацюйте з дитиною позу сидіння на 

колінах. Незрячу дитину необхідно спеціально 

вчити вставати на коліна. Сидячи на підлозі, 



покладіть дитину животом на ногу. Потім 

тихенько піднімаєте та опускаєте дитину, 

показуючи, як спиратися на ноги та руки. 

Створюйте ситуації переміщення у 

просторі. Зацікавте дитину іграшкою, яка видає 

звуки, потім, торкаючись її руки, недалеко 

відсуньте її. Одночасно підштовхніть дитину до 

іграшки. 

Необхідно створити для незрячої дитини 

безпечний простір, щоб пересуваючись у 

приміщенні, вона не могла наштовхнутись на 

гострі кути чи інші небезпечні предмети, які 

можуть її поранити чи налякати. 

Орієнтується у 

положенні 

стоячи. 

 

Спочатку використовуйте пасивні вправи 

з дорослим, навчайте стояти тримаючись за 

опору. Покажіть дитині рухи, поставивши її на 

свої ступні, переставляючи руками ступні 

дитини, за допомогою ходунків, коляски, 

обруча.  

Придбайте дитині манеж. На сітку манежу 

розвішуйте улюблені іграшки, дзвіночки, 

мішечки, які шелестять, прищіпки, блискучі 

папірці.  

Орієнтується при 

ходінні. 

Дуже корисний в цей період іграшковий 

візочок на 4-х коліщатах. Доведеться набратися 

терпіння, перш ніж дитина зрозуміє, що таке 

візочок і що з ним можна робити. Покажіть 

дитині як візочок їздить, як може 



наштовхнутися на щось. 

Візок має бути стійким, щоб витримати 

вагу дитини, яка спиратиметься на нього під час 

ходьби. Падіння з візочком може налякати 

дитину.  

Котить м’яча.   Незрячій дитині  детально покажіть рухи 

для виконання цієї дії. Станьте позаду неї і 

спільно з нею відштовхуйте м’яча обома руками 

вперед.  

Навчайте перекочувати різні  предмети 

(циліндри, пляшки тощо).  Іграшки повинні 

видавати звуки. 

Орієнтується при 

ходінні. 

Покажіть дитині, як використовувати руки 

при втраті рівноваги та для захисту. При ходінні 

дитина повинна виставляти руки перед собою. 

Приберіть всі нестійкі та гострі предмети на 

шляху дитини, на які вона може наштовхнутися 

та боляче вдаритися, звалити щось на себе, 

перечепитися. 

Постійність розташування предметів в 

навколишньому просторі – головна вимога для 

його засвоєння дитиною з тяжким порушенням 

зору. Все має стояти на своїх постійних місцях. 

Змінювати місце меблів у квартирі можна лише 

тоді, коли дитина почала добре ходити і 

орієнтуватися. При цьому дитині необхідно 

повідомити про зміни у розташуванні предметів 

у квартирі. 



Натягніть мотузки вздовж стін, щоб 

дитина могла самостійно пересуватися, зробіть 

у квартирі  звукові та тактильні орієнтири.  

Для полегшення орієнтування дитини із 

залишковим зором зробіть у приміщенні яскраві 

орієнтири (виділіть контрастним кольором 

дверний отвір, поріг тощо). 

Викладає 

предмети 

(кубики) один на 

другий. 

Покажіть дитині, як можна покласти 

предмети один на другий, взявши її руки у свої. 

Заохочуйте дитину до гри з кубиками, великим 

конструктором. 

Можна в пластмасові об’ємні геометричні 

фігури насипати горох, крупу, щоб вони 

видавали різні звуки. 

Орієнтується на 

власному тілі 

(показує 3-5 

частин тіла на 

собі). 

Використовуйте процес купання, одягання 

для вивчення та називання частин тіла. Дуже 

допомагають у цьому процесі ігри-забавлянки 

«Ладусі», «Сорока-ворона» та інші. 

Змінює 

положення тіла у 

просторі. 

Корисно незрячу дитину катати на 

гойдалках, кониках, щоб вона відчувала зміну 

напрямку руху.  

Але уважно слідкуйте, щоб дитина довго 

не розхитувалась, сидячи чи стоячи. 

Відволікайте її від одноманітних рухів. 

Пам’ятайте, нав’язливі стереотипні одноманітні 

рухи можна замінити іншими рухами, лише 

цікавими для дитини. 



На вулиці навчайте дитину ходити вздовж 

паркана, решіток. 

Сенсорний розвиток 

Корекційно-розвивальні завдання: 

- розвиток та використання збережених аналізаторів (слуху, 

дотику, смаку, нюху);  

- формування у дітей системи перцептивних (обстежувальних) 

дій 

- розпізнавання на дотик знайомих предметів за формою, 

розміром, кольором, матеріалом; 

- формування системи сенсорних еталонів; 

- розвиток уміння самостійно використовувати сенсорні 

еталони у власній діяльності; 

- розвиток тактильних відчуттів рук та долонь, ніг; 

- розвиток слухової і зорової уваги, реакцій на інтонацію 

голосу дорослого, інтересу до предметів найближчого оточення та 

іграшок. 

 

№ 

з/п 

Вік Норми 

розвитку 

зрячої дитини 

Рекомендації для батьків  

дитини з важкими порушеннями зору 

1. Від 0 

до 3-х 

місяців 

Реагує на 

звуки, голос 

дорослогою. 

Сліпі діти до 3-х місячного віку мало чим 

відрізняється від  зрячих дітей. Проте незряча 

дитина більш чутлива до звуків та дотиків. 

Спочатку дитина реагує на голосний звук, 

сприймає шум, реагуючи на нього завмиранням. 

Вона не вміє ще впізнавати, звідки іде звук, i не 

обертає голови на звук. Але, почувши голос 



батьків, ніби завмирає прислуховуючись i 

заспокоюється, якщо перед цим кричала. 

Малюкам з проблемами зору потрібно 

навчитися не лише чути різноманітні звуки, а й 

концентруватися на їх сприйнятті (подібно до 

того, як немовлята вчаться фокусувати погляд). 

Зробіть так, щоб малюк міг чути якомога більше 

несхожих звуків: бринькання брязкальця, дзвін 

дзвоника, спів, гуркіт барабана, звучання 

ксилофона. Розташовуйте джерело звука з різних 

сторін (це буде хорошим стимулом повертати 

голову у бік джерела звука), спонукайте малюка 

самого видавати звуки. Можна надіти йому на 

голову навушники, через які він слухатиме 

спокійну музику (умови, за яких він чутиме 

якийсь час правим вухом, потім декілька секунд 

обома вухами, потім – тільки лівим).  

Виробляйте у дитини вміння слухати тишу і 

звуки. Більше говоріть з нею, співайте колискові. 

Дитина повинна навчитися виокремлювати голоси 

рідних.  

Не рекомендується, щоб в квартирі постійно 

звучали радіо, телебачення, магнітофонні записи. 

Багатьом дітям заважають дуже гучні звуки, 

іншим же важко виділяти значущі звуки (голос 

матері) на тлі шуму. 

Приготуйте більше брязкальців, дзвіночків, 

що видають різноманітні звуки. Граючи з ними, 



давайте малюкові послухати і порівняти ці звуки, 

але не забувайте також давати йому можливість 

самому їх здобувати. Поступово він встановить 

логічний зв'язок між джерелом звука і самим 

звуком!  

 

Немовля 

спроможне за 

запахом 

впізнавати 

маму. 

Не користуйтеся надто різкими парфумами. 

Не змінюйте запах своїх парфумів часто. 

Дитя вже 

пробує все 

«на зуб». 

Малюк тягне 

до рота всі 

предмети, які 

йому 

трапляють до 

рук: іграшки, 

ковдру, одяг, 

свої руки. Це 

не означає, 

що він 

голодний. 

Таким чином 

він їх вивчає. 

Дитя 

Надавайте дитині можливість 

познайомитися з якомога більшою кількістю 

предметів оточуючого світу: різних за фактурою, 

запахом, розміром, смаком. 



використовує 

всі органи 

чуття для 

пізнання 

навколишньо

го світу. 

Дитина по-

різному 

реагує на 

фактуру 

предметів: 

теплий, 

холодний, 

шорсткий, 

гладенький 

тощо. 

Стимулюйте тактильне сприйняття 

предметів різної фактури. Змастіть тіло малюка 

дитячим кремом, робіть дитячий масаж, катайте 

по його тілу тенісний м'ячик. Кладіть роздягнену 

дитину на тканину різної текстури – бархат, шовк, 

вельвет тощо. Зробіть тактильні килимки. Можна 

ласкаво або швидко потерти лице, щоки дитини 

чистим рушником. Торкайтеся до обличчя малюка 

ваткою, шматочком оксамиту, жорсткої тканини. 

Грайте з ним в ігри, що вимагають дотиків до 

обличчя («Стінка-стінка-стеля.», «Ліс-поляна-

горбок-яма» та інші). Одного такого «сеансу» в 

день цілком достатньо. Грайте в такі «тактильні 

ігри», як «Коза рогата», «Сорока-ворона».  

Називайте все, до чого маля торкається, бере 

в руки, тягне до рота, що чує.  

2. Від 3-х 

до 6-ти 

місяців 

Прислухаєтьс

я до звуків 

мовлення, 

реагує на 

інтонацію. 

Розвивайте у дитини слухову увагу. Говоріть 

з нею, називайте все, що відбуваються з нею. 

Використовуйте різні інтонації, розмовляючи з 

дитиною. Не говоріть голосно і не кричіть поряд з 

нею.  

Завжди ведіть руку дитини до звуку. 



Ніколи не пересувайте джерело звуку до руки 

дитини, тому що це не дасть їй можливості 

дізнатися, звідки звук прийшов. 

Коли дитина повзе до музичної іграшки, не 

рухайте її поки вона не досягне іграшки, якщо 

необхідно поправте напрямок руху дитини. 

Вважається, що якщо пересувати іграшку все далі 

й далі вперед, це стимулює повзання або ходіння у 

зрячого дитини. У сліпої дитини це викличе 

швидше замішання і засмутить. 

Розвивається 

зорова 

чутливість, а 

також 

дотикова і 

кінетична 

чутливість 

рук. 

Незряча дитина повинна зрозуміти, що її 

відчуття асоціюються з людьми та предметами, і 

вона може використовувати їх для отримання 

інформації про оточуючий світ: ознаки (розмір, 

форму, вагу тощо) предметів, відстань до них, 

призначення.  

Маленька дитина з проблемами зору може 

пізнавати світ через дотик. Не випадково 

немовлята тягнуть все до рота. Ви повинні дати 

малюкові можливість «обстежувати» ротом 

предмети різної форми і фактури: м'які і тверді, 

прохолодні і теплі, гумові і пластикові. Кожного 

разу, коли дитина облизує, смокче нову іграшку, її 

мозок отримує сигнал про те, якими якостями 

володіє цей об'єкт. 

Якщо малюк сам не тягне предмети до рота, 

використайте м'яку зубну щіточку для масажу 

ясен, внутрішньої поверхні щічок і язичка дитини. 



Всі використовувані вами іграшки повинні 

бути приємними на дотик. Щоразу розповідайте 

дитині, які вони: великі чи маленькі, якого вони 

кольору, важкі чи легенькі, що з ними можна 

робити. 

Бере невеликі 

предмети, 

хапаючи їх 

«розчепірени

ми» 

пальцями. 

Незряча дитина не почне самостійно брати 

предмети. Цього її потрібно навчити. Це може 

стати не простим завданням. Запам’ятайте, що ті 

іграшки, які цікаві дітям з нормальним зором і 

навіть із залишковим зором, які вони добре бачать, 

можуть бути не сприйняті дитиною, яка не бачить. 

Необхідно забезпечити дитині різне стимулююче 

оточення. щоб в неї виникло бажання його 

обстеження. Для цього підвішуйте над ліжком 

дитини яскраві іграшки. Краще такі, які ще й 

звучать (наприклад дзвіночки). Візьміть руки 

дитини у свої і знайдіть ручками дитини іграшку. 

Так дитина дізнається, що вона там висить і 

звучить при торканні.  

У ліжечку повинні лежати або вісіти різні 

іграшки за формою, розміром, матеріалом. 

3. Від 6-

ти до 

9-ти 

місяців 

Диференційо

ване слухове 

сприймання.  

Визначення 

місця 

знаходження 

джерела звука 

Може здатися неймовірним, але маса мозку 

дитини в цьому віці складає 50% від маси всього 

тіла! Вона вже може багато чого зрозуміти. 

Спонукайте дитину слухати різні звуки і 

визначати, хто або що їх призводить. Це, 

наприклад, може бути магнітофонний запис 

звуків, що видаються тваринами, або звуків 



(повертається 

і тягнеться до 

джерела 

звуку). 

повсякденного життя.  

Ознайомлюйте дитину зі слуховими 

образами оточуючого предметного світу. Дитина 

має усвідомити зв'язок між об'єктом і звуком. 

Узявши іграшкову качку, назвіть її «качка», 

повідомите дитині: «Качка говорить: кря-кря». 

«Як говорить качка? Кря-кря». Пропонуйте 

іграшки у формі звіряток, дитячі музичні 

інструменти (дзвоник «дзінь-дзінь», барабан «бум-

бум»). Зазвичай, малюк ще довго не зможе 

повторити це за вами, але стимуляція не пропаде 

дарма. 

Дитина повинна навчитися визначати, звідки 

ж виходить звук, що привернув її увагу. Щоб 

навчити її цього, використовуйте різні джерела 

звуків: свистки, дзвіночки, целофан, кастаньєти, 

ляскайте в долоні тощо. Спочатку видавайте звук 

прямо перед  обличчям малюка. Потім перемістіть 

джерело звука праворуч або ліворуч від дитини. 

Якщо вона не звертає уваги, скажіть: «Слухай! Що 

це?». Прослуховуючи звук, скажіть: «Ой, що це?» 

і самі поверніть дитину обличчям до джерела 

звука. Нагородіть малюка обіймами за те, що він 

обернувся. Грайте в такі маленькі ігри багато разів 

впродовж дня. Розмовляйте з дитиною або 

видавайте смішні звуки, пересуваючись по 

кімнаті. Використовуйте вправи на резонансній 

дошці. 



Співвідносит

ь сенсорне 

відчуття з 

назвою 

предмета. 

Досліджує 

предмети і 

реагує на їх 

відмінність: 

дитина 

дивиться, 

обмацує, 

нюхає, 

пробує на 

смак все те, 

що ї оточує. 

Розпізнає 

предмети чи 

ознаки 

предметів за 

їх назвами 

(«Дай 

мені...», 

«Покажи 

мені...»). 

Називайте дитині всі оточуючі предмети: 

«Це...». Нові терміни бажано повторити декілька 

разів, залучивши зорове, слухове, тактильне 

сприйняття дитини. 

Незрячі діти, яких батьки рано починають 

знайомити з навколишнім світом усередині і зовні 

удома, розвиваються швидче. Ось чому важливо 

спілкуватися з дітьми, як тільки з'являється для 

цього час. Поза сумнівом, для спілкування з 

дітьми потрібні час і бажання. Але, коли дитя 

подорослішає, ваша праця буде з лишком сплачені 

здоров'ям і щастям маляти. 

Незрячим дітям дуже подобаються іграшки, 

що видають різні шуми і звуки. Їм цікаво зробити 

дію - потрясти брязкальце і отримати результат - 

шум. Дитина впізнає, що деякі іграшки здатні 

видавати звуки, а інші - ні. Малюк поки що не 

розуміє, що звук видає сама іграшка, а не його 

рука. Він порівнює звучання, форму іграшок. 

Вивчає їх властивості при падінні. Він 

запам'ятовує, що при ударі об підлогу гумовий 

м'яч підстрибує, а брязкальце гримить і 

залишається лежати в місці падіння. Кидання 

дитям предметів і іграшок часто розстроює 

батьків, адже їм доводиться постійно їх піднімати. 

Але для дитини це не просто гра, а навчення через 

гру. 

4 Від 9- Розпізнає та Навчайте дитину співвідносити іграшки з 



ти до 

12-ти 

місяців 

диференціює 

предмети і 

явища за 

звуковими 

характеристи

ками. 

відповідними звуками: песик – «гав-гав», корівка – 

«му-му», киця – «няв-няв» тощо. Рекомендуються 

ігри: «Хто тебе покликав?», «Хто в хатці живе?» 

та інші. 

Розпізнає 

знайомі 

предмети на 

дотик. 

Придбайте або зробіть спеціальну книжку, в 

якій на кожній сторінці буде шматочки матеріалів, 

яких можна торкнутися (хутро, наждачний папір 

тощо). Вона вам стане в нагоді й надалі, коли ви 

працюватимете над розширенням словникового 

запасу дитини, ознайомлення з ознаками 

предметів (м'який, пухнастий, шорсткий, 

гладенький).  

Дозволяйте дитині гратися з різними на 

дотик предметами, наприклад, желе або вареними 

макаронами, тістом, крупами. Торкайтеся до 

дитини предметами різної фактури.  

Навчайте розпізнавати на дотик геометричні 

форми (куб, кулю, прямокутник), розмір предметів 

(великий, маленький), знайомі іграшки (лялька, 

машинка, м’ячик). 

Навчайте здійснювати вибір певного 

предмета з двох предметів: «Дай маленьку 

пірамідку». «Принеси велику машинку», «Знайди 

маленький м’ячик» тощо. 

Розпізнає 

температуру 

Навчайте дитину визначати температуру 

різних страв (чай – гарячий, вода – холодна). 



(гарячий-

холодний). 

Диференціює 

відчуття 

«сухий-

мокрий». 

Грайтеся з водою, піском, камінцями, 

ракушками, визначаючи їх стан. 

Розпізнає 

продукти за 

смаком 

(солодкий-

гіркий, 

солоний-

кислий). 

Ознайомте малюка з елементарними 

смаковими якостями їжі, навчайте співвідносити 

слова зі смаком різних видів їжі (огірок – солоний, 

печиво – солодке тощо).  

Розпізнає 

запахи 

оточуючого 

середовища. 

Стимулюйте нюх дитини, міняючи аромати і 

роблячи їх все менш різкими. Спонукайте дитину 

помічати різницю, питайте, які запахи їй 

подобаються. Використовуйте різні спеції, 

предмети з характерними запахами. Давайте 

дитині їх нюхати. На прогулянці звертайте її увагу 

на запахи живих квітів, дерев, кущів, хвої. 

Влаштовуйте ігри на запам'ятовування запахів. 

Серед декількох запахів спонукайте знаходити 

однакові.  

 Називайте запахи і відповідні запахам предмети, 

які оточують дитину вдома, надворі. 

Диференціює 

тактильні 

відчуття 

Досліджувати світ можна не тільки руками. 

Дозволяйте дитині ходити босоніж там, де немає 

ризику поранити ноги. Ногами дитина може 



ногами. торкнутися багатьох речей, які важко відчути на 

дотик рукою: підлоги, плитки, килимка, трави, 

піску, води в калюжі, камінців тощо. 

Комунікативний розвиток 

Корекційно-розвивальні завдання:  

- розвивати артикуляційний апарату засобами гуління, 

агукання, лепету, наслідування голосу дорослих; 

- розвивати різні способи взаємодії з дорослими; 

- відтворювати деякі голосні звуки, поєднувати звуки у 

звукосполучення, склади; 

- навчати слухати, чути й розрізняти інтонації голосу 

дорослого, звуки природи, музичних інструментів, мовних і немовних 

звуків; 

- формувати пасивний словниковий запас малюка вживанням 

під час спілкування слів-назв, слів-дій, слів-ознак знайомих предметів, 

слів на позначення просторових категорій, слів-назв частин тіла, 

вбрання та ін.; 

- впізнавання свого імені реагуючи тілом на нього, голосу 

мами і тата; 

- використання деяких жестів, повторення їх спільно з 

дорослим і самостійно; 

- розвиток позитивних емоцій, збережених аналізаторів, 

гучності голосу. 

 

№ 

з/п 

Вік Норми розвитку 

зрячої дитини 

Рекомендації для батьків  

дитини з важкими порушеннями зору 

1. Від 0 

до 3-х 

Спочатку немовля 

артикулює лише 

Розмовляйте з дитиною так часто, як це 

можливо. Коли дитина чує мову, її нервова 



місяці

в 

тоді, коли кричить, 

але поступово 

починає видавати 

певні звуки не 

лише під час 

плачу. Ви почуєте 

воркування та 

слабкі гортанні 

звуки. Потім 

малюк спробує 

вимовляти звуки, 

які нагадують 

голосні звуки, − 

спочатку лише 

один, а поступово 

й інші. Ближче до 

тримісячного віку 

дитина починає 

сміятися. 

Одночасно з 

опануванням 

вимови нових 

звуків, не 

пов'язаних із 

плачем, дитина 

починає реагувати 

на мовлення 

оточуючих. 

система отримує безліч імпульсів, що 

приводить до розвитку мозку. Прагніть 

якомога більше розмовляти зі своїм малям, 

промовляйте всі свої дії. Цим ви 

допомагаєте його розвитку. Співайте 

пісеньки. Розповідайте дитині про все, що 

ви робите в даний момент. Перед тим, як 

продовжити розмову, покличте дитину на 

ім’я, щоб вона зосередилася. 

Супроводжуйте розмову посмішкою і 

дотиком. Нахиляйте ближче своє обличчя 

до дитини, коли розмовляєте з нею. Кладіть 

ручки дитини на своє обличчя, горло, губи. 



Спочатку реакція 

на звертання до 

нього виражається 

мімікою обличчя 

або рухами тіла. 

Згодом дитина 

відповідає 

звуками. 

  Плач – це форма 

спілкування 

маляти з людьми, 

що оточують його, 

яка ідентична 

словесному 

спілкуванню 

людей один з 

одним.  

Реагуйте на плач дитини, як тільки ви його 

почуєте. Адже лише плачем дитя може 

заявити про свої проблеми. Ось декілька 

порад, якими ви можете скористатися, щоб 

заспокоїти маля. Методом виключення 

встановіть, що дитя не голодне, не мокре, не 

замерзло, йому не жарко і у нього нічого 

болить. Візьміть дитя на руки, сядьте 

зручніше, притисніть його до себе міцніше. 

Ласкаво поговоріть з дитиною. Скажіть, що 

з вами вона в цілковитій безпеці. Візьміть 

дитя за руку. Не відпускайте руку маляти до 

тих пір, поки не заспокоїться. Якщо описані 

вище заходи не допомагають, спробуйте 

інші. Включить воду в душі. Шум води 

заспокоює. Посадить маля  в дитячу 

гойдалку і покачайте. Одягніть маля і підіть 

на прогулянку в колясці. Зробіть дитині 

масаж, виконуючи ніжні довгі 

погладжування. Якщо ви так і не змогли 



заспокоїти малюка, викличте педіатра. 

Можливо, дитя нездорове. Розуміння 

причин плачу – важливий момент в 

здійсненні догляду за незрячою дитиною. 

Негайне реагування на плач незрячого 

маляти в перші шість місяців не розпестять 

його. Навпаки, це дасть дитині можливість 

відчути вашу турботу про неї. Вже з перших 

тижнів життя ви навчаєте маля довіряти 

вам. Спокійне, урівноважене дитя значно 

краще сприймає дійсність, легше 

виучується і швидше зростає, легше 

інтегрується до товариства однолітків.  

2. Від 3-

х до 

6-ти 

місяці

в 

Малюк починає 

впізнавати мамин 

голос, відрізняти 

його від інших 

голосів. На цьому 

етапі розвитку 

немовля може 

відтворювати 2-3 

різні звуки та 

булькотіти на 

самоті. 

Починає 

поєднувати звуки у 

звукосполучення, 

вимовляючи щось 

Продовжуйте розмовляти з дитиною, 

розповідаючи про все, що ви робите. 

Залишайте дитині час на її відповідь. 

Давайте дитині можливість передбачити, 

що відбудеться. Покличте її, коли 

наближаєтесь. Простягніть руки дитини, 

щоб доторкнутися до пляшечки або 

ложечки перед тим, як годувати її тощо. 

Частіше називайте дитину по імені, скоро 

вона буде впізнавати його. Размовляючи з 

дитиною, змінюйте інтонацію голосу. 

Запропонуйте дитині послухати різні шуми: 

шум води, звуки природи, дощу, пральної 

машини, пилососу. 

Спробуйте повторювати за малям ті звуки, 



на зразок «ба» або 

«ма». 

Для відтворення 

різних відчуттів 

немовля видає 

різні звуки. Якщо  

вокалізує та 

використовує певні 

жести, буде 

намагатися 

повторювати їх 

услід за 

дорослими. Також 

спробує імітувати 

мовлення дорослих 

за допомогою 

звуків, якими вже 

користується. 

які він виголошує. У відповідь він 

виголосить їх ще раз. У вас вийде звукова 

гра. Підтримуючи звукову гру, ви 

допомагаєте маляті почути вимовлені ним 

звуки. Це допоможе йому в розпізнаванні 

складних звуків і слів. Вже скоро маля 

почне розрізняти своє ім'я. 

3. Від 6-

ти до 

9-ти 

місяці

в 

Вимова  дитини 

активізується, 

збільшується 

кількість звуків 

(принаймні до 

чотирьох різних 

звуків). Починає  

повторювати 

ланцюжки 

«складів». 

Вживайте однакові слова на означення 

одних і тих же дій або предметів. Залучайте 

усіх членів сім’ї до спілкування з малюком. 

Грайте в ігри: «Ку-ку», Ладусі», «Сорока-

ворона». 

Розповідайте різні забавлянки, 

супроводжуючи їх рухами. 

Залишайте поряд з дитиною або давайте їй 

в руки різноманітні предмети для 

«обстеження», коли вас немає поруч. 



Випадково, а потім 

і навмисно 

починає вимовляти 

слова з 

однаковими 

складами (типу 

«мама», «баба»). 

Вимовляючи звуки 

або виконуючи 

певні дії, може 

дотримуватися 

черговості з 

дорослими. 

Кричить, щоб 

привернути до себе 

увагу, та плаче або 

голосно заперечує, 

коли хтось робить 

таке, що їй не до 

вподоби. 

Посміхається та 

щось вокалізує, 

вітаючи знайому 

людину. 

Розвиваються 

навички до 

наслідування: 

може повторювати 

Маля ще не може говорити, але постійно 

уважно прислухається до навколишніх 

звуків. Більшість слів, які чує маля до 

початку самостійної мови, збагачують його 

майбутній словниковий запас. Поступово 

навчайте малюка загальноприйнятим 

жестам: «Мама йде. Помахай ручкою: 

«пока-пока». Спочатку допомагайте йому 

помахати ручкою, показуйте, як ви махаєте 

рукою. Тренуйтеся з татом, братами і 

сестрами, іграшками. Бурхливо реагуйте, 

показуючи своє захоплення, коли малюк 

почне махати ручкою сам.  



дії, наприклад, 

плескати у 

долоньки або 

махати ручкою на 

прощання. Дитина 

здатна імітувати 

звуки, які вже 

опанувала, коли 

хтось промовляє 

їх, звертаючись до 

неї. 

4 Від 9-

ти до 

12-ти 

місяці

в 

На цьому етапі 

малюк вже 

використовує 

інтонаційне 

забарвлення свого 

голосу, властиве 

мовленню 

дорослих; однак 

часто першим 

з'являється 

вимогливий тон. 

Видає звуки, щоб 

розпочати 

спілкування з 

дорослими. 

Може 

покашлювати, 

Звуки, що вимовляє дитина, часто 

повторюють ті звуки, які чує маля в своєму 

оточенні. Дитя уважно прислухається до 

всіх звуків, що наповнюють будинок. Якщо 

ви спробуєте повторити ці «слова» малюка, 

він уважно і з подивом до них 

вслуховуватиметься. Дитя починає 

експерименти з тембром і гучністю голосу. 

Дитина розуміє, що за допомогою виданих 

звуків може привернути увагу тих, хто 

оточують її.  

Навчіть дитину просити  їсти або пити, 

кажучи «Ам-ам!». 

Озвучуйте всі рухи дитини: «Топ-топ», 

«Хлоп-хлоп» тощо. 



кліпати або 

облизуватися, 

любить імітувати 

дії, що 

супроводжуються 

звуками, 

наприклад, 

погладжувати 

животик, 

примовляючи 

«ням-ням». 

 

Розвиток соціальних навичок 

Корекційно-розвивальні завдання: 

- організовувати предметне та соціальне середовище 

предметної діяльності дитини; 

- розвивати різні способи взаємодії з дорослими, прагнення до 

спілкуваня, обстеження мікропростору; 

- розвивати реакції на дотик чи звертання до неї знайомих і 

незнайомих людей як вияв першої соціальної потреби; 

- розвивати прагнення до участі у простих іграх, допомоги 

дорослим; 

- розвиток рухової активності та самостійності під час 

режимних моментів; 

- виховувати відчуття фізичної безпеки, довірливості процесі 

виконання різних предметних дій. 

 

№ Вік Норми розвитку Рекомендації для батьків  



з/п зрячої дитини дитини з важкими порушеннями зору 

1. Від 0 

до 3-

х 

міся

ців 

Заспокоюється, 

коли беруть на 

руки. 

Забезпечте дитині емоційний комфорт, ласкаву 

увагу, привітне, лагідне ставлення до неї. Під 

час купання, перевдягання, підготовки до 

годування, активного неспання лагідно 

розмовляйте з дитиною, проговорюйте всі свої 

дії, називайте, предмети, якими користуєтесь.  

Реагує на дотик 

чи звертання 

(вияв першої 

соціальної 

потреби дитини 

в спілкуванні з 

дорослим). 

Перед тим як брати незрячу дитину на руки, 

обізвіться до неї, дайте їй декілька хвилин, щоб 

відчути вашу присутність.  

Таким чином вона звикне асоціювати вашу 

присутність з вашим голосом та з приємним 

відчуттям подальшого фізичного контакту. 

Знайте, що перші реакції на звук у 

новонародженої дитини мають характер 

орієнтувальних рефлексів і виявляються в 

закриванні очей, відкриванні рота, у різних 

мімічних рухах. Малюки можуть розрізняти 

звуки однакової інтенсивності, але різні за 

тембром і висотою. Різнорідні звуки діти 

починають розрізняти з двох–трьох місяців, 

пізніше точність розрізнення збільшується. 

Намагається 

привернути 

увагу дорослих. 

В очікуванні, що 

візьмуть на 

руки, піднімає 

Коли збираєтесь взяти дитину на руки, 

зверніться до неї (говоріть одні й ті самі слова, 

наприклад, «Іди до мене»), зачекайте поки вона 

відреагує на це, піднесіть ручки дитини  

назустріч вам і підніміть її повторюючи: «Іди 

до мене». 



догори ручки, 

ніжки або 

витягує шию 

(виробляється 

вміння шукати 

джерело звука, 

голосу, реакція 

на присутність 

дорослих, 

аґукання). 

2. Від 

6-ти 

до 9-

ти 

міся

ців 

Намагається 

дотягнутися до 

іграшки, брати 

іграшки з рук 

дорослих. 

Пограйтеся з дитиною іграшкою, яка звучить 

або світиться, якщо у малюка є світловідчуття. 

Зацікавте дитину іграшкою. Потім обережно 

заберіть її. Зацікавте дитину іграшкою знову, не 

даючи її до рук. 

Бере участь у 

простих іграх. 

Грає в 

забавлянку «Ку-

ку» 

Накрийте голівку дитини хустинкою і 

повторюйте: «Де ти...?». Потім зніміть хустину 

і скажіть «Ку-ку, ось я!». Якщо дитина 

сміється, ви досягли результату.  

Впізнає 

знайомих. 

З'являється 

реакція на 

незнайомих 

людей. 

Дитина починає 

отримувати 

Це переломний момент розвитку дитини, який 

засвідчує, що вона навчилася розрізняти 

знайомих і незнайомих людей, але ще з 

побоюванням ставиться до останніх. Незряча 

дитина впізнає людей за голосом, запахом, 

ходою.  

Якщо під час неспання маля знаходиться в 

ліжечку, постарайтеся з ним спілкуватися. Це 



задоволення від 

спілкування з 

людьми. 

йому приємно і необхідне. Візьміть його на 

руки і покажіть діяльність членів сім'ї. Йому 

буде цікаво, як папа працює за комп'ютером або 

ремонтує щось, як бабуся варить компот на 

кухні. Притисніть маля ближче до своїх грудей 

і сядьте з ним в крісло. Дитина відчує себе 

частинкою родини. 

Дозволяйте іншим людям брати дитину на 

руки. Малюку потрібно навчитися довіряти 

людям.  

Грається 

іграшками 

самостійно. 

Поступово привчайте дитину до самостійної 

гри. Спочатку навчайте її як гратися іграшкою, 

покажіть що можна з нею робити.  

Покладіть маля на розстелену на підлозі 

тактильну ковдру або в маленьку ігрову 

кімнату (див. у Додатку). На килимку маля 

може зайнятися іграшками або спробувати 

сісти. Уміння зайняти себе є важливим кроком 

в соціальному розвитку дитини. Якщо ви 

відмітили, що маля грає самостійно і здається 

поглиненим грою, не переривайте його. 

Підтримаєте його незалежність. Коли малюк 

грає самостійно, то він набуває власного 

досвіду, накопичує інформацію про предмети 

оточуючого світу. 

Впізнає знайомі 

ігри. 

Реагує на знайомі ігри  «Ку-ку», «Ладусі», 

«Сороку» тощо. Навчайте передбачати наступні 

дії, події. 



3. Від 

9-ти 

до 

12-

ти 

міся

ців 

Грає в прості 

контактні ігри: 

«Ладусі», 

«Сорока-

ворона», «Іде 

коза рогата». 

Поступово знайомте дитину з новою грою, 

показуючи потрібні рухи. У знайомій грі дитині 

легше передбачити послідовність наступних 

дій. Навчіть малюка приєднуватися до гри, 

приймати необхідну позу, виконувати прості 

рухи: плескати долоньками, гойдатися, 

підстрибувати, видавати необхідні 

звукосполучення, слова. 

 

Грає в м’яча 

дотримуючись 

своєї черги. 

Обстежте з дитиною м’яча (бажано такий, що 

видає звук при русі), штовхніть його до дитини, 

покажіть як спіймати м’яча та відштовхнути 

його від себе. 

Дитина грається 

сама. 

Дайте дитині кілька іграшок (але ні більше 3-

ох), до яких вона може дотягнутися. Покажіть, 

де вони знаходяться. Зацікавте грою. Потім 

поступово залишайте дитину гратися саму. 

Використання 

предметів за 

призначенням. 

Ознайомлюючи малюка з тими предметами, які 

його оточують, з різними за розміром, 

поверхнею і формою іграшками, намагайтеся 

зосередити увагу дитини на предметі. 

Показуйте  один предмет, називайте його та 

спонукайте дитину обстежити його за 

допомогою дотику. Такі заняття тривають 1-2 

хвилини.  

Через п’ять днів знайомий предмет замініть на 

новий. Вчіть дитину імітувати дії зі знайомими 

предметами: гребінцем, чашкою (розчісувати 



волосся, пити з чашки тощо). 

Кличе дорослого 

погратися з ним. 

Частіше будьте з дитиною, показуйте, що вам 

подобається бавитися із нею. Схвалюйте її 

активність. Не дозволяйте довго знаходитись 

самій, стереотипно рухатися.  

Дає предмети 

(іграшки) на 

прохання 

дорослого. 

Навчайте дитину розуміти слова, які 

позначають дії: «Дай, принеси»,  виконувати 

спільні дії, прості інструкції: «Дай», 

«Принеси», «Знайди». 

 

Розвиток самообслуговування 

Корекційно-розвивальні завдання: 

- виховання практичних навичок користування посудом, 

гігієнічними засобами; 

- виховання самостійності, акуратності, культури приймання 

їжі, способів виявлення вдячності; 

- розвиток спостережливості, слухової уваги, обстежувальних і 

наслідувальних дій; 

- розвиток розуміння вимог та пропозицій дорослих щодо своєї 

поведінки за столом, під час гри, прогулянки,пересування у 

мікропросторі. 

 

№ 

з/п 

Вік Норми 

розвитку 

зрячої дитини 

Рекомендації для батьків  

дитини з важкими порушеннями зору 

1. Від 0 до 

3-х міс. 

Рівно ссе 

грудь або п’є 

з пляшечки.  

Допоможіть дитині прийняти зручне положення. 

Уважно слідкуйте, щоб вона добре схоплювала 

сосок. Зробіть процес годування приємним для 



дитини. 

2. Від 3-х 

до 6-ти 

міс. 

Жує їжу. 

Забирає їжу з 

ложки 

губами. 

Давайте дитині пюре або сирок з ложки. 

Гризе тверду 

їжу (бублики, 

печиво, 

яблуко). 

Після 5 місяців давайте дитині тверду їжу. 

Тримає 

пляшечку 

руками. 

Давайте дитині в руки пляшечку, коли вона п’є 

сік або воду. Допоможіть утримувати її. 

Поступово дитина має навчитися брати і 

самостійно тримати пляшечку. 

Грає у воді 

під час 

купання. 

Привчайте дитину до води, організуйте купання 

так, щоб дитина отримувала сенсорний досвід. 

3. Від 6-ти 

до 9-ти 

місяців 

Бере їжу 

ручками. 

Допоможіть дитині зрозуміти, що вона може їсти 

самостійно. Спочатку помастіть її пальчики 

медом чи варенням і дайте обсмоктати. 

Накришіть у тарілку печиво чи яблучко і опустіть 

руки дитини до тарілки, допоможіть схопити 

шматочок та піднести його до рота. Не забувайте 

розповідати дитині, що вона їсть.  

Бере сама 

ложку. 

Пам’ятайте, що дитина не бачить ні своєї тарілки, 

ні їжі. Їй про все необхідно розповідати. Ложка 

повинна стати одним з найперших предметів, 

яким дитина навчиться маніпулювати: брати до 

рук, розглядати, облизувати, трясти нею перед 



собою, стукати по столу. 

Дорослому краще сісти позаду дитини, взяти її 

ручки до своїх і показати рухи від тарілки до 

рота та назад. 

 

Сідає на 

горщик. 

Як тільки маля навчіться сидіти, його слід 

привчати сідати на горщик. Робити це можна 

відразу після пробудження від сну або через 

деякий час після годування. Горщик повинен 

бути зручним і теплим. Можна садити дитину на 

горщик, затиснутий між колінами мами або між її 

ногами, коли вона сяде на підлогу. 

Дитині повинна бути неприємною мокра 

забруднена білизна.  

4 Від 9-ти 

до 12-ти 

місяців 

П’є з чашки. Починайте з невеликої легкої чашки, в якій мало 

рідини. Піднесіть чашку до губів дитини та 

помалу порухайте нею. Відсуньте чашку трохи 

вниз, щоб дитина нахилилась до неї. Готуйте 

дитину до процесу пиття. Запитуйте її: «Хочеш 

пити?». Говоріть: «Зараз ми будемо пити», «Ось 

твоя чашка!».  

Пам’ятайте, що незрячій дитині потрібний 

певний час, щоб засвоїти процес пиття з чашки. 

Підносить 

ложку до рота 

та їсть з неї. 

Поставте тарілку з улюбленою кашею перед 

дитиною, дайте ложку в руку, сядьте позаду 

дитини, візьміть її руку в свою, зачерпніть 

трішки каші і  піднесіть до рота дитини. Скажіть 

дитині, щоб вона їла.  Схвалюйте намагання 



дитини самій взяти ложку. Поступово зменшуйте 

допомогу.  

Не засмучуйтесь, якщо дитина не зможе швидко 

засвоїти цю навичку. Вона обов’язково навчиться 

їсти ложкою. 

Бере їжу 

ложкою з 

тарілки. 

Завжди починайте процес годування дитини з 

того, що спрямовуєте ручки дитини на те місце, 

де знаходяться тарілка, ложка, чашка. На початку 

використовуйте їжу, яка не виливається з ложки. 

Дозволяйте однією рукою тримати ложку, іншою 

торкатися їжі. Називайте, що буде їсти дитина.  

Пограйте у гру «Нагодуй лялю». 

Відкушує від 

куска. 

Давайте дитині під час їжі в ручку печиво, 

сухарик, яблуко. 

 



ДРУГИЙ РІК ЖИТТЯ 

ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО І ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ 

ДИТИНИ З ВАЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ 

Розвиток дитини на другому році життя характеризується 

передусім подальшим інтенсивним фізичним зростанням, хоч темп 

його уповільнюється: за другий рік дитина виростає на – на 10-12 см. 

Швидко збільшується вага. Змінюється співвідношення між величиною 

голови, тулуба та кінцівок. До двох років прорізуються всі 20 молочних 

зубів. Ритмічніше функціонує серце. Розвиваються далі нервові 

механізми, енергійно йде мієлінізація нервових шляхів у півкулях 

мозку. Концентрованішими стають процеси збудження і гальмування. 

Підвищується працездатність нервової системи, що виявляється і в 

подовженні часу неспанпя. Тривалість активного неспання у дитини 

двох років становить 4-4,5 години. Отже, значно розширюються 

можливості дитини взаємодіяти із середовищем та розвиватися 

психічно.  

Соціальна ситуація розвитку на цій стадії має багато спільного із 

ситуацією на попередній стадії. Дитина ще не спроможна самостійно 

задовольняти свої життєві потреби. Тому спілкування з дорослими – 

необхідна умова забезпечення життя й розвитку її діяльності. Роль 

дорослого не обмежується показом дій з предметами і якостей 

предметів, привчанням до певних норм і правил життя, до того, що 

дозволяється і що забороняється. Він повинен постійно оцінювати 

впливи на дитину (Б. Г. Ананьєв). 

Якісно іншою є ситуація розвитку незрячої дитини, нормальний 

хід розвитку якої різко гальмується сенсорною депривацією. За 

нормальних умов розвитку, оволодіваючи у спільній діяльності з 

дорослим і під його керуванням предметними діями, різними 

способами пересування, а головне ходінням, дитина починає 



виконувати освоєні дії вже й без участі чи прямої допомоги дорослих 

(знаходити іграшку, гратися нею тощо). Незряча дитина продовжує 

потребувати постійного супроводу та допомоги дорослого. Без 

постійної стимуляції з боку дорослого такий малюк, маючи знижену 

мотивацію, не намагається ходити, здійснювати пошукову діяльність. 

Можливість самостійно пересуватися, що значною мірою 

вдосконалюється протягом другого року, забезпечує сліпій дитині 

певну фізичну незалежність від дорослих і розширює межі її активності 

в опануванні простором та предметами, збільшуючи пізнавальні 

можливості дитини.  

Дитину з глибокими порушеннями зору до ходіння слід постійно 

заохочувати голосом, звуковими іграшками. Для автоматизації навички 

ходіння незрячому малюку буде корисним стійкий візочок який можна 

штовхати перед собою. 

Здатність до переміщення, будучи фізичним надбанням, має 

відчутні психічні наслідки. Завдяки їй незряча дитина починає вільніше 

та самостійніше спілкуватися із зовнішнім світом. Ходьба розвиває 

вміння орієнтуватися в просторі, розширює можливості ознайомлення з 

оточенням, а також забезпечує перехід до самостійної предметної 

діяльності.  

І.М. Сєченов відмічав, що активне пересування розсуває межі 

простору, який дитина засвоює. Ходіння вчений назвав «дробним 

аналізатором простору» (цей термін І.М. Сєченов утворив від слів 

«дробити простір»). 

Дорослим слід пам’ятати, що у дітей із залишковим зором при 

орієнтації у просторі ведучими є зір та руховий аналізатор, у тотально 

сліпих – дотик і слух (особливо при орієнтуванні у великому просторі). 



На другому році життя від маніпуляцій з предметами дитина 

переходить до предметних дій. На відміну від маніпуляцій предметні 

дії вимагають використання предмета за його, призначенням. 

Оволодіння предметною діяльністю розпочинається зі спільних 

дій дорослого і малюка. На цьому етапі дорослий бере в свої руки руку 

незрячої дитини й виконує нею певні дії. Демонстрування незрячій 

дитині способу виконання певної дії має супроводжуватися детальним 

словесним поясненням.  

Далі з’являються частково розподілені дії, коли дорослий лише 

допомагає, скеровує рухи малюка. І лише потім з'являються самостійні 

власні дії дитини, що можуть виконуватися за показом, а пізніше й за 

словесною інструкцією дорослого. До функцій дорослого на цьому 

етапі також входять контроль і оцінка виконуваної дитиною дії.  

Слід пам'ятати, що розвиток тонкої координації рухів і моторної 

вмілості припускає певний ступінь зрілості структур головного мозку, 

від них залежить контроль за рухами руки, тому у жодному випадку не 

можна примушувати дитину виконувати якісь дії. 

Сенсорний розвиток незрячої дитини – це розвиток її відчуттів і 

сприймань, формування уявлень про зовнішні властивості предметів: їх 

форму, колір, розмір, положення у просторі тощо. Він становить 

фундамент її розумового розвитку. Чуттєве пізнання має дуже важливе 

значення у дошкільному дитинстві, яке є найбільш сприятливим 

періодом формування та вдосконалення діяльності органів чуттів, 

нагромадження уявлень про оточуючий світ. Зі сприймання предметів і 

явищ оточуючого світу починається пізнання. Всі інші форми пізнання 

– запам’ятовування, мислення, уява – будуються на основі образів 

сприймання, є результатом їх переробки. Тому нормальний розумовий 

розвиток неможливий без опору на повноцінне сприймання. 



Дитина в житті стикається з різноманітністю різних якостей 

предметів, а саме іграшок і предметів домашнього вжитку. Дитина, 

навіть без цілеспрямованого виховання, так чи інакше сприймає все це. 

Але для незрячої дитини, якщо засвоєння проходить стихійно, без 

розумного педагогічного керування дорослих, воно нерідко виявляється 

поверховим, неповноцінним. Необхідне послідовне планомірне 

ознайомлення дитини з сенсорною культурою. Велике значення у 

сенсорному вихованні має формування у дітей уявлень про сенсорні 

еталони – загальноприйняті зразки зовнішніх якостей предметів. 

Словниковий запас малюка продовжує поповнюватися. До кінця 

другого року життя дитина має знати до трьохсот слів, мати чітке 

уявлення про призначення предметів домашнього вжитку та особистої 

гігієни, правильно їх використовувати. Малюк починає вимовляти нові 

слова тільки після багаторазового повторення їх дорослим. 

Ознайомлюючись із новими речами, діти намагаються вивчити їх 

функції, задаючи дорослому запитання «Як це називається?». У 

відповідь дорослому варто не лише назвати річ, а, й показати дитині, як 

правильно нею користуватися. 

Хоча в період між 19-22 місяцями поповнення активного 

словника дещо сповільнюється, в цей час інтенсивно розвивається 

розуміння почутого. Діти роблять спроби комбінувати слова, 

об’єднуючи їх у фрази із двох або трьох слів. Якщо малюк 

помиляється, поєднуючи слова, виправляйте повністю всю фразу, яку 

він вимовив, а не окреме слово. Таким чином допоможете йому 

усвідомити спосіб того, як правильно будувати фразу. Ви повинні 

виправляти дитину доброзичливо та ненав’язливо, щоб у неї не зникло 

бажання говорити взагалі. Намагайтеся привчати малюка якомога 

повніше висловлювати словами свої потреби, навіть якщо ви доньку чи 

сина розумієте з півслова.  



Із розвитком мовлення дитина набуває здатності : 

• задовольняти за допомогою спілкування свої потреби 

соціального, емоційного, матеріального характеру; 

• висловлювати свої бажання й наміри спочатку жестами, потім 

словами, а згодом словосполученнями; 

•  передавати відтінки бажань (тобто формувати їх більш чітко), 

використовуючи граматичні форми – правильний порядок слів, 

множину, граматичні категорії тощо; 

• відтворювати широкий спектр звуків, виробляти правильну 

артикуляцію; 

• розпочинати і підтримувати розмову – в обох випадках 

очікувати реакції співрозмовників та самостійно реагувати на їх слова. 

Ця здатність включає вміння сприймати на слух, розуміти, реагувати та 

дотримувати черги висловлювання.  

Для мовленнєвого розвитку, як і для всіх інших сфер розвитку, 

важливішим є те, що дитина вже вміє робити та до якого наступного 

кроку у навчанні вона готова, ніж те, що вміє робити 

середньостатистична дитина відповідного віку.  

У процесі опанування мовлення діапазон «норми» розвитку є 

досить широкий. Багато дітей не говорять жодного слова до двох років, 

але в подальшому їхнє мовлення розвивається успішно і вони 

перетворюються на балакучих співрозмовників. Тому вказану 

послідовність не слід сприймати як безумовний взірець. Пам’ятайте, що 

послідовність етапів розвитку є важливішою за наведені вікові періоди. 

Соціальна ситуація розвитку в цьому віці має таку структуру: 

«дитина – предмет – дорослий». Дитина вчиться від дорослих 

використовувати предмети, опановує призначення речей. Відмінність 

предметної діяльності від характерного для періоду немовляти 

простого маніпулювання предметами полягає в підпорядкуванні 



способів дій дитини з предметами функціональному їх призначенню у 

житті культурної людини. Засобом здійснення предметної діяльності, 

знаряддям оволодіння суспільними способами використання предметів 

є спілкування. Попри те що емоційне спілкування перестає бути 

провідною діяльністю в ранньому дитячому віці, воно продовжує дуже 

інтенсивно розвиватися і стає мовленнєвим. Адже пов'язане з 

предметними діями спілкування не може бути тільки емоційним, воно 

повинне опосередковуватися словом, яке стосується предмета. 

Предметні дії, якими оволодіває дитина 2-го року життя, є 

побутовими і сприяють розвитку навичок самообслуговування. Варто 

прагнути, щоб дитина була не просто спостерігачем, а й активним 

учасником усіх побутових процесів. 

Впродовж першого півріччя 2-го року життя доцільно 

продовжити навчати її користуватися ложкою, їсти суп із хлібом, пити з 

чашки, знімати шапочку, колготки, а згодом й самостійно одягатися, 

вмиватися тощо. Якщо цей етап буде пропущений, то пізніше, у 3-5 

років дитина просто не захоче займатися цими уже нецікавими для неї 

речами, тим більше, коли зазвичай одягає, вмиває, годує мама. 

У процесі навчання дітей предметних дій надзвичайно важливо 

не пропустити можливість переходу від спільних дій до частково-

розподілених, а від них – до самостійних дій дитини. Важливо 

помітити, що дитина вже може самостійно тримати в руці ложку. Тепер 

дорослий має лише скеровувати її дії, допомагати правильно 

користуватися ложкою. Коли ж дитина оволодіє і цим, дорослий 

повинен обмежитися словесними вказівками: «Набирай неповну ложку, 

щоб не розлити»; «Стукати ложкою по тарілці не можна» тощо. 

Необхідно частіше схвалювати, заохочувати і підтримувати 

малюка. А коли він щось зробив неправильно, то говорити йому про це, 

не підкреслюючи негативних моментів. Наприклад, замість «Ти 



вдягнув сорочку неправильно – навиворіт» увагу дитини слід 

зафіксувати на правильних діях: «Ти швидко вдягнувся. Але краще 

робити ось так» (і показати як). Схвалення створює емоційно 

сприятливий фон. І цим можна досягти більшого успіху, ніж докорами. 

Слід пам'ятати, що осуд значною мірою менш інформативний, ніж 

схвалення. Активність дитини, коли вона наслідує дії дорослого, 

намагаючись зробити щось самостійно, необхідно всіляко 

підтримувати, бо саме власна активність є однією з основних умов її 

повноцінного психічного розвитку. 

Розвиток загальної моторики 

Корекційно-розвивальні завдання:  

- розвивати в дітей самостійність і впевненість у виконанні 

рухових дій,  

- розвивати навички виконувати рухи та дії спільно з іншими 

дітьми; 

- розвивати бажання займатися руховою діяльністю та 

діставати задоволення від неї;  

- сприяти подоланню страху та розвивати відчуття 

обережності під час виконання рухових дій;  

- формування основних рухових навичок впевненого 

пересування в просторі, орієнтування у ньому; 

- формування слухової уваги, розуміння мовлення дорослих, 

інтересу до найближчого оточення, зокрема до рухів власного тіла. 

 

№ 

з/п 

Вік Норми 

розвитку 

зрячої 

дитини 

Рекомендації для батьків  

дитини з важкими порушеннями зору 



1. Від 12-

ти до 

15-ти 

міс. 

Ходить, 

тримаючис

ь за руку 

дорослого. 

Стоячи збоку від малюка, візьміть обома руками його 

руку: одну покладіть на верхню частину руки 

малюка, а іншою візьміться  за його долоньку. 

Спочатку, щоб  зберегти рівновагу, йому буде 

потрібна ваша рука, яка є ближчою до його тіла. 

Дайте дитині вказівку: «Іди, іди, іди…!» і спробуйте 

пройти спочатку 2 чи 3 кроки. Дитина може 

повернутися до вас, щоб  схопитися за вас, тому руку, 

за яку ви її тримаєте, вам слід простягнути трохи 

вперед. Якщо малюк втрачатиме рівновагу, 

зупиніться і зачекайте, поки він прийме вихідне 

положення. 

Ймовірно, вам буде легше, якщо ви поведете малюка 

так, щоб його вільна ручка була біля стіни. 

Спонукайте його торкатися стіни, а не повертатися і 

хапатися за вас. 

Уменшіть свою підтримку, опускаючи свою руку 

нижче, до ліктя малюка, а потім і до передпліччя. 

Необхідно тримати дитину то за одну руку, то за 

другу. Кожного разу змінюйте положення своїх рук, 

щоб малюк не став залежний від положення ваших 

рук і сили підтримки. 

Поступово збільшуйте час ваших прогулянок і ходіть 

від стола до крісла, від крісла до дивана, від дивана 

до дверей. Дитина може, ходити босоніж і у взутті; 

якщо часто падає на коліна - вона має бути в 

тренувальних штанцях, а не у незручних повзунках.  

Варто ходити по різних поверхнях (килимі, траві, 



бетонному чи вініловому покритті), оскільки ці 

поверхні вимагають різної координації рухів тулуба і 

рук. 

Піднімаєт

ься з 

підлоги 

без 

сторонньої 

допомоги. 

Станьте на коліна на підлогу і посадіть малюка 

навпочіпки між своїми ногами, відвернувши його 

обличчя. Покладіть свої руки дитині на коліна, а свої 

коліна зсуньте ближче до стегон малюка, щоб він не 

впав. Коліна малюка і його стопи мають бути широко 

розставлені.  

Покладіть на підлогу перед ним іграшку і разом з ним 

спробуйте дотягнутись до неї.. Потім легенько 

нахиліть малюка вперед, щоб він торкнувся руками 

підлоги попереду себе, але так, щоб при цьому 

торкався підлоги й стопами (коліна зігнуті). Потім 

знову поверніться в положення сидячи навпочіпки. 

Погойдуйте малюка на п'ятках вперед і назад, щоб він 

торкався підлоги попереду себе. Перетворіть цю 

вправу на веселе заняття, наспівуючи і розмовляючи 

з ним, в той час як ви будете нахиляти дитину назад і 

вперед. 

Із цього ж положення, поклавши свої руки на плечі 

малюка, нахиліть його вперед (так, щоб його ніс 

опинився над великими пальчиками ніг) і попросіть 

його встати. Важливо, щоб він не просто  відхилив 

назад свої плечі та встав, відхилившись назад, − він 

має перенести вагу свого тіла вперед. Щоб спонукати 

його до цього, нахиліться над ним так, щоб він не 

зміг відхилитися до вас. 



Якщо дитині важко встати, не відхиляючись назад, 

підставте своє передпліччя їй під руки поперек його 

грудей, а інше покладіть на його коліна. Натисніть на 

коліна малюка, а вільною рукою, яка лежить поперек 

його грудей, допоможіть йому встати. 

Кінцевий етап − це об'єднання тих  навичок, які 

дитина засвоїла. З положення сидячи навпочіпки 

нахиліть малюка вперед так, щоб він переніс вагу 

свого тіла на руки, а потім, коли ручки все ще 

торкаються підлоги, перенесіть його вагу трохи 

назад, на ступні, і попросіть піднятися. Малюкові 

доведеться торкатися руками підлоги до тих пір, доки 

його ноги не стануть зовсім прямими. Допоможіть 

йому випрямитися, погладжуючи його по спинці від 

плечей донизу. Можливо, йому буде легше 

«повернути» тулуб так, щоб одна рука залишалася на 

підлозі, а протилежне плече потягнулося назад. Коли 

малюк прийме досить стійке положення,  стоячи на 

ногах, він може підняти руку і відштовхнутися. 

Спочатку вам треба буде допомагати йому, поклавши 

свою руку йому на стегно, щоб він не впав уперед, а 

іншу − на його протилежне плече, щоб допомогти 

відштовхнутися. 

Піднімаєт

ься 

сходинкам

и «рачки» 

 

Почніть лише з однієї сходинки. Якщо для вашого 

малюка повзання − звичайний спосіб швидкого 

пересування, то він швидше за все не затримається 

перед сходинкою, а закине на неї одне коліно і буде 

продовжувати підніматися. Якщо ж він цього не 



робить, покладіть на сходинку його іграшки, 

розкажіть про них, допоможіть йому підняти на 

сходинку одну зігнуту ніжку, підтримуючи її своєю 

рукою, поки він не перенесе на сходинку другу ногу.  

Потім переходьте до двох сходинок. Перед другою 

сходинкою малюкові доведеться балансувати на 

нижній. Якщо він почне сідати на сіднички, то впаде, 

і для нього безпечніше отримати такий життєвий 

урок на сходах з двох, а не з шести сходинок − не так 

високо падати! Поступово збільшуйте кількість 

сходинок, по яких піднімається малюк, але завжди 

при цьому будьте поблизу, якщо існує небезпека 

того, що малюк вдариться під час падіння. 

Сповзаючи зі сходів, він легко може забутися, 

повернутись та сісти мимо сходинки. 

2. Від 15-

ти до 

18-ти 

місяців 

Тягне за 

мотузку 

іграшку на 

колесах. 

 

Спочатку вам потрібно знайти іграшку, яка буде 

найбільш цікавою для вашого малюка, а потім 

продемонструвати, як з нею гратися. Пам'ятайте, що 

дитина зацікавиться лише виглядом та звуком, який 

створює іграшка, а не тим, що йому потрібно ходити, 

повертаючись назад або задом наперед. Тому ви 

повинні переконати малюка, що найкращий спосіб 

змусити іграшку рухатися, це ходити разом з нею, а 

не сидіти і возити перед собою.  

Отож дайте малюкові в руки мотузку і пройдіть з ним 

вперед так, щоб він тягнув іграшку за собою. 

Можливо, дитина буде зрідка зупинятися, тому 

нагадуйте їй: «Іди далі!»  



Нахиляєть

ся до 

підлоги і 

повертаєть

ся в 

початкове 

положення 

(випрямля

ється). 

Тепер йому потрібно підняти з підлоги який-небудь 

предмет, тому коли він буде намагатися встати, центр 

тяжіння його тіла буде розташований ще далі за 

стопами. Щоб допомогти дитині, покладіть позаду на 

її стегна свої руки. Тоді вона зможе впевнено 

утриматися на п'ятах, коли встає. Спочатку 

використовуйте дуже легку іграшку, яку малюк 

зможе  втримати однією рукою, щоб другою рукою 

він зміг би спертися на підлогу, коли встає. Іграшка 

має бути досить маленькою, щоб маля могло схопити 

її однією рукою. Використовуйте таку маленьку 

легку іграшку до тих пір, поки малюк не навчиться 

вставати без вашої допомоги. Коли йому вдасться це 

зробити, почніть використовувати важчу іграшку, але 

таку, яку він усе ж таки зможе схопити однією 

рукою. Знову ж таки, нехай малюк досягне 

самостійності, перш ніж ви дасте йому  іншу іграшку, 

але вже таку, яку потрібно схопити обома руками, 

наприклад, м'яч. Спочатку, щоб випрямитися без 

допомоги рук, малюк потребуватиме вашої допомоги, 

яка стабілізуватиме його стегна в положенні сидячи 

навпочіпки, перш ніж він встане. Поступово 

зменшуйте вашу допомогу, допоки зовсім не відпаде 

потреба в ній. 

Встає з 

маленьког

о 

стільчика. 

Малюк спочатку повинен навчитися нахилятися 

вперед. Дозвольте йому триматися за ваші руки та 

направте його так, щоб він встав. Уменшіть свою 

допомогу, коли він зрозуміє, чого від нього 



 вимагають. Маленький стілець та столик є 

ідеальними для малюка на цьому етапі. Коли він 

закінчить гратися, може відштовхнутися від столу і 

встати.  

3. Від 18-

ти до 

21-го 

місяців 

Спускаєть

ся 

сходинкам

и, 

задкуючи. 

 

Особливість навчання цього вміння полягає в тому, 

щоб спершу навчити малюка злізти з ліжка, крісла та 

спускатися сходинками. На жаль, коли це 

відбувається, ви не завжди можете бути поруч, тому 

для закріплення цієї навички необхідно трохи 

потренуватися. 

Посадіть малюка на диван та попросіть його злізти на 

підлогу. З  цього положення поставте його обидві 

ручки на диван збоку так, щоб опираючись на них, 

малюк перевернувся на животик. При цьому його 

ніжки також повернуться та зісковзнуть з дивана на 

підлогу. Спочатку все це пройде так швидко для 

малюка, що він дуже здивується, відчувши під 

ногами опору. Підбадьорте його словами: 

«Молодець! Вийшло!» Коли ви попросите маля 

злізти з дивана на підлогу, буває корисно підказати 

йому: «Опусти ніжки!» чи «Спочатку ніжки!» І після 

цього сказати «Вийшло!». 

Щоб навчити малюка спускатися так само зі 

сходинок, посадіть його на верхню сходинку і 

допоможіть повернутися на коліна. Якщо потрібно, 

під час спуску сходами направляйте його ніжки, але 

руки він повинен навчитися переставляти сам. 

Зазвичай, буває достатньо допомогти йому опустити 



лише одну ніжку, а потім зачекати, поки він сам не 

переставить другу ногу та руку. 

Піднімаєт

ься 

сходинкам

и, 

тримаючис

ь однією 

рукою за 

перила, а 

іншою за 

вашу руку, 

стаючи на 

кожну 

сходинку 

обома 

ногами. 

 

Поставте малюка перед сходами, а самі станьте 

позаду нього і покладіть одну його ручку на перила, 

притримуючи її зверху (малюк повинен триматися за 

перила попереду себе). Нехай другою рукою він 

візьметься за вашу руку. Якщо він тримається за 

перила правою рукою, допоможіть йому зігнути ногу 

та поставити її на сходинку (для цього вам доведеться 

зняти з перил свою руку). Потім знову покладіть 

свою руку зверху його руки, а другою рукою 

потягніть його вперед так, щоб він переніс вагу свого 

тіла на ногу. Похваліть його старання словами: «От 

молодець! Ти зробив крок на сходинку!», і повторіть 

цю вправу ще декілька разів. Коли він навчиться 

координувати свої рухи, потягніть його за руку 

вперед так, щоб він став на сходинку однією ногою і 

почекайте, поки він приставить до неї другу ногу. 

Пересуньте вгору по перилах його ручку і знову 

потягніть його вперед за другу. 

Наступний крок полягає в тому, щоб дозволити 

малюкові самому пересувати свою ручку по перилах. 

При цьому необхідно, щоб він тримався за перила 

перед собою. Спочатку він буде забувати про цю 

руку і залишати її позаду. Нагадуйте йому про це, 

поплескуючи по ручці та підказуючи: «Пересунь 

ручку вперед». Час від часу змінюйте руку, якою 

малюк тримається за поручні. Слідкуйте за тим, щоб 



при підйомі сходами центр тяжіння тіла малюка та 

рука, якою він тримається за перила, завжди 

перебували трохи попереду його ніг. 

Робить 

самостійні 

кроки. 

Надавайте дитині можливість ходити самостійно, не 

намагайтесь весь час її підтримувати.  

Намагаєть

ся вдарити 

ногою 

великого 

м'яча. 

Спочатку дайте малюкові спрощене завдання. 

Виберіть момент, коли він буде спокійно стояти, 

покладіть м'яч біля самих його ніг та попросіть 

вдарити по ньому. Для того, щоб він не втратив 

рівноваги, можна підтримати його за руку. Коли він 

навчиться бити по м'ячу стоячи і без вашої допомоги, 

спробуйте помістити м'яч трохи далі, щоб дитині 

довелося спочатку дійти до нього, а потім уже 

вдарити. 

4. Від 21-

го до 

24-х 

місяців 

Штовхає і 

тягне 

великі 

іграшки. 

Покажіть малюкові, як він може обійти кути, якщо 

буде тягнути чи штовхати візок.  

Сідає 

навпочіпк

и, не 

втрачаючи 

рівноваги, 

щоб 

гратися. 

Починайте вправи, трохи підтримуючи малюка, коли 

він сідає навпочіпки, і допомагаючи йому гратися в 

такому положенні впродовж проміжків часу, які 

постійно збільшуються. 

Сядьте на коліна та посадіть між ними навпочіпки 

малюка, спинкою до себе. Не намагайтеся садити 

його навпочіпки з положення стоячи. 

Візьміть його ззаду та пригніть його коліна до 

грудей, перш ніж опустити на підлогу. Міцно 



притисніться грудьми до плечей малюка, щоб не дати 

йому відхилитися назад. Якщо маля продовжує 

наполегливо відхилятись назад, знову підніміть його, 

тримаючи коліна, як в положенні сидячи навпочіпки, 

і опустіть його ще раз. Гойдайте так вгору і вниз, 

допоки малюк не розслабиться в положенні сидячи 

навпочіпки. Коли малюк навчиться сидіти навпочіпки 

приблизно п'ять хвилин, починайте зменшувати свою 

допомогу. 

 

Розвиток дрібної моторики 

Корекційно-розвивальні завдання:  

- формування у дітей дій з предметами, способів їх 

виконання (обома руками, однією рукою, кількома пальцями); 

- розвиток обстежувальних дій пальцями обох рук, навичок 

впізнавання предметів на дотик; 

- активізація прагнення діяти зі знайомими предметами та 

іграшками; 

- розвиток дій за наслідуванням, показом, словесною 

інструкцією; 

- розвиток тактильної чутливості в процесі сприймання 

різних поверхонь матеріалів іграшок та предметів оточення; 

- розвиток тонкої координації рухів і ручної вмілості під час 

виконання різних завдань дорослого. 

 

№ 

з/п 

Вік Норми 

розвитку 

зрячої дитини 

Рекомендації для батьків  

дитини з важкими порушеннями зору 



1. Від 12-ти 

до 15-ти 

міс. 

Штовхає 

машинку чи 

іграшковий 

потяг. 

Використовуйте демонстрацію, фізичну 

допомогу, якщо це потрібно, та звуки, що 

імітують машину (др-р-р-р). Краще за все 

скористатися машинками, до яких потрібно 

застосувати певну силу, щоб зрушити їх з місця 

(це різновид автомашинок, які можуть поїхати 

самі, якщо колеса  прокрутити кілька разів). 

Коли дитина відчує під рукою вібрацію, вона, 

можливо, краще зрозуміє сенс цієї дії. 

Корисними можуть бути і машинки, які, 

рухаючись, видають звуки. Проте якщо в даний  

момент ви не маєте іграшок такого виду або 

якщо їх важко знайти в магазинах, не 

засмучуйтеся і тренуйтеся з тими машинками, 

які маєте. 

Стукає одним 

предметом по 

іншому.  

Ви можете працювати з будь-якими 

предметами, якими можна стукати одну об 

другу. Краще за все підійдуть порожні 

всередині пластмасові кубики, які видають 

цікавий звук при зіткненні. Якщо дитина 

намагається копіювати вас, але не може 

поєднати кубики один з одним, почніть з 

більших предметів. Спробуйте допомогти їй 

звести ручки разом, трохи підтримуючи під 

лікті. 

Супроводжуйте ваші заняття піснями типу: 

Наші кубики стукають: 

Тук, тук, тук. 



Мелодія може бути різною.  

Коли дитина навчиться стукати одним кубиком 

об інший, вона може розпочинати бити в 

барабан  чи «грати» на ксилофоні. 

 

Вставляє 

менший 

предмет у 

більший. 

Виконуючи цю вправу, дитина має визначити 

шляхом спроб та помилок, який предмет 

менший.  Наприклад, коли вона намагається 

вставити більший стаканчик у менший за 

розміром, скажіть її: «Не входить. Спробуй ще 

раз!». Завжди давайте дитині можливість 

самостійно виправити помилку. Ставте 

маленький стаканчик то справа, то зліва, щоб 

дитина знаходила стаканчик не тільки за місцем 

розміщення на столі. Після того, як вона 

зрозуміє ідею, спробуйте відмовити їй як у 

фізичній, так і словесній допомозі. Навіть якщо 

дитина помиляється, не допомагайте їй відразу. 

2. Від 15-ти 

до 18-ти 

місяців 

Вставляє 

великий штир 

у гніздо. 

Під час виконання цієї вправи дитина повинна 

не просто опустити штир, але й спрямувати 

його в середину отвору. Спробуйте 

експериментувати з різноманітними ємкостями, 

визначте той рівень, з яким ваша дитина добре 

справляться. 

Поступово ускладнюйте завдання, зменшуючи 

отвір. 

Допомагайте дитині фізично, але поступово 

скорочуйте свою участь. 



Будує башту з 

двох кубиків. 

Навчіть будувати «башти» з кубиків або 

брусочків. Для занять вам знадобляться 

маленькі кубики зі стороною 3 см і кілька 

більших. Визначте найменший кубик, на який 

дитина зможе поставити кубик зі стороною 3 

см, потім знайдіть трохи менший, з яким і 

починайте працювати. 

Продовжуйте зменшувати розміри основи 

башти, поки дитина не навчиться ставити один 

на другий однакові кубики. Зменшуючи розмір 

основи башти, навчайте дитину правильно 

«цілитися». Проте успіх буде залежати й від 

того, наскільки правильно вона відпустить свій 

кубик. Тут можуть виникнути проблеми двох 

типів: 

1. Занадто рано випускає кубик з руки. Якщо 

кинути один кубик на інший такого самого 

розміру, то нічого не вийде. Якщо ваша дитина 

робить це під час роботи з великими кубиками, 

відразу перейдіть до кубиків однакового 

розміру, щоб вона сама зрозуміла, що цей 

спосіб не підходить. Може статися, що вам 

доведеться допомогти їй не випускати кубик з 

руки, поки він не торкнеться іншого, але не 

заохочуйте дитину ставити кубик з розмаху на 

інший, бо вам доведеться вирішувати проблему 

протилежного характеру. 

2. Ставить кубик з розмаху. Це може і не 



призвести до падіння башти з двох кубиків, але 

коли дитина буде будувати вищу башту, аварія 

неминуча. Підставте свій палець під зап'ястя 

дитини, коли вона опускає руку, і скажіть: 

«Обережно!» Це змусить дитину робити цю 

вправу не так активно. Як тільки вона зрозуміє, 

як це слід робити, відмовтесь від фізичної 

допомоги. 

Допомагає 

перегортати 

сторінки 

картонної 

книжки. 

 

Перегортає сторінки картонної книжки. 

Лише на початку не забувайте самі 

відокремлювати від решти ту сторінку, яку 

слід перегорнути. 

3. Від 18-ти 

до 21-го 

місяців 

Знімає 

кришку з 

невеликої 

коробки, щоб 

знайти там 

іграшку. 

 

Для занять вам знадобляться будь-які 

коробочки, серед яких хоча б одна мала б 

кришку, що легко знімається. Крім того, 

необхідно мати невелику колекцію 

маленьких предметів. 

Спочатку вам доведеться показувати дитині, 

як знайти іграшку, і фізично допомагати їй 

копіювати ваші дії. Виберіть коробочку з 

кришкою, яка закривається нещільно, щоб 

дитина легко досягала успіху. Коли вона 

зрозуміє, що потрібно робити, послабте 

вашу допомогу і  трохи ускладніть 

завдання. Якщо дитині все ще важко буде 

зняти кришку, підбадьорте її слова: 



«Спробуй! Спробуй! В тебе обов'язково 

вийде!». 

У цей період найбільш актуальними стають 

ігри, в яких щось заховується. Можуть  

використовуватися найрізноманітніші 

ємкості, ідеально − з кришками, проте це не 

обов'язково. Важливо, щоб дитина знайшла  

можливість витягти іграшку з контейнера. 

Хай малюк також щось заховає. Він буде із 

задоволенням спостерігати, як ви шукаєте. 

А ви можете скористатися цим і показати, 

як важливо робити нові спроби. Ще одне 

корисне заняття – відкривати пакунки. 

Імітуючи 

дорослого, 

перевертає 

пляшечку, 

щоб дістати 

кульку або 

цукерку. 

Найкращим стимулом буде можливість 

з'їсти цукерку. Ще і ще показуйте малюкові, 

як її знайти. При необхідності допомагайте 

фізично. Однак, коли ви побачите, що він 

зрозумів ідею, намагайтеся відмовляти у 

фізичній допомозі. 

Маніпулює 

предметами за 

допомогою 

обох рук. 

 

 

Передивіться дитячі іграшки на наявність 

таких, що вимагають використання обох рук. 

Граючись із дитиною, намагайтесь якомога 

краще показати їй, як слід поводитися з такими 

іграшками. Поясніть словами, допомагайте 

фізично, якщо в цьому є потреба. Можливо, вам 

буде зручніше скеровувати ручки дитини, 

сидячи у неї за спиною так, щоб ваша права 



рука була там, де й її. 

4. Від 21-го 

до 24-х 

місяців 

Перегортає 

паперові 

сторінки 

книги по 

одній. 

 

Запропонуйте дитині книгу зі сторінками з 

цупкого паперу. Покажіть як перегортати, 

похваліть дитину, навіть якщо їй вдається 

перегорнути не всі сторінки відразу, а 

тільки кілька. Спонукайте її захоплювати 

менше сторінок, щоб зрештою вона 

навчилася перегортати сторінки по одній. 

Нанизує на 

дріт  великі 

намистинки. 

Покажіть дитині, як правою рукою брати дріт, а 

у ліву руку – намистинку. Обстежте 

намистинку, знайдіть отвір пальчиком. 

Покажіть дитині, як запхнути дріт в отвір (або 

насадити намистину на дріт). 

Потім вчіть випускати намистинку з лівої руки і 

брати дріт; випускати дріт з правої руки і брати 

нею намистинку; 

довести намистинку до іншого кінця дроту. 

Коли дитина насуне всі намистинки, нехай вона 

пальчиками побачить те, що вона зробила 

власними руками, − браслет чи намисто.  

Відкручує від 

іграшки 

деталі, що 

прикручуютьс

я. 

 

Спробуйте знайти великі пластмасові 

(дерев’яні) болти та гайки, з якими було б 

легше працювати. Вам слід показати малюкові, 

що і як робити. Давайте вказівки, якщо 

потрібно, допомагайте фізично.  

Можливо, вам буде зручніше, якщо ви станете 

за його спиною. Знайдіть баночки та пляшечки 

з гвинтовими кришками, які розміщувалися б 



на долоні малюка. Добре підійдуть флакони з-

під шампуню. Якщо ви тренуєтесь у ванній 

кімнаті, дозвольте дитині відкривати кришку і 

виливати вміст пляшки. 

Розпочинає 

брати 

предмети 

двома та 

трьома 

пальцями. 

Навчайте надівати прищіпки на картонну 

картку та знімати їх. Обіграйте ситуацію: 

запропонуйте дитині нагодувати рибок чи 

крокодильчиків. 

У одну миску насипаєте звичайний горох, і хай 

малюк перекладає його в іншу миску спочатку 

всією жменею, потім щіпкою і врешті-решт - 

вказівним і великим пальцями. 

 

Розвиток орієнтування у просторі і мобільності 

Корекційно-розвивальні завдання:  

- розвиток кінетичних і просторових відчуттів, уявлень і 

понять; 

- розвиток координації рухів та взаємодії обох рук; 

- формування навичок орієнтування та пересування у 

знайомих приміщенням і місцях прогулянок з опорою на збережені 

аналізатори; 

- розвиток полісенсорного сприймання простору; 

- удосконалення навичок орієнтування на власному тілі та 

тілі інших людей; 

- розвиток вестибулярного апарату, кінестетичних відчуттів; 

- формування слухової уваги, розуміння мовлення дорослих, 

інтересу до найближчого та незнайомого оточення. 

 



№ 

з/п 

Вік Норми 

розвитку 

зрячої 

дитини 

Рекомендації для батьків  

дитини з важкими порушеннями зору 

1. Від 12-

ти до 

15-ти 

міс. 

Орієнтуєть

ся на 

власному 

тілі.  

Дитина повинна знати назви частин тіла і 

показувати їх на собі (голова, шия, тулуб, живіт, 

спина, руки, ноги, пальці). 

Вчіть показувати на обличчі і називати очі, рот, 

ніс, язик, щоки, губи, вуха, на голові – волосся. 

Обстежує 

предмети 

оточуючог

о 

середовища 

за 

допомогою 

дотику. 

Шукає 

іграшку, 

яка впала 

видаючи 

звук. 

Коли дитина загубила іграшку, скажіть їй: «Ой, ти 

загубила іграшку. Давай знайдемо її». Спрямуйте 

ручку дитини туди, де лежить іграшка, похлопайте 

нею по поверхні, щоб дитина сама знайшла 

іграшку. Можливо спочатку прийдеться 

допомагати дитині, спрямовуючи ручку до 

іграшки. 

Іграшки повинні бути досить великими та 

яскравими (для дітей з залишками зору). Дайте 

дитині погратися з іграшкою, коли вона її знайде. 

Зверніть увагу на все, що може завдати дитині 

шкоди, – загородіть гострі кути меблів, подбайте 

про безпеку дверей. 

Одягає 

намисто, 

браслети на 

себе (на 

дорослого, 

на ляльку), 

Всі дії необхідно показувати незрячій дитині 

неодноразово. Спочатку зробіть намисто з 

дзвіночками, великими яскравими намистинами. 

Приверніть увагу дитини до намиста. Обіграйте 

ситуацію. 



знімає їх. 

Пам’ятає, 

куди 

поклала 

іграшку. 

Дитині з порушеннями зору важко навчитися 

визначати місце знаходження предметів. Важливо 

з раннього дитинства навчати шукати предмети 

руками навколо себе, на підлозі, на столі чи на 

іншій поверхні. 

2. Від 15-

ти до 

18-ти 

місяців 

Розуміє 

розташуван

ня 

знайомих 

предметів у 

просторі. 

Знайомте дитину з тим, як виглядає ваша 

квартира, меблі, предмети побуту. Спочатку при 

обстеженні житла дитина може знаходитися на 

руках у дорослого. Не змінюйте розташування  

знайомих дитині предметів (меблів) без її 

попередження. При поясненнях дитині місця 

розташування предметів не вживайте слів «тут» і 

«там», адже вона не бачить того, про що ви 

говорите. Підбирайте слова, які зрозумілі дитині. 

Виділяє 

праву і ліву 

сторони 

власного 

тіла. 

Під час купання, вдягання, гри називайте дитині 

частини її тіла, вчіть визначати ліву та праву 

сторони власного тіла.  

Дістає 

іграшки з 

коробки 

(банки). 

Обіграйте ситуації діставання предметів. Киньте у 

коробку іграшку, наприклад, ведмедика. 

Запитайте дитину: «Ой, куди подівся ведмедик?!» 

Зачекайте, може дитина спробує знайти іграшку 

сама. Якщо ні, покажіть, як дістати іграшку. Дайте 

малюкові можливість обстежити коробку, 

спрямовуйте її ручки до предмета. Заохочуйте 

дитину до активних ігор з іграшкою. 



3. Від 18-

ти до 

21-го 

місяців 

Розуміє 

поняття 

вгору-вниз. 

Формуйте поняття вгору-вниз в іграх на власному 

тілі, «Полетіли-полетіли!», на гойдалці, сходах. 

Ходить з 

обручем. 

На прогулянці пограйте з дитиною обручем, 

дослідіть його, покажіть як з ним зручно ходити. 

Навчіть дитину правильно утримувати обруч під 

час ходьби. Малюк повинен поставити руки перед 

собою, долоньки повернути догори. Покладіть 

обруч на дитячі долоньки і попросіть міцно його 

тримати.  

Спонукайте малюка рухатися вперед, слідкуючи, 

щоб нижня частина обруча плавно ковзала 

попереду дитини приблизно під кутом 45 градусів.  

Поясніть малюкові, що обруч підказуватиме йому 

про всі перешкоди на шляху. 

Орієнтуєть

ся на одязі. 

Навчайте дитину на своєму одязі знаходити і 

показувати праву та ліву сторони, визначати, де 

знаходяться кишені, ґудзики,  прикраси тощо. 

Переміщає

ться за 

предметом, 

який 

покотився. 

Підберіть для тренування іграшки, які видають 

постійний звук. Покладіть руку дитини на свою, в 

якій ви тримаєте іграшку, дайте малюкові час 

простежити за рухом іграшки у вашій руці. 

Пересуньте іграшку, знявши руку дитини зі своєї. 

Запропонуйте знайти іграшку. 

Поступово працюйте над розширенням площі 

поверхні, яку досліджує дитина, розшукуючи 

іграшки. Говоріть з дитиною про те, що 

відбувається. Наприклад, «Подивись поряд зі 



своєю ніжкою, пошукай під столом». 

Використовуйте при поясненні такі поняття, як 

зліва, справа, поряд. 

4. Від 21-

го до 24-

х 

місяців 

Орієнтуєть

ся у 

приміщенн

ях 

квартири за 

допомогою 

різних 

аналізаторі

в. 

Продовжуйте навчати знаходити місця 

розташування предметів. Дитина має 

орієнтуватися в приміщенні не лише за 

допомогою слуху, а також за допомогою, запахів,  

дотику рук та ніг. Вона може пересуватися, 

торкаючись руками стіни, шафи, ліжка. Навчайте 

визначати під ногами різні поверхні: килим в залі, 

кахельну підлогу в туалеті, паркет або лінолеум у 

кімнатах та кухні. 

Орієнтуватися можна за допомогою запахів 

(шампунь, мило, хліб, кава, чай, фрукти, ліки 

тощо). 

Засвоює 

поняття 

попереду, 

позаду, 

справа, 

зліва 

відносно 

власного 

тіла 

В цьому допомагають ігри «Де сховався котик?», 

«Хованки» та інші. 

Діє двома 

ручками. 

Навчайте дитину зминати та розривати папір. Ігри 

з конструктором, матрьошками, кубіками. 

Орієнтуєть

ся на 

Навчіть дитину орієнтуватися під час прогулянки, 

знайомте з предметами, які знаходяться на 



вулиці. ігровому майданчику, біля будинку (лавочки, 

гойдалки, гірка, дерева, кущі, паркан тощо). 

Одночасно нехай дитина визначає напрямок 

різних звуків оточуючого середовища, пояснює їх 

джерело. Вдосконалюйте орієнтування за 

запахами (ліків – «Аптека», бензину – машини, 

солодощів – магазин, парфумів – магазин тощо).  

 

Сенсорний розвиток 

Корекційно-розвивальні завдання: 

- розвиток та використання збережених аналізаторів (слуху, 

дотику, смаку, нюху);  

- удосконалення у дітей системи перцептивних 

(обстежувальних) дій; 

- удосконалення уявлень про сенсорні еталони; 

- розвиток уміння самостійно використовувати сенсорні 

еталони у власній діяльності; 

- розвиток тактильних відчуттів, слухової і зорової уваги; 

- розвиток навичок співвіднесення предмета та його 

властивостей з їх назвами. 

 

№ 

з/п 

Вік Норми 

розвитку 

зрячої 

дитини 

Рекомендації для батьків  

дитини з важкими порушеннями зору 

1. Від 12-

ти до 

15-ти 

Диференці

ює звуки 

оточуючог

Навчайте дитину розпізнавати звуки природних 

явищ: звуки води, дощу, моря, шелест листя; 

звуків живої природи: спів птахів, крик дельфінів 



міс. о 

середовища 

(розвиток 

слуху). 

(в запису, наживо ); звуків, які видають домашні 

та дикі тварини. Пояснюйте дитині значення 

звуків, які вона чує вдома і надворі: коли тече 

вода, кипить чайник, вітер шумить, цокає 

годинник, вмикається і вимикається холодильник 

тощо. 

Пояснюйте дитині, які звуки можуть означати 

небезпеку, а яких не слід лякатися. Навчайте 

дитину звуконаслідування (як гуде потяг, як 

шипить змія, як кричить півник тощо). 

Спонукайте малюка слідувати за мамою, 

орієнтуючись тільки на звук, яка та призводить.  

Має знання 

про 

оточуюче 

середовище

. 

Розповідайте дитині явища природи, про погоду. 

Дайте відчути вітер, дощик, тепло сонця, холод 

снігу, криги. 

На дотик 

впізнає 

іграшки. 

 

Навчіть дітей цілеспрямованого аналізуючого 

обстеження предметів з допомогою дотику. 

Навчайте  роздивлятися і впізнавати іграшки за 

різними ознаками поверхні (гладке, шорстке, 

тверде, м’яке тощо). 

2. Від 15-

ти до 

18-ти 

місяців 

Диференці

ює звук 

оточуючог

о 

середовища 

(розвиток 

Удосконалюйте вміння співвідносити іграшку з 

відповідним об’єктом звуконаслідування: песик – 

«Гав, гав!», котик – «Няв-няв!», півник – «Ку-ку-

рі-ку!» та ін. 



слуху). 

Збільшує 

коло знань 

про 

оточуюче 

середовище

. 

Вчіть дитину до усього доторкатися, 

прислухатися, затримувати у руці. Знаходити 

знайомі предмети. 

Незрячу дитину слід вчити усвідомлено 

сприймати навколишній світ, розвивати 

спостережливість. Якщо дорослі не зуміли 

зробити цього в ту пору, коли у дитини лише 

починає пробуджуватися спостережливість до 

навколишнього, яка має таке величезне значення 

для психологічного життя незрячої людини, то 

розумові здібності дитини поступово 

притуплюються, і, пізніше вона буде байдуже 

дивитися на світ. 

3. Від 18-

ти до 

21-го 

місяців 

Диференці

ює звуки 

оточуючог

о 

середовища 

(розвиток 

слуху). 

Треба вчити дитину слухати тишу і звуки. 

Навчайте розпізнавати об’єкти звуконаслідування 

та місце їх знаходження. Проводьте з дитиною 

ігри: «Хто тебе покликав?», «Хто у хатці живе?», 

«Де котик?» та  н.. 

Має знання 

про 

оточуюче 

середовище 

(ознайомле

ння з 

якостями 

Познайомте дитину з різними смаковими 

якостями продуктів харчування: солодкий-гіркий, 

солоний-кислий. Навчіть визначати їжу на смак. 

Навчайте розрізняти температуру предметів: 

гарячий- теплий – холодний. 



предметів 

оточуючог

о 

середовища 

та їх 

диференціа

ція). 

4. Від 21-

го до 24-

х 

місяців 

Диференці

ює звуки 

оточуючог

о 

середовища 

(розвиток 

слуху). 

Ознайомлення з побутовими шумами (дзвінок 

телефону, шум пилососа, сигнал автомашини, 

шум кроків людини тощо). 

Впізнає 

знайомі 

предмети з 

допомогою 

різних 

аналізаторі

в (на дотик, 

на смак, за 

запахом 

тощо).  

Навчання дітей узагальненим способам 

обстеження предметів, перенесення засвоєних 

способів дій в нові умови, на нові предмети. Це 

дає можливість дітям самостійно орієнтуватися в 

різноманітних властивостях нових предметів. 

Допомагайте дитині досліджувати предмети 

оточуючого середовища: обмацувати їх, нюхати, 

смакувати, слухати звуки, які вони видають. 

Звертайте увагу малюка на форму, якість поверхні, 

вагу, розмір предмета. 

Реагує на 

відмінності 

предметів. 

Накопичуйте у дитини  певне коло уявлень про ті 

чи інші властивості предметів, і деякі з таких 

уявлень використовувати у ролі зразків, з якими 

порівнюються нові предмети у процесі їх 



сприймання. Уважно підбирайте іграшки для 

дитини з порушенням зору, щоб вона спромоглася 

їх розрізнити. Розкажіть дитині про якості та 

ознаки іграшок, з якими вона грається. Поступово 

введіть нові іграшки, які відрізняються від 

попередніх.  

 

Комунікативний розвиток 

Корекційно-розвивальні завдання: 

- створення вдома рідномовного середовища; 

- удосконалення слухових відчуттів  

- розвиток розмовного та описового мовлення; 

- формування навичок використання різних засобів 

комунікації (виразні рухи, жести, пози, усмішка); 

- заохочення дітей до спонтанного мовлення  

- розвивати різні способи взаємодії з дорослими; 

- правильно вимовляти знайомі слова, словосполучення, 

фрази; 

- навчати слухати, чути й розрізняти інтонації голосу 

дорослого, звуки природи, музичних інструментів, мовних і немовних 

звуків; 

- збагачувати пасивний словниковий запас малюка 

вживанням під час спілкування слів-назв, слів-дій, слів-ознак знайомих 

предметів, слів на позначення просторових категорій, слів-назв частин 

тіла, вбрання та ін.; 

- поповнення активного словника дітей, його активізація та 

автоматизація в різних сферах життєдіяльності; 

- розвиток позитивних емоцій, збережених аналізаторів, 

гучності та тембру голосу. 



 

№ 

з/п 

Вік Норми розвитку 

зрячої дитини 

Рекомендації для батьків  

дитини з важкими порушеннями зору 

1. Від 12-ти 

до 15-ти 

міс. 

Дитині 

подобається 

«розмовляти». 

Вона жваво видає 

звуки і за 

допомогою 

інтонації 

підтримує 

розмову, 

полюбляє давати 

оточуючим різні 

предмети, часом 

«озвучуючи» свої 

дії. Починає 

користуватися 

певними звуками 

та жестами на 

знак привітання і 

прощання. 

Приблизно 

імітує назви, 

наприклад: 

«моня» − молоко, 

«ляля» − лялька, 

«сяпа» − шапка 

Продовжуйте розмовляти з дитиною, 

розповідаючи про те, що ви робите, як і 

чим.  

Розповідайте казки, вірші, співайте пісні 

або разом з дитиною слухайте музичні 

записи. 

Не забувайте про періоди пауз, щоб 

дитина вчилася слухати тишу. 

Ознайомлюйте з тваринами та їх 

«дітками», тим як вони «розмовляють». 

Навчайте показувати «поки-поки», 

впізнавати маму, тата, інших родичів. 

Якщо ваша дитина з чимось не згодна, 

привчайте говорити «Ні!» або показати 

жестом. 



тощо. 

Дитина 

послідовно 

вимовляє два 

слова, які лише 

приблизно 

нагадують 

«справжні» 

слова. 

Відповідає 

словом або 

приблизною 

формою слова на 

питання типу 

«Що це?». 

Інтонаційне 

забарвлення 

мовлення стає 

більш 

різноманітним. 

Тепер, окрім уже 

відомих 

наполегливо-

вимогливих 

інтонацій, ви 

легко зможете 

розрізнити 

питальні та 



окличні 

інтонації. 

2. Від 15-ти 

до 18-ти 

місяців 

Вже засвоєно 

близько 4-6 слів, 

які є назвами 

предметів, 

заперечення «ні» 

та слова 

привітання.  

Намагається 

підспівувати, 

коли звучить 

знайома мелодія. 

Стає вправним 

імітатором і 

часто повторює 

основні або 

останні слова 

розмови 

дорослих. 

Продовжуйте навчати дитину просити 

словом «Дай!». Для цього мама частіше 

має просити «Дай мені ляльку, машинку 

…».  

Налаштуйтесь на повільний, але 

постійний прогрес. Починайте з малого, 

потихеньку просувайтеся вперед щодня 

або щотижня. Помітити успіхи малюка 

буде легше, якщо ви підраховуватимете 

час, впродовж якого дитина концентрує 

свою увагу на вас. 

3. Від 18-ти 

до 2-х 

років 

На цьому етапі 

засвоєно вже 

близько 25 слів, 

які включають 

назви предметів 

та імена людей, 

слова привітання 

і прощання, 

Дитина проситься або починає проситися 

на горщик, знімаючи штанці. 

Ознайомлена з тваринами та їх «дітками», 

знає, як вони «розмовляють».є 

 



щонайменше 2 

слова, що 

описують дії, 

слово, яке 

означає «ще», 

заперечення «ні». 

Малюк може 

повторювати 

фрази, що 

складаються з 

двох слів, хоча 

ще не вживає їх у 

своєму 

спонтанному 

мовленні. 

Мовлення 

дитини вже 

принаймні на дві 

третини 

зрозуміле 

дорослим, які 

добре її знають і 

становлять її 

постійне 

оточення. 

 



Розвиток соціальних навичок 

Корекційно-розвивальні завдання: 

- забезпечувати розвивальне предметне та соціальне 

середовище предметної діяльності дитини; 

- розвивати різні способи взаємодії з дорослими, прагнення 

до спілкування, обстеження мікропростору; 

- формувати тактильно-емоційні способи висловлення 

любові до рідних; 

- формувати адекватну поведінку в конкретних ситуаціях; 

- удосконалювати реакції на дотик чи звертання до дитини 

знайомих і незнайомих людей як вияв першої соціальної потреби; 

- розвивати прагнення до участі у простих іграх, допомоги 

дорослим; 

- розвивати рухову активність та самостійність під час 

режимних моментів; 

- виховувати відчуття фізичної безпеки, довірливості в 

процесі виконання різних предметних дій. 

 

№ 

з/п 

Вік Норми 

розвитку 

зрячої 

дитини 

Рекомендації для батьків  

дитини з важкими порушеннями зору 

1. Від 

12-ти 

до 15-

ти 

місяці

в 

Відгукується 

на своє ім’я.  

Навчайте дитину реагувати і відгукуватися на своє 

ім’я, називати своє ім’я. 

Наслідує дії 

дорослого. 

 

Імітація жестів:  

- помахай ручкою «поки-поки»;  

- доторкнися до носика; 

- поплещи в долоньки;.  



- поклади ручки на голову;  

- похитай головою з одного боку в інший;  

- покивай головою вгору-вниз; 

- зціпи губки;  

- посміхнися;  

- доторкнися до кінчиків пальців на ногах.;  

- облизни губки;  

- надуй щічки;  

- відкрий ротика;  

- поплещи губками;  

- покажи, який ти великий» (підняти руки догори 

над головою). 

Сама незряча дитина не зможе цього зробити, їй 

потрібні систематичне навчання та ваша допомога. 

2. Від 

15-ти 

до 18-

ти 

місяці

в 

Емоційно 

спілкується 

з дорослим. 

Розвивайте у дитини тактильно-емоційні способи 

висловлювання любові до рідних (обнімати, 

цілувати, тримати за руку, посміхатися). 

Виконує 

елементарні 

дії з 

іграшками. 

Кидає 

іграшки, 

відмовляєтьс

я від 

небажаної 

іграшки. 

Навчайте виконувати 4-5 елементарних дій з 

іграшками за словесною інструкцією: «Візьми...», 

«Дай...», «Тримай...», «Принеси...» тощо.  

Вибирайте іграшки, які можуть давати найбільш 

активний зворотній зв’язок.  

3. Від Знає слово Друга половина 2-го року життя − це час, коли 



18-ти 

до 21-

го 

місяці

в 

«Ні!» потрібно розпочинати привчати маля до слова 

«ні». Але користуйтеся цим розумно. В жодному 

випадку не забороняйте все підряд. Як же йому 

досліджувати, куди чимчикувати, не порушивши 

вашої заборони? 

Привчаючи дитину до заборонного змісту слова 

«ні», кілька разів промовляйте «Ні, ні, ні…», 

похитуючи головою. Частіше за все малюк візьме 

ваші жести на «озброєння» і згодом, підійшовши 

до забороненого об'єкта, наслідуватиме вашу 

заборону. Але це не просто гра. Це процес 

усвідомлення вашої науки. Хоча трапляється, що 

таке «ні–навчання» швидше рознервує вас, аніж 

ви чогось досягнете. Однак пам'ятайте, що 

формування поняття «ні» − це крок до 

усвідомлення своєї особистості, власного «Я». Як і 

у нас, дорослих, підкріплення «Я» відбувається 

через позбавлення, відмову чи заборону чогось. 

Саме ці поняття відіграють фундаментальну роль 

у розумовому розвитку дитини. 

Має 

уявлення 

про себе і 

свою сім’ю.  

Вивчіть з дитиною ім’я мами, тата, форми вияву 

любові до них (обняти, поцілувати, взяти за руку, 

посміхнутися). 

Адекватно 

поводиться 

у 

конкретних 

Формуйте у дитини вміння сідати на стільчик, 

класти речі на місце, виявляти інтерес до спільної 

діяльності. 



ситуаціях 

Ідентифікує 

себе за 

статтю. 

Навчайте дитину відносити себе до певної статі 

(до хлопчиків чи дівчаток). 

Впізнає 

знайомих 

людей, 

знайомі 

місця. 

Допомагайте дитині знаходити ознаки, за якими 

асоціюється та чи інша людина, те чи інше місце 

(запах, голос, хода тощо). 

Впізнає свої 

та чужі речі: 

одяг, 

іграшки 

тощо. 

Ця навичка потребує довгого тренування та 

розвитку збережених аналізаторів (дотику, нюху 

тощо).  

4. Від 

21-го 

до 24-

х 

місяці

в 

Емоційно 

позитивного 

реагує на 

однолітків. 

Обов’язково навчайте дитину включатися в ігри 

інших дітей. 

 



Розвиток самообслуговування 

Корекційно-розвивальні завдання: 

- формувати у дитини побутові предметні дії та навички 

самообслуговування (користування столовими приборами та посудом, 

засобами гігієни); 

- знайомити з особливостями користування основними 

гігієнічними засобами, вчити розуміти їх значення для особистої 

гігієни; 

- виховання культури поведінки за столом, акуратності;  

- практичне засвоєння навичок одягання та роздягання. 

 

№ 

з/п 

Вік Норми 

розвитку 

зрячої дитини 

Рекомендації для батьків  

дитини з важкими порушеннями зору 

1. Від 12-

ти до 

15-ти 

місяці

в 

Сама тримає 

чашку і п’є з 

неї. 

Необхідно спочатку допомогти дитині обстежити 

чашку, щоб зрозуміти, на основі вашої показу, як з 

неї пити Запропонуйте дитині сунути пальці у 

чашку, щоб відчути рідину. 

Користується 

ложкою. 

Спочатку дайте дитині обстежити пусту тарілку, 

дайте у руку ложку. Поясніть, що ложку необхідно 

опустити в тарілку, щоб дістати їжу. Покладіть на 

тарілку спочатку не дуже рідку кашу. Покажіть, як 

набрати кашу ложкою. Допомагайте дитині це 

зробити, спрямовуйте її ручку до рота. 

Миє ручки. Покажіть дитині мило, мильницю, як діставати 

мило з мильниці, підставляти руки під кран, 

намилювати руки, змивати мило, витирати руки 

рушником.  



Дитина з вадами зору на своєму досвіді повинна 

зрозуміти те, що ви показуєте і про що 

розповідаєте.  

Постійно допомагайте досліджувати предмети 

оточуючого середовища, спрямовуючи її ручки і 

розповідаючи про властивості предметів та дії, які 

з ними (або ними) можна виконувати. 

Допомагає при 

одяганні та 

роздяганні. 

Залучайте дитину до процесу одягання та 

роздягання, показуйте і пояснюйте детально, як і 

що робиться, для чого. 

2. Від 15-

ти до 

18-ти 

місяці

в 

Знімає шапку, 

шкарпетки. 

Допомагайте дитині це робите, схвалюйте її 

спроби самій роздягатися, не робіть все за неї.  

Користується 

чашкою, 

ложкою, 

тарілкою. 

Необхідно, щоб у дитини була своя чашка, яка не 

може розбитися, легка ложка.  

Для дітей із залишками зору необхідно подбати 

про те, щоб посуд був контрастний зі скатертиною 

або поверхнею столу. 

Миє руки. 

Приймає 

участь у 

витиранні рук. 

Зробіть процес миття рук цікавим для дитини. 

Показуйте, як відкрутити і закрутити кран, де 

знайти рушник, як ним витерти руки. 

Сидить на 

горщику. 

У цьому віці незрячі діти мають розуміти 

необхідність навички охайності. Їх вже можна 

привчати до горщика, але робити це потрібно 

спокійно, ненав'язливо. Головне, щоб дитина 

правильно сприймала ваші поради і вимоги.  

Вона вже й сама починає передчувати настання 

цих потреб. Спочатку вся напружується, наче 



застигаючи в одній позі, обличчя може 

почервоніти або, навпаки, збліднути. Часто дитина 

починає плакати, кажучи, що вона хоче «пі-пі» або 

«ка-ка». І не завжди їй вдається втриматися. 

3. Від 18-

ти до 

21-го 

місяці

в 

Розв’язує 

шапочку, 

знімає та 

вдягає її. 

Обов’язково розмовляйте з дитиною під час 

одягання і роздягання. Пояснюйте, що ви робите, 

обговорюйте, як по-різному знімається та 

вдягається різний одяг. Легенько візьміть ручки 

дитини у свої і керуйте її рухами, щоб взяти 

кінчики зав’язок шапки і потягнути так, щоб вони 

розв’язались. 

Стягує 

шкарпетки. 

Давайте дитині чіткі словесні інструкції, фізично 

спрямовуйте її дії. Наприклад, скажіть: «Зніми  

шкарпетки!» і доторкніться до ніжки, легенько 

потягніть шкарпетку. 

4. Від 21-

го до 

24-х 

місяці

в 

П’є з чашки, не 

розливаючи 

рідину. 

Постійно тренуйте дитину в утримуванні різних 

чашок. 

Підносить 

ложку до рота 

та їсть з неї. 

Бере їжу 

ложкою з 

тарілки. 

Схвалюйте самостійність дитини, але при 

необхідності показуйте, як правильно їсти. 

Знімає простий 

одяг. 

Заохочуйте дитину все робити самостійно, не 

опікайте занадто і не робіть все за неї. 

Витирає ніс. Якщо дитина сама не робить спроби витерти ніс, 

покажіть як це зробити з допомогою серветки, 



носової хустинки. Обіграйте це на ляльках. 

Прибирає речі 

на місце. 

Необхідно місця зберігання одягу, іграшок 

зробити такими, щоб незряча дитина змогла 

запам’ятати. Для цього наклейте клаптики 

тканини різної фактури або прикріпіть магніти з 

зображенням іграшки чи тваринки тощо. 

 



ТРЕТІЙ РІК ЖИТТЯ 

ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО І ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ 

ДИТИНИ З ВАЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ 

 

Третій рік життя – це переломний етап у житті дитини. У цей 

період відбуваються якісні зміни в психіці, які забезпечують поступове 

перетворення малюка на істоту активну, діяльну.  

Інтенсивний темп фізичного розвитку, що був характерним для 

перших двох років життя, на третьому році дещо уповільнюється. 

Зростають фізичні можливості, розширюються потреби, 

змінюються види і форми діяльності, розвивається вольова сфера, 

елементи свідомості та самосвідомості, відбуваються великі зміни у 

спілкуванні дитини з дорослими та однолітками.  

Висока чутливість до емоційного спілкування у незрячої дитини 

зберігається, але за умови спільних предметних або ігрових дій з 

дорослими. Дітям уже не достатньо однієї доброзичливої уваги їм 

потрібно, щоб дорослий брав участь у їхніх діях. У тісній практичній 

взаємодії діти, наслідуючи дорослого, засвоюють предметні дії, чим 

досягають певного рівня розвитку навичок предметної діяльності. Саме 

на цьому етапі в основному формується потреба дитини у спілкуванні з 

однолітками. Виникає специфічне новоутворення: якщо раніше 

одноліток сприймався як об’єкт навколишньої дійсності, то тепер 

дитина ставиться до нього як до рівного собі суб’єкта.  

Третій рік життя характеризується протиріччям між прагненням 

дитини до самостійності, бажанням брати участь у діяльності дорослих 

та її реальними можливостями. Це протиріччя знаходить розв’язання у 

рольовій грі, що з’являється на цьому етапі. Досягнення дитини за цей 

період є вирішальними для подальшого індивідуального становлення 

особистості.  



Новоутворення «кризи трьох років» сконцентровані навколо «Я» 

дитини. Їх сутність полягає у психологічному відокремленні „Я” від 

оточуючих дорослих, що супроводжується певними специфічними 

виявами: впертістю, негативізмом, протестом проти їхніх дій. Аналіз 

цих негативних явищ дав змогу з’ясувати їх причини – цe 

невдоволеність взаєминами з дорослими, прагнення знайти свою 

власну позицію. 

У період «кризи трьох років» у дітей виробляється певний 

комплекс поведінки. Вони прагнуть самостійно досягти позитивного 

результату своєї діяльності. В разі невдачі діти звертаються за 

допомогою дорослого, і саме тому демонструють свої успіхи, які без 

схвалення значно втрачають свою цінність. Негативне чи байдуже 

ставлення вихователя, батьків до результату діяльності викликає у 

дитини образу, смуток. Отже, цей період характеризується підвищеною 

вразливістю й чутливістю малюка до оцінок його досягнень з боку 

дорослого.  

На третьому році досягає свого розквіту мовлення дитини. У 

малюка загострюється інтерес до мови оточуючих людей, особливо, 

коли вона спрямована на нього самого, швидко збільшується словник, 

який досягає до кінця року І200-І500 слів. Основну частину активного 

словника складають іменники (до 60%), дієслова (близько 27%) та 

прикметники (10-12%). Значно змінюється пасивне мoвлення дитини: 

вона починає розуміти не лише зміст окремих слів т з висловлювань, 

що безпосередньо стосуються якоїсь події, але й зміст невеликих за 

розміром розповідей, казок, вірників про те, що знаходиться за мерами 

сприймання.  

Активне мовлення на третьому poцi життя вже нагадує мовлення 

дошкільника. Відбувається подальше оволодіння граматичною 

будовою мови. Діти вживають багатослівні речення, а в другому 



півріччі вже користуються складними підрядними реченнями, 

майбутнім часом дієслів, прикметниками, сполучниками, 

прийменниками, починають помічати також у мові оточуючих 

неправильну вимову окремих слів; а іноді і відмінкових закінчень. 

Поступово мова стає головним засобом спілкування дитини з дорослим 

і однолітками. Необхідно, проте, пам’ятати, що активний словник 

збагачується за таких умов, у яких актуалізується потреба дитини 

висловлюватись. Слухання оповідань, казок збільшує пасивний 

словник дитини, дає пізнавальну інформацію. Потребу у мовному 

спілкуванні розвивають і увага з боку дорослих до дитячих запитань, 

відповіді на них. Важливе значення для розвитку мовлення має також 

розуміння дитиною інструкцій, доручень, прохань дорослого. 

Вправляння під час виконання різнопланових завдань сприяє 

налагодженню ділових стосунків дорослого та дитини у процесі 

спілкування. Мовні надбання трирічок ведуть до прогресивних зрушень 

в усьому їхньому психічному розвитку.  

Нa третьому poцi життя вдосконалюються сенсорні можливості 

дітей. Вони можуть добирати за зразком основні геометричні фігури з 

різного матеріалу. Навчившись рухатися самостійно, дитина має змогу 

без допомоги дорослих ознайомлюватись з новими предметами. 

Інтенсивно розвиваються на цьому етапі тактильна і кінестетична 

чутливість, координуються рухи рук незрячої дитини. Завдяки цьому 

діти можуть всебічно обстежувати предмети, ознайомлюватися з їх 

властивостями. Швидко розвиваєтеся фонематичний і музичний слух. 

Дитина на третьому році життя може розрізняти різні шуми, голоси 

людей, звуки й тони музики. 

У цей період розвитку більш цілісного характеру набуває 

сприймання дитини. До кінця третього року малюк вже орієнтується у 

найближчому просторі (кімната, двір), розрізняє напрямки "вперед", 



"назад", "догори", "вниз", помічає зміни у розміщенні предметів. У неї 

починає формуватись орієнтування у часі, проте дитина поки 

здебільшого плутається у значенні слів "сьогодні", "завтра", "вчора". 

Розвиток сприймання предметів значною мірою залежить від 

умов сенсорного виховання. Необхідно використовувати у роботі з 

дітьми дидактичні ігри, завдання типу геометричних викладок, 

пірамідок, що дають змогу співвідносити предмети та їх частини Із 

зразками, здійснювати вибір та порівняння за кольором, формою, 

розміром. Спрямування уваги дитини на послідовність побутових 

процесів сприятиме орієнтуванню у часі, допоможе зрозуміти поняття 

"сьогодні", "завтра", "вчора". 

На третьому році життя спостерігаються помітні зміни у 

розвиткові уваги. Розширюється коло об’єктів, котрі зацікавлюють 

дитину. Причому найбільшу увагу дітей привертають не стільки самі 

об’єкти, скільки їх дії з ними, а у кінці року – мовлення людини. Проте 

обсяг та стійкість уваги дітей у цей період ще невеликі. Це слід 

враховувати, працюючи над розвитком уваги малят третього року 

життя. Увага дитини легко переключається.  

Прогресивні зрушення спостерігаються на ньому етапі у розвитку 

пам’яті, яка фіксує набутий дитиною сенсорний, моторний, емоційний 

досвід. Дедалі більшою стає кількість об’єктів, що їх пам’ятає і впізнає 

дитина, до того ж образи об’єктів стають все більш 

диференційованими. До кінця третього року малята впізнають не лише 

близьких, а й інших людей, різні предмети, знайомі пісні, казки, вірші. 

У цей віковий період образна пам’ять розвинена краще за словесно-

логічну, тому діти краще запам’ятовують емоційний матеріал, що 

супроводжується наочними (тактильними) та звуковими ілюстраціями. 

Процеси пам’яті взагалі мають мимовільний характер. Проте розуміння 

дитиною звертань дорослого та опанування нею активним мовленням 



сприяють першим проявам довільності в роботі пам’яті. Для цього 

треба якнайбільше стимулювати малюка запитаннями та пропозиціями, 

пропонувати йому розповісти про отримані враження.  

Якісно нового рівня дитина за три pоки досягає у сфері 

інтелектуального розвитку. У неї закріплюється здатність до 

спостереження, порівняння предметів і явищ, співвідношення 

властивостей одних предметів з іншим, (швидко підмічаються 

розбіжності, невідповідності тощо). З’являються елементи 

абстрактного та словесно-логічного мислення. Виникають перші 

судження про оточуючих. Власне мовлення дитини починає 

регулюватись її поведінкою і набуває функцій планування своїх 

досягнень, своєї мети. Розвивається допитливість (численні "Що це?", 

"Коли?", Чому?", "Навіщо?" і та ін.), формуються перші узагальнення – 

все це створює передумови для розвитку символів. Дитина вже вміє 

замінювати в грі одні предмети на інші, бачити у лініях на папері та 

конструкціях з будівельного матеріалу зображення реальних предметів.  

На третьому році життя малюк оволодіває наочно-дійовим 

мисленням у процесі практичного і мовного спілкування з дорослими. 

Переміщуючи предмети в просторі, діючи одним предметом на інший, 

розподіляючи щось на частини і групуючи у певну цілісність (за 

вказівкою дорослого), дитина здобуває нові знання про властивості 

предметів, їх просторові, кількісні відношення причинні зв’язки. 

Розв'язуючи нові для себе завдання (порівнянню предметів за 

кількісними ознаками, абстрагування кількості від інших елементів, 

визначення форми, розміру), вона поступово навчається узагальнювати 

предмети, класифікувати їх за більш істотними ознаками, у неї 

розвивається процес абстрагування. 



Протягом третього року життя система стосунків «дитина –

дорослий» доповнюється системою «дитина–дитина». Виникає 

особлива потреба в спілкуванні з однолітками. 

Спочатку дитина ставиться до ровесника як до цікавого об'єкта, 

що викликає в неї різноманітні орієнтувально-дослідницькі дії: чіпає за 

руки, ноги, волосся. Поступово вона відкриває в іншій дитині нові 

якості, починає ставитися до неї як до суб'єкта. Але спочатку такі 

стосунки є епізодичними. З часом особистісні якості стають найбільш 

привабливими і значущими для дитини. Відбувається перехід до 

самостійного спілкування між дітьми. Такий перехід стає можливим 

лише завдяки допомоги дорослого. Організовуючи спільну практичну 

діяльність дітей, він має допомогти їм побачити в ровесникові схожу на 

себе людину, знайти тему для спілкування та здійснити його.  

Перехід до власного суб'єктивного ставлення до однолітка 

відбувається на 3-ому році життя. З'являються перші мовленнєві 

діалоги. Проте їх характерною особливістю є переважання ініціативних 

висловлювань над відповідями. У контактах з однолітками дитині 

значно важливіше висловитися самій. Дитяча спільність у цей час 

тільки починає формуватися. Більшу частину вільного часу діти 

проводять в іграх наодинці. Дитячі ігрові об'єднання (як правило, 

об'єднуються двоє дітей), що виникають за їхньою ініціативою, є 

нестійкими. До того ж для таких ігор властиве, що, навіть домовившись 

про ролі («Ти будеш донькою, а я – мамою»), кожен з дітей виконує 

обидві ролі, граючись не разом, а поруч. 

Значення розвитку взаємин між дітьми полягає в тому, що 

одноліток для дитини виступає у своєрідній ролі дзеркала, тому 

спілкування є засобом самопізнання, формування адекватного уявлення 

про себе. 



Соціальний розвиток незрячої дитини відбувається у спільній 

діяльності з дорослою людиною. Увагу дитини раннього віку 

насамперед привертає предмет, з яким діє дорослий. У неї вникає 

бажання оволодіти ним, але спосіб і зразок дії з предметом знає лише 

дорослий. У цій ситуації виникає суперечність через відсутність у 

дитини засобів самостійно задовольняти власні бажання. Цю 

суперечність можна розв'язати лише в спільній діяльності з дорослим, 

спрямованій на засвоєння суспільно вироблених способів дій з 

предметами (одягатися, їсти ложкою, різати ножем тощо). 

До основних новоутворень соціального розвитку у ранньому 

дитинстві належать наступні: 

1) поява символічних дій – створення  нових відношень між 

предметом і його використанням (використання предметів не за їх 

призначенням); 

2) поява наслідування: у грі дитина починає активно наслідувати 

людей, які її оточують (в основному наслідує моторні дії); 

3) перші прояви самопізнання: малюки починають 

підпорядковувати поведінку інших людей своїм потребам, пов'язаним з 

особистісним розвитком, а також порівнювати себе з іншими людьми; 

4) поява найпростішої форми самосвідомості - дитина впізнає 

себе, називає своє ім'я в різних варіантах, говорить про себе в першій 

особі («Я»), здатна виражати засобами мови окремі стани і потреби («Я 

хочу», «Я буду») та позитивно забарвлене твердження про себе («Я 

гарний»), позитивно ставиться до похвали дорослого, намагається 

самостійно повторити позитивну дію, прагне до активних самостійних 

дій. 

Під кінець 3-ого року життя відбувається «виокремлення» дитини 

з інших людей і усвідомлення власних зростаючих можливостей і 

здібностей. Оцінка своїх вчинків стає можливою тільки на основі 



порівняння своїх вчинків, якостей з можливостями, вчинками, якостями 

інших, але порівняння спочатку стосується не особистісних якостей, а 

зовнішніх атрибутів. Поступово змінюється предмет оцінки. Засвоєння 

норм і правил поведінки стає тою міркою, якою користується дитина в 

оцінці інших людей 

Засвоєння навичок самообслуговування набуває важливого 

значення для дитини 3-ого року життя. В цей період вона заявляє себе 

як особистість, все хоче робити сама. Наприкінці 3-ого року життя дія 

відокремлюється від предмета, з яким вона вже знайома: пити можна не 

тільки з чашки, а й із склянки, кухля, пляшечки тощо; узагальнюється 

дія, що виявляється у використанні в мовленні дієслів: «пити», «їсти», 

«гуляти». Узагальнюються й предметні дії: ложкою можна їсти кисіль, 

суп, кашу, пити ліки тощо. Тепер у дитини з'являється здатність 

співвідносити свої дії з діями дорослих, сприймати їх як зразок. 



Розвиток загальної моторики 

Корекційно-розвивальні завдання:  

- сприяти опануванню життєво необхідних рухів, спонукати 

до активного самостійного виконання рухових дій; 

- заохочувати до участі в руховій діяльності разом з 

дорослим та однолітками; 

- сприяти подоланю страху, розвивати відчуття обережності 

під час виконання рухових дій; 

- виховувати інтерес до оволодіння новими діями з 

предметами; 

- виховувати розуміння відповідності/невідповідності певної 

дії призначенню предмету; 

- розвивати співвіднесенні та знаряддєві дії; 

- виховувати свободу дій з різноманітними предметами; 

- розвивати в дітей самостійність і впевненість у виконанні 

рухових дій,  

- розвивати навички виконувати рухи та дії спільно з іншими 

дітьми; 

- розвивати бажання займатися руховою діяльністю та 

діставати задоволення від неї;  

- формувати основні рухові навички впевненого пересування 

в просторі, орієнтування у ньому; 

- попереджувати нав’язливі рухи тіла. 

 

№ 

з/

п 

Вік Норми 

розвитку 

зрячої дитини 

Рекомендації для батьків 

дитини з важкими порушеннями зору 

1. 24-27 Узгоджено діє Вчіть кидати та ловити великий м’яч обома руками, 



міс. обома руками розкачувати тісто, складати папір. 

Починає 

стрибати з 

підтримкою. 

Поставте малюка ніжками на його ліжко, візьміть 

його за дві руки та попросіть зістрибнути на 

підлогу. Недостатньо, якщо він просто падає вам на 

руки. Він має зігнути коліна та спробувати 

стрибнути до вас. 

Надихніть малюка відштовхнутися. Допоможіть 

йому продовжити рух відштовхування, 

підтримуючи його навколо грудей чи під пахвами. 

Без сумніву, ви втомитесь раніше, ніж малюк 

утратить до цього інтерес, коли він зрозуміє, що 

стрибати – це так весело! Поступово зменшуйте 

ступінь допомоги, заохочуючи малюка стрибати 

самостійно. 

Переносить 

великий 

предмет (до 

30 см в 

діаметрі). 

Починайте тренуватися з  м'ячем чи іншим 

подібним легким предметом, який малюк зможе 

нести обома ручками. Спонукайте його віднести 

предмет бабусі, яка перебуває від нього на відстані 

кількох кроків, а потім далі, і так до 3-ох метрів. Не 

намагайтеся збільшувати вагу предмета доти, доки 

малюк не пройде впевнено певну відстань, 

тримаючи предмет обома ручками. 

Використання обох рук для втримання предмета 

означає, що ручки малюка зайняті і не можуть 

використовуватися для збереження рівноваги. Саме 

тому, щоб малюк міг іти впевнено, його слід 

тренувати на рівній підлозі. Якщо дитина кине 

м'яча, скажіть: «Підніми його!», і продовжуйте далі.  



Тренуйтесь, використовуючи  найрізноманітніші 

предмети, але завжди пояснюйте дитині, що вона 

має зробити, наприклад: «Віднеси це до мами!», 

«Дай це татові!», «Поклади ведмедика у ліжечко!» 

2. 27-30 

місяців 

Під час 

ходіння 

переступає 

через 

перешкоди. 

Надайте дитині можливість тренуватися в 

подоланні перешкод щодня. Вона має навчитися 

добре зберігати рівновагу. 

3. 30-33 

місяці 

Встає з 

маленького 

стільчика, не 

тримаючись 

руками. 

Спробуйте відволікти увагу малюка, 

запропонувавши потримати що-небудь, коли він 

встає чи починає вставати. 

Біжить 

вперед, 

твердо 

ступаючи на 

всю ступню. 

Нехай двоє людей біжать з малюком, тримаючи  

його з кожного боку за ручки. Біжіть не надто 

швидко, інакше ви зрозумієте, що дитина просто 

висить на ваших руках. Пробіжіть декілька кроків, 

дайте малюкові словесну вказівку: «Побігли!», і 

легко потягніть його вперед за ручки, щоб змусити 

крокувати швидше. 

Якщо вам здається, що малюк ось-ось упаде, 

уменшіть темп, поки ноги малюка не доженуть його 

самого, потім знову збільшить швидкість. Однак 

спочатку пробігайте невеликі відстані, потім 

поступово збільшуйте дистанцію до 3-4-ох метрів.  

Надалі поступово відпускайте одну ручку малюка – 

нехай тепер лише хтось один тримає його збоку за 



руку і виконує ті ж вправи, які ви робили, 

тримаючи його за дві руки.  

Малюка буде легше вивести з рівноваги, якщо 

тримати його тільки за одну ручку. Тому уважно 

спостерігайте за ним та сповільнюйте темп, не 

дозволяючи повернутись та схопитись за вас 

вільною рукою. 

Тримайте малюка по черзі то за одну, то за другу 

руку. Як тільки він стане більш впевненим, беріть 

його за одну руку тільки на старті, а потім нехай 

біжить сам.  

4. 33-36 

місяців 

Стоїть 

навшпиньках. 

Перед тим, як розпочати вправу, малюка слід 

забезпечити підтримкою: взяти його за руки або 

поставити біля стіни чи стільця, тримаючи свої 

руки на його стегнах. Коли малюк зрозуміє, що від 

нього вимагається, можна буде поступово 

послабити свою допомогу, займаючись до тих пір, 

поки він не буде стояти навшпиньках самостійно. 

Розрахуйте, що спочатку малюк буде стояти 

недовго.  

Стрибає з 

кубика або з 

нижньої 

сходинки, 

тримаючись 

за руку 

дорослого. 

 

Станьте на коліна перед малюком, коли він стоїть 

на сходинці, та допоможіть йому сісти навпочіпки. 

Скажіть йому: «3істрибни» і, тримаючи його за 

ручки, допоможіть йому зістрибнути зі сходинки.  

Спочатку малюк може, виконавши всі необхідні для 

стрибка рухи, просто зійти з підставки. Спробуйте 

тримати його, обхопивши навколо грудей, а не за 

руки, щоб дати йому відчуття справжнього стрибка. 



Якщо він продовжує сходити з підставки, нагадайте 

йому: «Ее йди, а стрибай!» − і повторіть вправу. 

Слідкуйте, щоб кожне заняття закінчувалося 

справжнім стрибком зі сходинки. 

Тренуйтеся, стрибаючи з краю тротуару, з нижньої 

сходинки тощо. 

Тримає ноги 

на педалях, 

коли ви 

підштовхуєте 

велосипед. 

Посадіть малюка на велосипед, сядьте на землю 

перед ним так, щоб ваші ноги були по обидва боки 

від переднього колеса, та поставте обидві його 

ніжки на педалі. Потім злегка покатайте велосипед 

уперед − назад, утримуючи руками ноги малюка на 

педалях. Якщо це не  виходить, повторіть цей рух, 

відпускаючи велосипед на всю довжину своїх 

витягнутих рук. 

Потім прикріпіть спереду до велосипеда мотузку 

так, щоб його можна було везти за собою, а ніжки 

малюка злегка прив'яжіть до педалей. Провезіть 

велосипед трохи вперед так, щоб ноги малюка, які 

розташовані на педалях, описали повне коло. Якщо 

це вдається, відвезіть  велосипед на декілька кроків 

назад і знову провезіть його за мотузку вперед.  

Починайте навчати дитину на досить м'якій 

поверхні – на траві чи старому килимі і уважно 

слідкуйте за тим, щоб малюк не падав, коли його 

ноги прикріплені до педалей, інакше він буде 

боятись їздити на велосипеді. 

Коли малюк зможе проїхати на велосипеді таким 

способом 2-3 метри, відв'яжіть одну його ніжку від 



педалі. Знову повільно провезіть його трохи вперед. 

Якщо при цьому вільна нога зісковзне з педалі, 

зупиніться і нагадайте йому: «Постав ніжку на 

педаль!». Не починайте тягнути велосипед вперед, 

доки малюк знову не поставить ногу на педаль.  

Продовжуйте катати малюка на велосипеді, 

залишаючи вільною то одну, то другу його ногу, 

доки він не зможе проїхати таким чином 2-3 метри, 

сам утримуючи одну ногу на педалі. 

На це може знадобитися багато тижнів, але завжди 

намагайтеся зробити ці заняття цікавими для 

дитини. Бажано, щоб поряд з ним катались на 

велосипеді й інші діти. Коли малюк навчиться 

тримати сам одну ніжку на педалі,  звільніть другу 

його ногу і продовжуйте виконувати цю вправу до 

тих пір, поки маля не навчиться утримувати на 

педалях обидві ноги, проїжджаючи на велосипеді з 

вашою допомогою два метри. 

 

Розвиток дрібної моторики 

Корекційно-розвивальні завдання:  

- формувати у дітей дії з предметами, різні способи їх 

виконання; 

- удосконалювати обстежувальні дії пальцями обох рук, 

навички впізнавання предметів на дотик; 

- активізувати прагнення діяти з незнайомими предметами та 

іграшками; 

- розвивати співвіднесні та знаряддєві дії за наслідуванням, 

показом, словесною інструкцією; 



- розвивати тактильну чутливість в процесі сприймання 

різних поверхонь матеріалів іграшок та предметів оточення; 

- розвивати тонку координацію рухів і ручну вмілість під час 

практичних завдань. 

 

№ 

з/

п 

Вік Норми розвитку 

зрячої дитини 

Рекомендації для батьків  

дитини з важкими порушеннями зору 

1. 2-

2,5 

р. 

Координує рухи 

пальців 

Вчіть почергово випрямляти пальці з кулачка. 

Можна грати з дитиною в ігри з пальчиковим 

ляльковим театром. 

Вчіть захоплювати та утримувати дрібні предмети 

великим та вказівним пальцями. Корисними для 

розвитку цього вміння будуть ігри з насінням, 

піском. 

Вчіть захоплювати та утримувати предмети трьома 

пальцями (великим, вказівним, середнім).  

2. 2,5-

3 

рок

и 

Розвиток уміння 

маніпулювати 

предметами 

круговими 

рухами (рух кисті 

та пальців). 

Навчайте відкривати кришку пляшки, вертіти м’яч, 

перевертати картки тощо. 

Вставляє 4 

стаканчики один 

в другий. 

Цю навичку можна сформувати впродовж трьох 

етапів: 

– збирає іграшку з двох частин, які вставляються 

одна в одну;  

– збирає іграшку з трьох частин, які вставляються 



одна в одну; 

– збирає іграшку з чотирьох частин, які 

вставляються одна в одну.  

У всіх випадках починайте заняття словами: 

«Знайди стаканчик більший за розміром (або 

частину іграшки)» Коли дитина знайде його, 

скажіть: «Постав його сюди!», показуючи на 

середину стола.  

Потім приверніть її увагу до решти стаканчиків (чи 

частин іграшок) і запитайте: «А де зараз великий 

стаканчик? Встав його сюди!». Продовжуйте так 

само, поки не дійдете до останнього стаканчика.  

Якщо дитина помиляється і бере не той стаканчик, 

не зупиняйте її відразу. Нехай вона сама зрозуміє, 

що в неї нічого не вийде. Скажіть: «Не 

вставляється. Спробуй інший!». 

Коли дитина збере всі стаканчики, допоможіть їй 

потрясти їх так, щоб вона відчула, цілий набір у 

зібраному вигляді. Це може спонукати її повторити 

експеримент. 

Вкладає круглу 

фігурку в один з 

трьох отворів 

дошки з 

формами. 

Спочатку виберіть простіше завдання для 

дитини − знайти один отвір з двох, скажімо, 

квадратний та круглий. Якщо малюк спробує 

помістити фігурку не туди, куди треба, скажіть: 

«Не входить. Спробуй в інший отвір!».  

Якщо є потреба, вкажіть на круглий отвір, 

додавши при цьому: «Подивись! Кружечок 

входить у кружечок!». 



Намагайтеся не рухати фігурку замість дитини. 

Поверніть дошку так, щоб круглий отвір був в 

іншому місці. Потім повторіть вправу. 

Коли ваш малюк пройде і цю сходинку, можна 

вважати, що він може самостійно виконати всі 

операції лише за допомогою словесних вказівок. 

Ось три головних вказівки: «Поклади квадрат на 

дошку!»; «Поверни його!»; «Проштовхни квадрат в 

отвір!». 

Нанизує на нитку 

4 великі 

намистинки 

Пропонуємо таку послідовність дій з дитиною для 

засвоєння вміння нанизувати намисто: 

1. Правою рукою слід взяти нитку, тримаючи її на 

відстані приблизно 8 см від кінчика. 

2. У ліву руку взяти намистинку. 

3. Запхнути нитку в отвір бусинки (або насадити 

бусинку на нитку). 

4. Випустити намистинку з лівої руки і взяти нею 

нитку. 

5. Випустити нитку з правої руки і взяти нею 

намистинку. 

6. Довести намистинку до іншого кінця нитки. 

7. Правою рукою взяти нитку приблизно на 8 см від 

її кінця, а ліву звільнити для того, щоб узяти 

наступну намистинку. 

Коли дитина насуне всі намистинки, нехай вона 

пальчиками побачить те, що зробила власними 

руками, − браслет чи намисто. Нехай відчує, що їй є 

чим пишатися! 

 



Розвиток орієнтування у просторі і мобільності 

Корекційно-розвивальні завдання:  

- розвивати та удосконалювати кінетичні, просторові 

відчуття, уявлення і поняття; 

- продовжувати розвивати координацію рухів та взаємодію 

обох рук; 

- формувати навички орієнтування та пересування у 

знайомих приміщенням і місцях прогулянок з опорою на збережені 

аналізатори; 

- розвивати навички полісенсорного сприймання простору та 

практично їх використовувати під час пересування; 

- розвивати вестибулярний апарат, кінестетичні відчуття; 

- розвивати різні способи пересування у просторі (ходіння, 

бігання, стрибки, лазання по драбині та ін.). 

 

№ 

з/

п 

Вік Норми розвитку 

зрячої дитини 

Рекомендації для батьків  

дитини з важкими порушеннями зору 

1. Від 2 

до 3 

років 

Сприймає 

простір та 

орієнтується в 

ньому. 

Продовжуйте навчати дитину сприймати простір і 

орієнтуватися в ньому. Відколи дитина почала 

самостійно ходити, пам’ятайте: на її шляху не 

повинно бути несподіванок, це може її налякати. 

Двері шаф і кімнат мають бути зачиненими. Відро з 

водою не може стояти посеред кімнати. Гострі кути 

меблів необхідно заклеїти. Постійні місця 

предметів, іграшок, меблів дає дитині гарантію 

впевненості та безпечності руху. 

Орієнтується у Вдосконалюйте уявлення дитини про розташування 



приміщенні. 

Розуміє 

взаємозв’язок 

між предметами 

та їх частинами 

предметів у вашій квартирі. 

Незрячий малюк має запам’ятати, що де 

знаходиться. Грайте з ним в різні ігри на 

запам’ятовування: порахувати полички у шафі, 

відкрити дверцята, перенести ляльку на диван 

тощо. 

Засвоєння понять «попереду», «позаду», «вгорі», 

«внизу», «праворуч», «ліворуч». 

Сама 

піднімається 

сходинками, 

тримаючись за 

перила, 

почергово 

переставляючи 

ноги. 

Якщо ваш малюк продовжує ставати на кожну 

сходинку обома ніжками, станьте позаду нього і 

допоможіть йому перенести вгору ногу, що 

знаходиться на нижній сходинці, на наступну 

сходинку. Незабаром він зрозуміє, що таким чином 

легше підніматися сходинками. 

Засвоюйте поняття «вгору-вниз». 

Піднімається і 

спускається 

вертикальною 

драбинкою чи  

шведською 

стінкою. 

Рекомендуємо таку послідовність дій для засвоєння 

цього вміння: 

1. Підйом. Станьте біля драбини позаду малюка і 

запропонуйте йому вилізти на неї, сказавши що-

небудь на зразок: «Лізь угору». 

Перш ніж допомагати йому, трохи зачекайте та 

подивіться, де саме потрібна ваша допомога. 

Можливо, він відразу легко ставить на перекладину 

ніжку, але забуває пересувати руки. На цьому етапі 

йому необов'язково переставляти ноги по черзі. 

Спочатку покладіть свої руки поверх його ручок, 

коли він тримається ними за перекладину. 



Можливо, він ще недостатньо міцно хапається за 

перекладини для того, щоб втримати себе у 

висячому положенні. 

Вміння підтягуватися на перекладинах не менш 

важливе, ніж відштовхуватися від них ногами, щоб 

піднятися по драбині. Коли малюк піднімається на 

першу перекладину, переставте його руки на одну 

перекладину вище та зачекайте, поки він не стане 

ніжками на наступну перекладину. Коли він 

піднімається таким чином на 3-4 перекладини, 

зніміть його з драбини. Не намагайтесь навчити 

дитину самостійно спускатися з драбини до тих пір, 

поки вона сама не зможе на неї залізти. 

Коли малюк навчиться вільно лазити по 

перекладинах таким способом, почніть менше 

підтримувати його за руки, але, можливо, він ще 

потребуватиме нагадування про те, щоб не забував 

пересовувати їх. Стійте поряд з малюком на 

випадок, якщо він ослабить стискання рук та 

зісковзне з перекладини. 

Коли ви відчуєте, що його дії стали більш умілими 

та впевненими, станьте збоку від драбини просто 

для того, щоб підстрахувати малюка на випадок, 

якщо він упаде. 

2. Спуск. Станьте позаду і допоможіть дитині 

правильно поставити ніжку на нижню перекладину, 

підтримуючи її за «протилежну» руку на випадок, 

якщо вона розтиснеться. Стійте поруч, щоб малюк 



не боявся спускатися. Намагайтеся спочатку 

навчити його спускатися вниз на дві-три 

перекладини, тому що він може втомитися від того, 

що йому доводиться міцно триматися ручками та 

«висіти у повітрі», спираючись на одну ніжку в той 

час, як другою дістає до нижньої перекладини. 

Коли дії малюка стануть більш упевненими, стійте 

як і раніше поруч з ним, але тепер нехай він сам 

стає всією стопою на нижню перекладину. Вам вже 

не обов'язково підтримувати його за руку зверху.  

Надалі просто будьте готові до того, щоб, при 

підйомі по драбині, підтримати його морально та 

підказати, як спускатися вниз. 

Сама 

піднімається на 

гірку 

сходинками та 

спускається з 

неї. 

Регулярні заняття з драбинкою потрібні вашій 

дитині для того, щоб навчитися з'їжджати з гірки. 

Можливо, спочатку потрібно буде допомогти їй 

сісти на верхній площадці перед тим, як спуститися 

з гірки. Якщо вона хвилюється перед спуском, 

станьте так, щоб встигнути підхопити її внизу, 

допоки дитина не почне з’їжджати з гірки більш 

упевнено. 

Кидає м'ячик з 

невеликої 

відстані на 

звуковий 

орієнтир. 

Спочатку, взявши руки малюка, покажіть і 

розкажіть, як кидати м'ячик. Потім сядьте біля 

дитини і попросіть кинути м'ячик в напрямку, де 

дзвенить дзвіночок. Поступово збільшуйте 

відстань. 

Тягне за 

мотузку, щоб 

Допоможіть дитині навчитися тягнути мотузку і 

діставати  іграшки, коментуючи дії, які вона 



дістати іграшку. повинна виконувати. Наприклад, «Де заховалася 

киця? Може вона під столом? Ось вона. Потягни за 

мотузочку! Дістань кицю!»  

Дістає свої 

іграшки з місця, 

де вони постійно 

зберігаються. 

Особливо важливо зберігати речі незрячої дитини в 

постійних місцях. Це допоможе їй визначати місця 

знаходження знайомих предметів. На дверцятах 

можна прикріпити додаткові значки (брелоки, 

аплікації тощо). 

 

Сенсорний розвиток 

Корекційно-розвивальні завдання: 

- розвивати та використовувати збережені аналізатори 

(слуху, дотику, смаку, нюху) в процесі предметно-практичної 

діяльності;  

- вчити використовувати систему перцептивних 

(обстежувальних) дій для виконання практичних завдань; 

- автоматизувати уявлення про сенсорні еталони; 

- удосконалювати уміння використовувати сенсорні еталони у 

власній діяльності; 

- розвивати тактильні відчуття, слухову і зорову увагу; 

- розвивати навички співвіднесення предметів та їх 

властивостей з відповідними назвами; 

- розвиток впізнавання та розрізнення предметів, їх цілісного 

образу. 

 

№ 

з/п 

Вік Норми розвитку 

зрячої дитини 

Рекомендації для батьків  

дитини з важкими порушеннями зору 

1. Від Диференціює Навчайте дитину виконувати вправи з дитячими 



2 до 

3 

рокі

в 

звуки на слух 

(розвиток 

фонематичного 

слуху). 

музичними іграшками: брязкальцем, дзвіночком, 

барабаном, дудкою та ін. Вчіть розрізняти силу 

звука (тихо–голосно) залежно від сили дії на 

предмет. 

Навчайте дитину розрізняти звуки ближні і дальні. 

Тоді у неї буде покращуватися уява про простір. 

Домагайтеся, щоб дитина швидше реагувала на 

звук, розрізняла за звуком просторові напрямки. 

Виділяє 

особливості 

предметів як 

основи розвитку 

сенсорних 

еталонів. 

Ця навичка розвивається у незрячих дітей важко. 

Спочатку краще брати предмети, які кардинально 

відрізняються. 

Вдосконалюйте тактильно-рухове сприйняття 

предметів за: 

 формою; 

 розміром; 

 кольором. 

Навчайте співвідносити особливості та якості 

одних предметів з іншими. 

Формуйте у дитини образи предметів.  

Розвивайте передумови термічного сприйняття. 

Формування 

тактильно-

рухового вибору 

за зразком при 

сприйнятті 

форми, розміру, 

просторового 

розташування 

Покажіть дитині як аналізувати предмет, його 

частини, виконувати дії з предметом за зразком. 

Навчайте сортувати предмети за розміром, 

формою, кольором (при наявності залишків зору) 

тощо.  

Сприймання форми:  

– практичне виділення форми; 

– зорове сприйняття форми; 



предметів. – запам’ятовування, пов’язане з уявленням про 

форму. 

Сприймання розміру: 

– практичне виділення розміру; 

– зорове сприйняття величини; 

– запам’ятовування, пов’язане з уявленням про 

величину. 

Сприймання кольору (при наявності залишків 

зору): 

– розрізнення кольорів; 

– зорове сприйняття кольору; 

– запам’ятовування, пов’язане з уявленням про 

колір. 

Знає 

узагальнюючі 

назви предметів. 

Ознайомте дитину з тим, що вже знайомі речі 

(стіл, стілець, диван) можна називати одним 

словом “меблі”. Поступово вводьте у словник 

дитини такі узагальнюючі назви предметів, як  

посуд, іграшки, тварини, птахи тощо. 

Сортує предмети 

за розміром, 

формою, 

фактурою 

поверхні. 

Допоможіть дитині уважно вивчити предмет на 

дотик, щоб отримати правильне уявлення про 

нього. Спочатку вибирайте предмети, які помітно 

відрізняються за розміром, формою, фактурою. 

Має уявлення 

про цілісний 

образ предмета. 

Ця навичка потребує тривалого закріплення, 

багаторазового повторення і терпіння дорослих у 

такій послідовності: 

– впізнання та розрізнення предметів; 

– цілісність сприйняття предмета та виділення 



окремих частин в ньому 

Покажіть дитині, як порівнювати різні предмети за 

звуком, дотиком, запахом, смаком. 

 

Комунікативний розвиток 

Корекційно-розвивальні завдання: 

- створення вдома рідномовного середовища; 

- удосконалення навичок сприймати і розуміти мовлення 

дорослих та інших дітей  

- розвиток розмовного, діалогічного та описового мовлення; 

- формувати навички використання різних засобів 

комунікації (виразні рухи, жести, пози, усмішка) в процесі спілкування 

та самостійного мовлення; 

- розвивати розуміння розповідей, сюжетних текстів, казок, 

загадок, віршів, відповідати на запитання за їх змістом;  

- навчати слухати та сприймати звернення дорослого до 

одного, двох, кількох дітей;  

- розвивати різні способи словесної взаємодії з дорослими; 

- правильно вимовляти знайомі слова, словосполучення, 

фрази; 

- навчати запам’ятовувати та читати вголос невеликі за 

обсягом вірші, співати дитячі пісеньки; 

- навчати слухати, чути й розрізняти інтонації голосу 

дорослого, звуки природи, музичних інструментів, мовних і немовних 

звуків; 

- збагачувати активний словниковий запас малюка 

вживанням під час спілкування слів-назв, слів-дій, слів-ознак знайомих 

предметів з різних сфер життєдіяльності, слів на позначення 

просторових і часових категорій, слів-назв частин тіла, вбрання та ін.; 



- розвиток позитивних емоцій, збережених аналізаторів, 

гучності та тембру голосу. 

 

№ 

з/п 

Вік Норми розвитку 

зрячої дитини 

Рекомендації для батьків  

дитини з важкими порушеннями зору 

1. Від 

2 до 

3 

рокі

в 

Упродовж цього 

періоду дитина 

поступово 

поповнює свій 

словниковий 

запас. У віці 2,5 

років її словник 

має нараховувати 

щонайменше 50 

слів, а до 3 років 

він збільшується 

як мінімум до 200 

слів. 

На початку 3-ого 

року життя 

вчиться будувати 

фрази із двох 

слів. До кінця 

року має 

використовувати 

у своєму 

мовленні декілька 

фраз, з трьох слів. 

Удосконалюйте вміння дитини вести розмову. 

Розмовляйте з нею про те, що вона робить. 

По можливості керуйтеся інтересами вашої 

дитини. Реагуйте на звуки, жести та слова. 

Давайте дитині можливість копіювати 

(повторювати) ваші слова. 

Задавайте дитині питання, але такі, які не 

потребують лише відповіді «так» чи «ні», а більш 

розгорнутої. 

Невимушено підбадьорюйте дитину під час 

спілкування. 

Збагачувати словник дітей словами – 

іменниками, дієсловами, прикметниками, 

прислівниками. Використовувати в мові 

порівняння, епітети, образні вирази (вовчик-

братик, зайчик-побігайчик). 

Вправляти дітей у правильному вживанні 

іменників у множині, узгодженні прикметників з 

іменниками в роді та числі, вживанні іменників з 

прийменниками в, на, під, дієсловами в 

минулому і майбутньому часі; підготовляти до 

оволодіння інтонацією запитання, вигуку. 

Стежити, щоб діти говорили виразно, не 



Дитина добре 

обізнана з 

правилами 

дотримання черги 

висловлювання 

під час розмови, 

може 

підтримувати 

досить змістовну 

розмову на одну 

тему, 

використовуючи 

фрази, побудовані 

з 2-3 слів. 

Починається 

опанування 

граматичних 

навичок: 

використовує 

форми множини, 

закінчення 

відмінків 

іменників, 

прикметників та 

займенників (я, 

ми, ви, ти). 

Хоч іноді й з 

помилками, але 

поспішаючи, достатньо голосно. 

Використовуючи звуконаслідувальні слова, 

вправляти дітей у вимовлянні їх з різною силою 

голосу і швидкістю, у правильному вимовлянні 

голосних (а, о, у, е, і) приголосних (м, н, п, б, т, 

д, к, г, ф, в). Учити робити видих плавно і 

протяжне через рот. 

Привчати дітей відповідати на запитання про 

щойно сприйняте і побачене раніше. Спонукати 

їх ставити запитання вихователеві, ровесникам; 

висловлюватись з приводу зображеного на 

картині, прочитаного. Стежити за тим, щоб діти 

говорили фразами (з трьох-п'яти слів). Розвивати 

вміння розповідати потішки, невеликі вірші, 

казки. 

Результати навчально-виховної роботи: 

діти розуміють тексти віршів, оповідань, казок у 

супроводі унаочнення та без нього; 

відповідають на запитання дорослих та 

звертаються до них із запитаннями; 

володіють вимовою всіх звуків (крім ш, р); 

читають напам'ять вірші, розповідають казки; 

охоче вступають у розмову з дорослими та 

ровесниками; 

у словнику дітей має бути до 1200-1500 слів. 



розповідає 

вивчений з голосу 

мами дитячий 

віршик. 

Розмовляє сама з 

собою під час гри 

і її мовлення 

цілком зрозуміле. 

 

Розвиток соціальних навичок 

Корекційно-розвивальні завдання: 

- забезпечувати розвивальне предметне та соціальне 

середовище життєдіяльності дитини; 

- розвивати різні способи взаємодії з дорослими, прагнення 

до спілкування, обстеження мікропростору; 

- формувати тактильно-емоційні та словесні способи 

висловлення любові до рідних, поваги, співчуття до дорослих, 

дружнього ставлення до дітей; 

- формувати культуру взаємостосунків в конкретних 

ситуаціях; 

- удосконалювати реакції на дотик чи звертання до дитини 

знайомих і незнайомих людей як вияв соціальної потреби; 

- розвивати прагнення до участі у простих іграх, допомоги 

дорослим; 

- розвивати рухову активність та самостійність під час 

режимних моментів; 

- виховувати відчуття фізичної безпеки, довірливості в 

процесі виконання різних практичних завдань; 



- розвивати уявлення про статеву ідентифікацію та 

диференціацію. 

 

№ 

з/п 

Вік Норми розвитку 

зрячої дитини 

Рекомендації для батьків  

дитини з важкими порушеннями зору 

1. Від 2 

до 3 

років 

Вітається при 

зустрічі, 

прощається, коли 

відходить, дякує за 

послугу. 

Навчайте дитину доброзичливо вітатися, 

прощатися. Показуйте незрячому малюкові, як 

це можна зробити (за допомогою жестів, слів). 

Називає своє ім’я, 

прізвище та імена 

своїх близьких. 

Вчіть дитину знайомитися: називати своє ім’я, 

прізвище, імена своїх рідних. 

Висловлює 

співчуття. 

Формуйте у дитини вміння розрізняти настрій 

та різні емоції людей, висловлювати їм 

співчуття. Для цього створюйте ситуації, які 

спонукають до висловлювання своїх емоцій 

(пожаліти маму, похвалити братика, допомогти 

бабусі тощо). 

Висловлює свої 

основні бажання та 

потреби. 

Навчіть дитину висловлювати свої потреби («Я 

хочу», «Я не хочу»), доповнювати свої 

висловлювання відповідними рухами, позами, 

мімікою. 

Має потребу у 

колективній 

діяльності. 

Залучайте дитину до товариства однолітків.  



Розвиток самообслуговування 

Корекційно-розвивальні завдання: 

- формувати у дитини побутові предметні дії та навички 

самообслуговування (користування столовими приборами та посудом, 

засобами гігієни); 

- знайомити з особливостями користування основними 

гігієнічними засобами, вчити розуміти їх значення для підтримки 

здорового способу життя; 

- виховання культури поведінки за столом, акуратності. 

 

№ 

з/п 

Вік Норми розвитку 

зрячої дитини 

Рекомендації для батьків  

дитини з важкими порушеннями зору 

1. Від 2 

до 3 

років 

Тримає чашку, 

п’є з неї. 

Закріплення навичок. 

Користується 

ложкою. 

Закріплення навичок. 

Миє та витирає 

руки. 

Закріплення навичок. 

Допомагає при 

одяганні та 

роздяганні. 

Закріплення навичок. 

Прибирає речі та 

іграшки на місце 

Спочатку залучайте дитину до прибирання своїх 

речей, іграшок; просіть зібрати їх, показуйте, де 

вони мають лежати. Для дитини з порушенням 

зору зробіть цікаві й зрозумілі помітки на меблях 

(клаптики різної тканини, прив’язані до ручок 

дзвіночки тощо). 
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІЗИЧНОГО ТА 

ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З 

ВАЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ 

В період дошкільного дитинства акцент розвитку переноситься на 

самостійну активність, пов'язану з пересуванням у просторі і 

комунікаціями з однолітками не тільки за допомогою мовлення, але і за 

допомогою спільної діяльності, що стає складним завданням для 

дитини з важкими порушеннями зору. В цей час на психічний розвиток 

дошкільника з порушеннями зору негативно впливають обмежений 

запас знань і уявлень, труднощі у здійсненні предметної діяльності, а 

також в просторовому орієнтуванні і пересуванні в просторі. Ці 

вторинні порушення призводять до уповільнення темпу розвитку та до 

тривалого перебування дитини на якісно більш низькому рівні 

психічного розвитку. 

У дошкільному віці сліпій дитині доводиться опановувати 

предметною діяльністю, основними рухами свого тіла, дрібними 

рухами рук, навичками орієнтування в обмеженому, знайомому 

просторі тощо, тобто такими видами діяльності, які зряча дитина вже 

опанувала раніше. 

Для розвитку зрячого дошкільника характерні дві особливості. 

По-перше, темпи розвитку надзвичайно швидкі. Друга особливість 

розвитку пов'язана з першою і полягає в активності дитини. Активно 

зростаючий мозок дитини вимагає постійного отримання подразників. 

Це є необхідною умовою розвитку самого мозку. В цьому також одне з 

джерел активності, що забезпечує такі високі темпи розвитку. При 

цьому психологи вказують на високий рівень "спонтанної научуваності 

дитини ", маючи на увазі здатність до самостійного научування на 

основі наслідування. Зір при цьому виступає не лише як інформаційний 

канал, але і як джерело стимуляції, тобто необхідних впливів на мозок, 



що є найважливішою умовою його розвитку, а також одним з джерел 

активності дитини. Недолік такої зовнішньої стимуляції в психології 

отримав назву чуттєвої обмеженості (сенсорної депривації). Таким 

чином, сліпоту можна розглядати як сенсорну депривацію, що 

призводить до зниження рівня активності, що неминуче позначається 

на темпі розвитку дитини у дошкільному віці. Якщо зряча дитина сама 

проявляє активність, то сліпа для розвитку цієї активності потребує 

обов'язкової допомоги з боку дорослого. Насамперед, сліпій дитині слід 

забезпечити перцептивно багате і різноманітне середовище. Все, що 

доступно для сприймання збереженими органам чуття, відповідає віку і 

є безпечним, слід надати такій дитині. 

Особливу увагу в подоланні наслідків обмеженого сприймання 

слід приділяти фізичному, руховому розвитку дитини, по-перше, тому 

що інформація, що йде в мозок від м'язів, суглобів, сухожиль, також 

стимулює його розвиток і, отже, підвищує рівень активності. По-друге, 

фізичний і психічний розвиток в дитинстві пов'язані найтісніше і, 

забезпечують повноцінний розвиток дитини. 

В цей час у дитини з порушеним зором починається формування 

узагальнених способів пізнання навколишніх предметів у конкретній 

практичній діяльності з опорою на мовлення. Кращий розвиток 

мовлення, порівняно з розвитком пізнавальних процесів, активне і 

самостійне володіння ним дозволяють дитині з порушеннями зору 

спілкуватися з дорослими і однолітками і долати відставання у 

розвитку практичної діяльності, орієнтуванні в просторі. Вирішення 

практичних завдань лише у вербальному плані є проміжним етапом, що 

дозволяє в подальшому наповнити ці словесно сформовані дії 

конкретним реальним змістом. 

Порушення зору позначається на рівні організації діяльності, що 

проявляється в різних рухових порушеннях, труднощі формування 



рухових навичок. Тому активний розвиток рухової сфери незрячого 

дошкільника є необхідною умовою його психічного розвитку. На це 

слід звернути особливу увагу в зв'язку з тим, що порушення зору 

призводить до серйозних ускладнень просторового орієнтування, 

самостійного пересування у просторі, розумінню свого положення в 

ньому. Найважливішою передумовою самостійного опанування 

простором є добре розвинені моторні (рухові) навички.  

Якщо в ранньому дитинстві ефект чуттєвої обмеженості може 

проявлятися в зниженні загальної активності, руховому недорозвитку, 

то в дошкільному – починають проявлятися “нав'язливі або стереотипні 

рухи” (блайдизми). Сліпі діти можуть довго кружляти на одному місці, 

розмахувати руками, розгойдуватися на стільці, терти очі і т. д.  

Цими нав'язливими рухами дитина заповнює дефіцит зовнішньої 

стимуляції, яка створює внутрішнє напруження. Повторення таких 

рухів і дозволяє їй звільнитися від цього напруження. Дитина, таким 

чином, сама бореться з обмеженістю в рухах.  

У незрячого дошкільника знижені можливості прояву самостійної 

здатності до навчання, ніж у його зрячого однолітка, який отримує 

величезну кількість інформації мимовільно. Недоліки спонтанного 

навчання повинні бути заповнені в тій мірі, в якій це можливо, через 

спеціальне корекційно-розвивальне навчання. Таку дитину усьому 

необхідно вчити, супроводжуючи показ словесною інструкцією. 

Активність батьків в цьому випадку заповнює недоліки самостійного 

досвіду незрячого малюка. 

Це повною мірою стосується і навчання дитини грі й ігровим 

діям. Збідненість самостійного досвіду незрячої дитини робить 

необхідним її навчання найпростішим елементам гри, відтворюванню 

ігрових дії з предметами.  

Більшість зрячих дітей тягнеться до інших дітей. Навіть якщо 



вони занадто малі, щоб взяти участь в грі інших дітей, присутність 

інших дітей досить приваблива для них. Поведінка дітей в грі та 

спілкуванні носить найчастіше характер імітації. Діти спостерігають 

один одного або іграшки один одного, і імітують гру партнера. 

Сліпа дитина не отримує цієї зорової інформації, а вона дуже 

важлива для раннього досвіду спілкування. З’ясовано, що сліпа дитина 

часто уникає інших дітей. Більше такому малюку подобається 

спілкування з дорослими Дитина наслідує їм, і мовлення, як 

середовище спілкування, набуває для неї більшого значення, вона 

більше зацікавлена в контакті з дорослими, яких можна запитувати і 

отримувати відповіді.  

Відсутність зору призводить не лише до одержання обмеженої 

інформації, а й до істотних ускладнень в регуляції зовнішньої 

поведінки. Типовим проявом порушення регуляції поведінки є 

труднощі вільного спілкування сліпої дитини з однолітками і 

дорослими, що сприяє її ізоляції не тільки в суспільстві, а й у сім'ї.  

Досягнення у психічному розвитку дитини (особливо оволодіння 

довільними діями) створюють сприятливі умови для суттєвих зрушень 

в успішності навчання. З’являється можливість перейти від навчання, 

заснованого на наслідуванні, до самостійних ігрових дій дітей, 

спрямованих на виконання певного завдання. У малюків з важкими 

порушеннями зору через неможливість повноцінного наслідування, ці 

процеси залишаються у безпосередній залежності від скеровуючи дій 

дорослого.  

Продовжується інтенсивний розвиток структури та функцій 

головного мозку. Підвищується активність дитини, посилюється її 

цілеспрямованість. В нормі більш різноманітними та координованими 

стають рухи, а у дитини з порушеним зором без спеціального навчання 

спостерігається скутість основних рухів та їх низька координація. 



З 3-4 років відбуваються суттєві зміни в характері та змісті 

діяльності дитини, у розвитку окремих психічних процесів, у взаєминах 

з оточуючими. Найбільш важливим досягненням цього віку стає те, що 

дії дитини набувають довільного характеру. У різних видах діяльності – 

грі, конструюванні, а також у повсякденній поведінці діти починають 

діяти відповідно до раніше визначеної мети. Проте незрячій дитині 

складно самостійно контролювати власну діяльність.  

У сліпих дітей, так само як і у зрячих, найбільш інтенсивний 

розвиток процесів сприймання відбувається в предметній діяльності. 

Однак її розвиток уповільнений і затримується до 3-4 років, внаслідок 

затримки розвитку моторики. 

Компенсаторна роль практичної діяльності у розвитку сліпої 

дитини раннього та дошкільного віку полягає в тому, що вона сприяє 

розвитку основних процесів розумової діяльності, готує більш 

досконалі форми і способи вирішення постають перед дитиною 

завдань. 

Перцептивні дії, досягаючи в своєму розвитку більш високих 

рівнів, спираються на засвоєння дітьми загальноприйнятих сенсорних 

еталонів. Точність, адекватність образів сприймання залежить від того, 

якою мірою сліпа дитина володіє системою еталонів, засвоєних за 

допомогою збережених аналізаторів, і як вона оперує ними в процесі 

пізнання предметного світу. Саме практична діяльність ставить перед 

сліпим дошкільником нові завдання, які вимагають від нього 

вироблення нових способів перцептивного орієнтування та 

специфічних способів його виконання. 

Основним шляхом компенсації недоліків перцептивних дій є 

дотиково-тактильне орієнтування в малому і великому просторі, 

визначення просторового співвідношення предметів та їх частин, їх 

вербалізація, формування уявлень. Таким чином, оволодіння 



сенсорними еталонами здійснюється сліпими дітьми інтелектуальним 

шляхом (Л. А. Венгер), який виявляється важким для дошкільнят. 

Однак саме шлях інтелектуалізації та вербалізації сенсорного досвіду є 

для сліпої дитини найбільш результативним і саме цьому необхідно 

навчати сліпого дошкільника, починаючи з молодшого дошкільного 

віку. 

Дотикове сприймання сліпими дітьми предметів тривалий час 

(приблизно до п'ятирічного віку) будується на виділенні лише окремих 

ознак, без утворення єдиного образу цього предмета з супідрядністю 

істотних і несуттєвих ознак. Цьому відповідають і перцептивні дії при 

обстеженні предметів, що не мають планомірного і цілеспрямованого 

характеру. У дітей важко і повільно формується предметність 

сприймання. Вони диференціюють тактильні характеристики, не 

співвідносячи їх із конкретним предметом. Лише на кінець 

дошкільного віку хаотичні тактильні дії з обстеження предмета 

набувають характеру планомірних і цілеспрямованих з виділенням 

спочатку основних деталей, а в подальшому і другорядних. Внаслідок 

цього у сліпих починають формуватися узагальнені і одночасно 

диференційовані образи. 

У той же час сліпа дитина вже в молодшому дошкільному віці 

виділяє не тільки окремі звукові характеристики і якості предметів, але 

і їх предметну співвіднесеність. У старшому дошкільному віці 

більшість сліпих дітей чітко співвідносять звукові якості з предметами, 

діями з ними або знаряддями, логічно обґрунтовуючи свої судження. 

Аналізуючи предметну діяльність незрячого дошкільника можна 

виділити три різних рівня сприймання: 

а) виділення і диференціація окремих якостей предметів з 

використанням сенсомоторних передеталонів;  

б) поява елементів об'єднання двох-трьох ознак і співвіднесення 



їх із знайомими предметами; 

в) початок узагальнення ознак і використання предметних 

передеталонів. 

В процесі опанування предметною діяльністю важливого 

значення набуває номінативна функція мовлення, що забезпечує сліпій 

дитині оволодіння знаннями про предмети і закріплення їх у слові. 

Досвід спілкування з предметним світом і людьми забезпечує появу і 

розвиток узагальнюючої функції мовлення, формування процесів 

впізнавання предметів, спочатку при їх наявності, а до середини 

дошкільного віку за описом, що свідчить про початок нової стадії у 

розвитку компенсації сліпоти, поширенні її на процеси мислення та 

пам'яті. 

Подальший розвиток процесу компенсації йде шляхом розвитку 

та вдосконалення системи уявлень, диференціації та ієрархізації ознак 

уявлень, удосконалення вміння оперувати ними, порівнювати в 

практичній діяльності сприйняті предмети з образами-уявленнями. 

Повільніше, ніж у зрячих, розвиваються предметні дії, менш міцні 

зв'язки слова з дією (через відсутність зорового контролю за її 

виконанням та реалізації лише на основі м'язового відчуття, а також 

через менший моторний досвід сліпих) можуть стати основою 

предметної діяльності як провідної лише в тому випадку, якщо сліпий 

дошкільник в процесі навчання опанує предметними діями, а саме 

способами їх виконання. Це досягається в умовах провідної діяльності 

спілкування з опорою спочатку на номінативну функцію мовлення, а до 

кінця середнього дошкільного віку і на узагальнюючу, що дозволяє вже 

в старшому дошкільному віці коригувати рухи сліпої дитини за 

допомогою слова. 

Зміцнення і збагачення сенсорної основи сліпих в умовах 

предметної діяльності в дошкільному віці відбувається більш 



інтенсивно за рахунок включення в процеси сприймання елементарного 

аналізу і синтезу, тобто за рахунок підключення найпростіших форм 

наочно-дієвого мислення. 

Ігрова діяльність сліпої дитини забезпечує розвиток такого 

важливого компонента в системі компенсації сліпоти, як формування 

уявлень та збереження образів предметного світу, вміння ними 

оперувати. Важливою складовою гри є сюжет, який залежить від рівня 

знань дитини про соціальне життя. Важливою умовою виникнення гри 

є опанування сліпими дітьми моторикою власного тіла, розвиток 

розуміння функціональних дій з предметом і вміння практично їх 

виконувати.  

Формування ігрових дій у сліпих дітей відбувається відмінно від 

їх зрячих однолітків. Вони спираються на збіднений досвід практичних 

дій, на гірше розвинену моторику. У тісному мовному контакті з 

дорослими сліпі діти опановують нехай і неточними, але досить 

широкими знаннями, які дозволяють їм здійснювати ігрову діяльність. 

В таких умовах ігрові дії протікають у сліпої дитини у вигляді 

маніпуляцій з предметами та іграшками, в одноманітних повторюваних 

рухах і словесних описах своїх дій. Спрощено можна було б уявити 

собі, що процес ігрової діяльності сліпого починається з того, чим 

закінчується формування ігрової дії в нормі, тобто з її максимального 

скорочення й узагальнення. Однак це лише зовнішня форма. 

Психологічна сутність цих ігрових дій зовсім інша: якщо в основі 

ігрової дії зрячої дитини лежить добре знайома, конкретна предметна 

дія, готова в будь-який момент розвернутися в повну, то у сліпої 

глобальна ігрова дія не несе в собі інформацію про конкретну дію. 

Процес формування ігрових дій у сліпих дітей здійснюється з 

використанням мовлення, з допомоги дорослого та наповнення 

збідненої ігрової дії конкретним змістом. 



Дуже важливим моментом для початку гри у сліпих дітей 

дошкільного віку є наявність уявлень. Однак моторні уявлення можуть 

бути не сформовані у сліпих дітей (тоді вони замінюються 

проговорюванням) або бути дуже неточними (здійснюється лише 

наближена ігрова дія). Обов'язковою і необхідною умовою для 

проведення гри сліпого дошкільника є наявність уявлень і знань (хоча б 

словесних) про сюжет гри, про її предмет. Така різка диспропорція між 

знаннями і практичними вміннями не заважає виникненню творчої гри 

сліпої дитини, оскільки в процесі гри з'являються передумови для 

активного розвитку сприймання й формування уявлень всіх 

модальностей, що розвиваються менш успішно.  

Таким чином, необхідною умовою виникнення і розвитку 

творчих ігор є накопичення дітьми певних знань та уявлень про 

навколишній світ. Але разом з тим і сама ігрова ситуація стає важливою 

передумовою й умовою для отримання знань, для можливості навчання 

сліпого дошкільника. 

Велике значення в компенсації сліпоти в дошкільному віці має 

організація діяльності сліпого за певним планом. Спочатку план дій 

намічається дорослим, поступово планування опановують і самі сліпі 

дошкільнята. Найбільш інтенсивно цей процес розвивається в 

елементарній трудової діяльності. Найпростіший план діяльності вже 

закладений у самих предметах (особливо в дидактичних іграшках), 

якими оперує сліпа дитина. У середньому дошкільному віці діти 

групують і класифікують деталі з метою виконати побудову, в цьому 

вже закладені елементи „планування” своєї майбутньої діяльності. В 

старшому дошкільному віці діти починають активно обстежувати 

зразок, зясовувати принцип його побудови, свідомо запам'ятовувати 

його з метою відтворення у своїй діяльності, тим самим створюючи 

передумови для її організації у відповідності зі сформованим образом і 



засвоєним правилом.  

Розвиток і розширення знань і уявлень про навколишній світ у 

сліпих дітей забезпечують формування більш високого рівня його 

пізнання. Уже в процесі дотикового сприймання, під час впізнавання 

предметів сліпі діти використовують процеси порівняння. Для цього їм 

необхідно навчитися виділяти головні ознаки, характерні для даної 

групи предметів, і відрізняти їх від другорядних якостей, наявних в 

кожному конкретному об'єкті. 

Сформована здатність сліпих дітей старшого дошкільного віку 

використовувати різні предмети для вимірювання при порівнянні 

об'єктів сприяє також розвитку елементів контролю та аналізу свого 

безпосереднього сприймання. 

В процесі зміни об'єктів діяльності в сліпих дітей формується 

здатність виділяти такі якості об'єктів і предметів, які є істотними для 

певної конкретної діяльності, що свідчить про те, що процеси мислення 

починають займати значне місце в системі компенсації сліпоти.  

Важливим моментом компенсації сліпоти в дошкільному віці стає 

здатність дитини здійснювати розумові операції в наочно-образній 

формі. Однак сліпий дошкільник через збідненість і не 

диференційованість предметних уявлень ще тривалий час повертається 

до практичного аналізу і практичних способів під час виконання 

запропонованих йому завдань.  

Для сліпого дошкільника, так само як і для зрячого, характерна 

поліморфність розумових процесів, зв'язок з практичним застосуванням 

натуральних об'єктів, що показує залежність становлення понятійного 

мислення від більш елементарних пізнавальних процесів. Тісна 

залежність понятійного мислення від життєвого досвіду сліпих чітко 

виявляється у випадках неготовності сліпих дошкільників до шкільного 

навчання.  



Погано розвинена моторика та ускладнене орієнтування в 

просторі незрячого дошкільника впливають і на його емоційну сферу, 

викликаючи страх пересування в просторі, що в свою чергу гальмує 

розвиток орієнтування і руху. Для подолання цих недоліків психічного 

розвитку сліпої дитини важливе створення позитивно забарвленого 

емоційного ставлення дитини до тієї діяльності, яку йому належить 

виконати.  

У навчальній діяльності сліпих дошкільників спостерігаються ті 

ж закономірності, що й у зрячих дітей. Її специфіка полягає в способах 

виконання цієї діяльності. Дотикове сприймання матеріалу, закріплення 

образів в уявленнях пам'яті, оперування ними в розумовому плані 

вимагають не тільки збільшення часу на наочно-практичні рішення, що 

лежать в основі переходу до наочно-образного мислення, а й значно 

більш ранньої спеціальної роботи з навчання дітей діяти „за зразком”. 

Сліпі діти різного віку за результативністю виконання навчальних 

завдань відстають від своїх зрячих однолітків, однак і в середньому, і в 

старшому дошкільному віці основна їх маса може опанувати вирішення 

поставлених завдань саме способом уявного оперування образами, 

працюючи „за правилом”. 

Участь дорослого в розвитку сліпого дошкільника значно більша, 

ніж у житті зрячої дитини, що пов'язано з відсутністю у сліпих 

безпосереднього зорового наслідування та є найважливішим каналом 

опанування знань і навичок та повноцінного розвитку. 



ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

Відомо, що тяжке порушення зору або його відсутність негативно 

впливає на розвиток у дітей рухової сфери, орієнтування в просторі, 

позначається на загальному фізичному розвитку дітей і стані їх 

здоров’я. Труднощі зорово-рухового орієнтування призводять до 

гіподинамії, що негативно позначається на розвитку рухової активності 

сліпих дітей та загальному функціональному стані їх здоров’я. 

Через це фізичне виховання включає загальні і специфічні 

завдання, які визначають процес фізичного розвитку і водночас 

подолання недоліків та здійснення взаємозв’язку з оздоровчо-виховною 

роботою, а саме: 

Загальноосвітні завдання: 

- вчити дітей вільно ходити та бігати, природно координуючи 

рухи рук  і ніг; 

- вчити оволодівати різними видами ходьби та бігу, іншими 

основними рухами; 

- виховувати інтерес до фізичних вправ та рухових ігор, 

різноманітних дій з іграшками, фізкультурним інвентарем; 

- привчати дітей стежити за охайністю одягу під час занять з 

фізичної культури,  самостійно переодягатися. 

Специфічні завдання:  

- досягнення відповідного віковим особливостям рівня 

розвитку основних рухів, фізичних якостей (швидкості, точності, 

витривалості, рівноваги), орієнтування в просторі, координації рухів та 

ін.; 

- корекція здоров’я і фізичного розвитку шляхом застосування 

спеціальних засобів і методів, що сприяють підвищенню 

функціональних можливостей, які зміцнюють опорно-руховий апарат, 



серцево-судинну і дихальну системи, розвивають зорово-рухове 

орієнтування; 

- подолання недоліків (низької рухливості, невпевненості, страху 

простору та ін.), що виникають на фоні зорової патології під час 

опанування рухів; 

- активізації та вправляння збережених аналізаторів  у процесі 

фізичного виховання у взаємозв’язку з лікувально-виховною роботою. 

Фізичне виховання дітей з тяжкою зоровою патологією 

передбачає проведення спеціальних занять пропедевтичного характеру, 

особливо з тими з них, хто неспроможний опанувати програму за 

фронтальних методів навчання. Значна увага приділяється розвитку 

орієнтування в просторі, формуванню точності та координації  рухів. 

Програма для кожної групи включає наступні підрозділи: 

фізкультурно-оздоровчу роботу (загартування, виховання культурно-

гігієнічних навичок); розвиток основних рухів (ходьби, стрибків, 

кочення і кидання, повзання і лазіння, рівноваги); загально розвивальні 

вправи (для розвитку дрібної моторики рук і ніг, плечового пояса, 

тулуба, орієнтування в мікропросторі), а на 3-4-ому роках навчання – 

додатково танцювальних рухів, шикування і перешикування; перелік 

рекомендованих рухливих і спортивних ігор та ігрових вправ для 

кожного року навчання дітей, зміст яких спрямований на розвиток у 

них дотиково-рухових навичок в корекційних умовах та з опорою на 

полісенсорні взаємозв’язки, мовлення, мислення, тобто використання 

компенсаторних шляхів розвитку сліпої дитини. У кінці програми для 

кожного року навчання подано результати освітньої та корекційно-

розвивальної роботи, які є орієнтовними і можуть бути змінені 

відповідно до особливостей і фізичних можливостей сліпої дитини. 

Визначення фізичного навантаження і нормативів, показань і 

протипоказань до використання окремих видів вправ і рухів має 



базуватися на основі рекомендацій лікарів: офтальмолога, ортопеда, 

психоневролога, педіатра, і врахування стану загального психічного 

розвитку дитини. 

Зміст спортивних і рухових ігор передбачає завдання розвитку 

дотиково-рухових навичок в корекційних умовах та з опорою на 

полісенсорні взаємозв’язки, мовлення, мислення, тобто 

компенсаторних шляхів розвитку сліпої дитини. До загально 

розвивальних занять фізкультурою діти залучаються за дозволом 

лікаря-педіатра і лікаря ЛФК. 

Перший рік навчання  

Молодша група (4-ий рік життя) 

Освітні завдання: 

навчальні: навчати виконувати основні рухи за безпосереднім 

показом педагога та словесною інструкцією; збагачувати уявлення про 

рухову активність, способи виконання рухів, загартування; 

виховні: виховувати сміливість, чуйне та дбайливе ставлення до 

своїх однолітків, прагнення уникати суперечок під час спільної рухової 

діяльності; бажання активно взаємодіяти в самостійній руховій 

діяльності; привчати до самостійності при переодяганні та охайності в 

процесі рухової діяльності; 

корекційно-розвивальні: викликати інтерес до фізичних вправ, 

рухливих ігор та вправ; сприяти активізації самостійної рухової 

діяльності дітей; сприяти усвідомленню дітьми взаємозв'язку 

загартовування, виконання фізичних вправ та дотримання норм 

особистої гігієни для повноцінного зростання, фізичного розвитку і 

зміцнення здоров'я; розвивати в дітей наполегливість, витримку, 

бажання виконувати рухові дії правильно,  красиво рухатися, діставати 

задоволення від виконання фізичних вправ. 

 



Фізкультурно-оздоровча робота. 

Загартування. Проводити комплекс загартувальних заходів з 

використанням природних факторів. 

У холодний період року дбати про щоденне перебування дітей на 

повітрі до 4 год. Улітку всі режимні моменти організовувати на повітрі. 

Проводити загартовування сонцем під час ранкової прогулянки у 

весняно-літній період року, керуючись гігієнічними рекомендаціями. 

Температура в приміщені має бути в межах +19, +20 °С.  

Проводити щоденно (5-6 хв.) ранкову гімнастику та гігієнічну 

після денного сну. Привчати дітей активно виконувати рухи, зберігати 

правильне положення тіла, додержуючись заданого напряму. 

Залучати вихованців до участі в спільних рухливих іграх і 

фізичних вправах на прогулянці, привчати гратися дружно, 

дотримувати основні правила. Тривалість рухливих ігор, фізичних 

вправ на прогулянках – 35-40 хв., на фізкультурних заняттях – 6-10 хв. 

Проводити щоденні заняття з фізичної культури тривалістю 20-25 

хв. 

Виховання культурно-гігієнічних навичок. Формувати у дітей 

навички охайності під час їжі. 

Вчити дітей самостійно мити руки і обличчя, правильно  

користуватися милом, не мочити одяг, насухо витирати рушником 

обличчя і руки, вішати рушник на місце. 

Вчити користуватися носовичком, туалетом. 

Виховувати акуратність,  слідкувати за  своїм зовнішнім 

виглядом, усувати самому помічені нелади.     

Розвиток основних рухів. 

Вправи з ходьби. Вчити ходити на носочках, на зовнішній стороні 

стопи, на п'ятках, робити приставні кроки вперед, у сторони. Вчити 

ходити в колоні, по колу тримаючись за руки; парами один за одним та 



в різних напрямах (врозтіч). Вчити ходити, виконуючи завдання 

вихователя, із зупинками, присіданням, повертанням, “змійкою” (між 

предметами на підлозі). 

Вправи зі стрибків. Вчити стрибати на місці на обох ногах, на 

одній нозі; підстрибувати вгору, дістаючи руками брязкальця, гілки 

дерев або кущів. 

Вправи у коченні, киданні. Вчити котити м'яч, кульку (діаметром 

20-25 см) від вихователя до дитини і назад з положення навпочіпки 

(відстань 1,5-2 м). Вчити прокочувати кульки, м'ячі між предметами, 

між розставленими ногами. Вчити кидати м'яч в напрямку до 

вихователя обома руками знизу та від грудей (відстань 0,5 м). 

Вчити кидати м'яч, торбинку з піском масою 100 г обома руками 

від грудей, об землю чи підлогу (двічі-тричі підряд). Вчити кидати 

предмети (м'яч, торбинку з піском вагою 100 г) правою та лівою руками 

у звукову ціль на відстань не менше 1-2 м). 

Вправи у повзанні та лазінні. Вчити підлізати під мотузок, дугу 

(висота 50-40 см) з положення навпочіпки та в упорі стоячи на колінах, 

спираючись кистями рук об підлогу. Вчити повзати по гімнастичній 

лаві в упорі стоячи на колінах. Вчити пролізати в обруч прямо, лівим та 

правим боком. Вчити перелізати через колоду, яка лежить на землі. 

Вправи з рівноваги. Вчити ходити по дошці (ширина 20 см), 

покладеній на землю. Вчити переступати через покладені додолу 

предмети (м'яч, палиця, рейка, драбинка). Вчити ходити по ребристій 

дошці, по покладеній прямо й по колу мотузці (5 м), приставляючи 

п'ятку однієї ноги до носка іншої. Робити спроби виконувати «ластівку» 

(стоячи на одній нозі, другу відводячи назад). Вчити ковзати на обох 

ногах по льодових доріжках (з допомогою  дорослих).   

Загальнорозвивальні вправи 

Загальнорозвивальні вправи виконуються з різних вихідних 



положень (стоячи, сидячи, лежачи), з різноманітними предметами 

(кубики, брязкальця, прапорці, м’ячі, торбинки з піском вагою 100 г. та 

ін.). 

Вправи для рук і плечового пояса. Вчити ставити руки на пояс, 

піднімати руки вгору через сторони, опускати руки по черзі (спочатку 

одну, потім  другу, обидві разом). Вчити перекладати предмет з однієї 

руки в другу перед собою, за спиною, над головою, плескати в долоні 

перед собою і ховати руки за спину. Вчити піднімати руки вперед, 

перед собою і ховати руки за спину, розводити у сторони, повертаючи 

їх долонями догори, піднімати й опускати кисті, рухати пальцями. 

Вчити виконувати обертальні рухи прямими руками вперед та назад. 

Вправи для ніг. Вчити ставати навшпиньки, виставляти ногу на 

носок уперед, назад, убік. Вчити робити два-три напівприсідання 

підряд. Вчити присідати, піднімаючи руки вперед, спираючись руками 

об коліна, обхоплюючи коліна руками і пригинаючи голову. Вчити по 

черзі піднімати зігнуті в колінах ноги; робити під зігнутою в коліні 

ногою оплеск; сидячи захоплювати ступнями ніг м'яч, мішечки з 

піском. 

Вчити пересуватися по палиці, валику (діаметром  6-8 см) 

приставними кроками в сторони, спираючись на середину ступні. 

Вправи для тулуба. Вчити повертатися вправо, вліво, піднімаючи 

руки вперед. Вчити сидячи повернутися й покласти предмет позаду 

себе; повернутися, взяти предмет. В упорі сидячи підтягати до себе 

ноги, складаючи їх калачиком, витягати; піднімати по черзі ноги до 

себе, обхопивши коліна руками; піднімати по черзі ноги вгору і класти 

їх одна на другу (праву на ліву і навпаки). Вчити сидячи нахиляти 

тулуб уперед. Стоячи на колінах, нахиляти тулуб уперед та в сторони; 

лежачи на спині, піднімати одночасно обидві ноги вгору; лежачи на 

спині, рухати ногами, як при їзді на велосипеді; лежачи на животі, 



згинати і розгинати ноги (по одній і обома разом); перевертатися зі 

спини на живіт і навпаки; лежачи на животі, прогинатися і піднімати 

плечі, розводячи руки в сторони. 

Танцювальні рухи. Навчати починати та закінчувати рухи під  

відповідну  музику. Вчити ритмічно ходити та бігати під музику, 

змінюючи рухи відповідно до зміни характеру музики. Вчити повертати 

кисті рук, тупотіти ногами в такт музики. 

Рухливі ігри та ігрові вправи 

Ігри з ходьбою, бігом, рівновагою: “Ідіть до мене”; “Конячки”; 

“Ідіть до дзвіночка”; “Пташка і пташенята”; “Не запізнюйся”; “Діти в 

лісі”. 

Ігри з повзанням і лазінням: “Квочка і курчата”; “Миші в коморі”; 

“Кішка і кошенята”; “Бджілка”. 

Ігри з киданням та ловінням предметів: “Хто далі кине м'яч”; 

“Прокоти м'яч між ногами”; „Підкинь м’яч  вище”. 

Ігри зі стрибками: “Жабки”; “Горобчики і кіт”; “З купинки на 

купинку”; “Горобці-стрибунці”. 

Ігри на орієнтування в просторі: «Відгадай, хто кричить»; 

«Знайди свій будинок»; «Не наступи». 

Результати освітньої та корекційно-розвивальної роботи: дитина: 

- має уявлення про своє тіло, його частини;  

- розуміє, для чого потрібно виконувати фізичні вправи, 

загартовуватися, дотримуватися особистої гігієни;  

- намагається охоче займатися фізичними вправами, із 

задоволенням брати участь у різних заходах з фізичного виховання; 

- прагне виконувати рухові дії правильно і красиво, вільно 

ходити і бігати, природно координуючи рухи рук і ніг, не човгати 

ногами, не опускати голови; 

- володіє різними видами ходьби; стрибає, енергійно 



відштовхуючись обома ногами і м'яко приземляючись;  

- виконує різноманітні вправи в повзанні й лазінні, вміє 

зберігати рівновагу; кидає й прокочує предмети, кидає м'яч обома 

руками, не притискаючи його до грудей;  

- намагається активно взаємодіяти в самостійній руховій 

діяльності; 

- виявляє інтерес до фізичних вправ і рухливих ігор, 

різноманітних дій з фізкультурним обладнанням; 

- стежить за чистотою свого тіла та одягу, намагається 

самостійно користуватися ложкою і виделкою під час їжі. 

 

Другий рік навчання  

Середня група (5-й  рік життя) 

Освітні завдання: 

навчальні: формувати уявлення про норми особистої гігієни, 

культури поведінки; збагачувати уявлення про користь загартовування; 

навчити виконувати основні рухи за показом та словесною інструкцією; 

навчити утримувати рівновагу, стежити за положенням свого тіла під 

час виконання різноманітних вправ; навчити виконувати вправи з 

елементами спорту,  

виховні: виховувати позитивне ставлення до загартовування та 

рухової активності; виховувати дружні взаємини з однолітками, вміння 

виявляти співчуття та взаємодопомогу; виховувати активність, 

самостійність, ініціативність, наполегливість та творчість в різних 

видах рухової діяльності;  

корекційно-розвивальні: формувати звичку піклуватися про 

власне здоров'я та фізичне зміцнення; виховувати бажання займатися 

фізичними вправами та діставати задоволення від рухової діяльності; 

розвивати вміння правильно виконувати основні рухи (ходьба, біг, 



повзання, стрибки, ловіння); розвивати навички орієнтування (право-

ліво, вперед-назад); 

Фізкультурно-оздоровча робота. 

Загартування. Продовжувати всі види загартовування. У 

групових приміщеннях систематичним провітрюванням підтримувати 

температуру повітря в межах +19, +20° С. Денний сон організовувати 

при доступі свіжого повітря. Температуру води під час водних 

процедур поступово знижувати. 

На ранковій та гігієнічній гімнастиці після денного сну  привчати 

дітей активно виконувати різні види ходьби, бігу, стрибків і вправ для 

рук, ніг, тулуба (тривалість 6-9 хв.). Звертати увагу на чіткість 

прийнятих поз, положень, уміння зберігати правильну поставу, 

виконувати вправи, які зміцнюють стопу. 

Забезпечити достатнє щоденне перебування дітей на свіжому 

повітрі. Прогулянку в зимовий період проводити при температурі до -

18, -20°С, тепло вдягаючи дітей. При нижчих температурах тривалість 

прогулянки дозволяється скорочувати на час до 10 хвилин. 

Загартовувати дітей сонячним промінням під час ранкової 

прогулянки, додержуючись обов’язкових вимог. Загальна тривалість 

рухливих ігор і фізичних вправ на прогулянці 40-45 хв. 

Проводити на заняттях, де переважає розумова та ручна праця, 

фізкультурні хвилинки, фізкультурні паузи (динамічні перерви). 

Під час фізкультурних розваг і свят залучати дітей до виконання 

спільних вправ, ігор і розваг, підтримувати в них бажання виявляти свої 

можливості в рухах.  

Підтримувати бажання дітей виявляти рухову активність у різних 

видах самостійної діяльності, брати участь у рухливих іграх і фізичних 

вправах, виконувати рухові дії за власним бажанням. 

Виховання культурно-гігієнічних навичок. Удосконалювати 



навички культури харчування, вчити правильно сидіти за столом. 

Вчити самостійно вмиватися, стежити за чистотою рук, 

правильно чистити зуби, зачісуватися; під час кашлю відвертатися, 

прикриваючи рот носовою хустинкою. 

Розвиток основних рухів. 

Проводити щоденні заняття з фізичної культури тривалістю 25-30 

хв. 

Вправи з ходьби. Вчити ходити, піднімаючи коліна, на носках, 

п'ятках, зовнішній та внутрішній сторонах стоп, дрібними та широкими 

кроками, «змійкою» орієнтуючись на голос вихователя або на звуковий 

сигнал (відбивання ритму брязкальцем); з різними положеннями рук: на 

поясі, в сторони, за спиною; ходити приставним кроком лівим і правим 

боками з рухами рук (оплески над головою, перед грудьми, за спиною); 

чергувати ходьбу з бігом, стрибками та іншими рухами. 

Удосконалювати вміння ходити в колоні, вчити змінювати за ведучим 

темп та напрямок рухів. 

Вправи з бігу. Вчити бігати на носках, піднімаючи коліна, 

широким кроком, у колоні і парами, у різних напрямках; по колу, 

парами, “змійкою”, тримаючись за руки, змінюючи напрям, темп бігати 

врозтіч.  

Вправи зі стрибків. Вчити стрибати на місці, енергійно 

відштовхуючись обома ногами та просуваючись уперед (відстань 1-2 

м); стрибати на місці на правій та на лівій нозі; підстрибувати на місці – 

ноги   разом та нарізно. Вчити стрибати вгору, намагаючись торкнутись 

руками озвученого предмета, підвішеного на висоту витягнутих догори 

рук; стрибати в довжину з місця (відстань 30-40 см) з приземленням на 

м'який ґрунт. Вчити зістрибувати з висоти 15-20 см (з лави, колоди, 

пенька). Вчити виконувати по 10-15 стрибків на місці (двічі-тричі з 

невеликими перервами). 



Вправи у кочуванні, киданні. Вчити прокочувати м'ячі між 

розставленими ногами, у “ворітця” (ширина 50-40 см) з відстані 1-1,5 м. 

Вчити підкидати м'яч догори (4-5 разів підряд), ударяти м'ячем об 

землю (підлогу). Удосконалювати вміння кидати м'яч обома руками 

знизу  та від груде; перекидати маленькі м'ячі правою та лівою рукою; 

кидати м'яч, торбинку з піском вагою 100 г, шишки правою та лівою 

рукою на дальність, в горизонтальну звукову ціль. 

Вправи у повзанні та лазінні. Вчити підлізати під підняті над 

землею на 50-40 см палицю, мотузок, дугу правим, лівим боком і 

грудьми вперед. Вчити повзати по дошці, гімнастичній лаві в упорі 

стоячи на колінах, спираючись кистями рук; лежачи на животі та 

підтягуючись руками. Вчити пролізати в обруч діаметром 50-60 см 

правим, лівим боком та грудьми  вперед; перелізати через колоду 

(лаву); проповзати по підлозі в упорі стоячи на колінах та ступнях ніг 

(як “ведмедик”) до 4-5 м. Вчити лазити по гімнастичній стінці, похилій 

драбині (заввишки до 1,5 м), переходити з одного прольоту 

гімнастичної стінки на інший приставним кроком вліво і вправо (з 

допомогою дорослого). 

Вправи у рівновазі. Вчити ходити по доріжці, гімнастичній лаві 

(завширшки 20-30 см, заввишки 20-25 см), по мотузці (завдовжки 5 м), 

покладеній на підлогу прямо, по колу та зигзагоподібно, обхоплюючи 

їх стопами. Вчити ходити з торбинкою з піском вагою 200 г на голові, 

руки в сторони, на поясі; ходити і бігати по прямій доріжці; ходити по 

ребристій дошці, по обмеженій горизонтальній і похилій площині 

(колода, дошка, земляний вал). Вчити підніматись на гірку, сходити або 

збігати з неї; ходити та бігати по покладеній похило дошці (завширшки 

20-30 см), один кінець якої піднято на висоту 20-25 см. Вчити ходити 

по колоді прямо, боком, приставним кроком; ходити по гімнастичній 

лаві (колоді) з рухами рук (вперед, в сторони). Вчити самостійно 



ковзатись на крижаних доріжках. Вчити утримувати рівновагу, стоячи 

на носках, руки вгору; утримувати рівновагу на одній нозі, піднявши 

другу вперед або в сторону, руки на поясі; робити перекати з п'яток на 

носки і навпаки, стоячи на підлозі. 

Загальнорозвивальні вправи. 

Загальнорозвивальні вправи виконуються з різних вихідних 

положень (стоячи, сидячи, лежачи), а також з різними предметами. 

Вправи для рук і плечового пояса. Вчити піднімати руки вперед, у 

сторони, вгору й опускати по черзі, поперемінно вперед-угору, 

опускати, відводити назад (ривком). Вчити у положеннях руки в 

сторони, вперед стискувати і розтискувати кисті, обертати їх, зводити і 

розводити пальці; ставити руки перед грудьми, закладати кисті за 

голову і розводити лікті. Вчити робити колові рухи зігнутими в ліктях 

руками; піднімати руки через сторони вгору, щільно притискуючись 

спиною до стіни; піднімати палицю, обруч угору, опускати їх за плечі. 

Вправи для ніг. Вчити підніматися на носки і стояти; виставляти 

по черзі ноги вперед на п'ятку, потім – на носок, робити притупування; 

виконувати підряд 4-5 напівприсідань. Вчити присідати, тримаючи 

руки на поясі, розводячи їх у сторони; згинати ногу в коліні, розгинати, 

знову згинати і розгинати.  

Вправи для тулуба. Вчити повертатися в сторони, тримаючи руки 

на поясі, розводячи їх у сторони (плавно і ривком); робити стійку „ноги 

разом” (нарізно), нахилятися вперед, доставати пальцями носки ніг; 

нахилятися в  сторони, тримаючи руки на поясі (за головою, спиною). 

Вчити піднімаючи по черзі ноги, перекладати під ногою предмет з 

однієї руки в другу; трохи піднімати обидві ноги над підлогою в упорі 

сидячи, згинати і випрямляти їх, опускати на підлогу. Вчити сідати і 

вставати з положення „ноги калачиком”; в упорі стоячи на колінах 

прогинати і вигинати спину, по черзі піднімати руки; з положення 



сидячи лягти на спину з підтримкою, встати. Вчити лежачи на спині, 

виконувати різноманітні рухи рук; по черзі піднімати й опускати прямі 

ноги, одночасно згинати і розгинати їх. Вчити перевертатися зі спини 

на живіт, тримаючи у витягнутих угору руках предмет; трохи піднімати 

витягнуті вперед руки, плечі і голову, лежачи на животі. 

Танцювальні рухи. Рухатися в темпі музики парами по колу в 

танцях та хороводах. Чітко зупинятись та рухатись за музичним 

сигналом. Виконувати рухи відповідно до характеру мелодії і змісту 

пісні. 

Рухливі ігри та ігрові вправи 

Ігри з ходьбою та бігом: “Про Катрусю і цапка”; “Пташки і кіт”; 

“Іменний пиріг”; “Качечка”; “Прапорці”; “Метелики”; “Нумо в коло!”. 

Ігри з повзанням і лазінням: “Не дзвони”; “Діти і вовк”; 

“Кошенята і цуценята”; “Кролики”. 

Ігри зі стрибками: “Лисиця у курнику”; “Зайчик сіренький 

умивається”; “Жабки і журавлі”; “Горобчики”; “Подзвони в 

брязкальця”. 

Ігри на орієнтування в просторі: “Знайди, де заховано”; “Знайди і 

промовчи”; “Хто вийшов?”; “Відгадай по голосу” 

Вправи спортивного характеру  

Катання на санках. Вчити спускатися з невисокої гірки по 

одному з допомогою дорослого та самостійно, гальмувати під час 

спуску п'ятками ніг; катати на рівному місці вдвох одного. 

Катання на велосипеді. Вчити кататися на триколісному і 

двоколісному велосипедах по прямій. 

Плавання (проводиться, якщо є відповідні умови). Вчити гратися і 

плескатися на мілководді; сидячи на мілководді, виконувати рухи 

ногами вгору – вниз. Вчити ходити по дну на руках уперед і назад (ноги 

випрямлені) (з підтримкою дорослого); присідаючи, занурюватись у 



воду до підборіддя, опускати у воду все обличчя, дути на воду, 

утворюючи хвилі; занурюватись у воду з головою. 

Ігри у воді: “Чапля”; “Брід”; “Покажи п'ятки”. 

Пішохідні переходи. Вчити ходити в природному для дітей темпі 

двома переходами (по 15-20 хв. кожний), з активним відпочинком між 

ними, виконанням основних рухів та проведенням рухливих ігор. 

Результати освітньої та корекційно-розвивальної роботи: дитина: 

- дотримується норм особистої гігієни, культури поведінки за 

столом;  

- розуміє необхідність загартовування, із задоволенням приймає 

участь у загартувальних процедурах, має потребу в активній руховій 

діяльності; 

- виявляє інтерес до результатів рухової діяльності; намагається 

добре тримати рівновагу, стежить за положенням свого тіла під час 

виконання різноманітних вправ;  

- вміє ходити з вільними, природними рухами рук, тримаючись 

прямо;  

- володіє різними видами ходьби та бігу;  

- впевнено стрибає з місця, відштовхуючись обома ногами й 

змахуючи руками; 

- лазить по гімнастичній стінці довільним способом, не 

пропускаючи щаблів; 

- вміє ловити м'яч обома руками та кидати його у звукову ціль;  

- дотримується певних інтервалів під час руху в різних 

шикуваннях, добре орієнтується в просторі; 

- виявляє інтерес до вправ спортивного характеру, виявляє 

витримку та наполегливість. 

 

 



Третій рік навчання  

Старша група (6-ий  рік  життя) 

Освітні завдання: 

навчальні: навчити правильно виконувати основні рухи; 

оцінювати якість виконання власних рухів, порівнюючи їх з практично 

показаним зразком, намагаючись виправляти помилки; розширювати 

уявлення про правила безпечного загартовування організму повітрям, 

водою та сонцем;  формувати уявлення про режим харчування, активну 

діяльність та відпочинок, їх значення для здоров’я, про основні ознаки 

здоров'я;  

виховні: виховувати бажання систематично займатися 

фізкультурою, загартовуватися, дотримуватися правил особистої 

гігієни; виховувати потребу дбати про своє здоров'я, дбайливо 

ставитися до свого тіла та організму; виховувати позитивне ставлення 

до своїх ровесників та спільної рухової діяльності; виховувати бажання 

зберігати красиву рівну поставу. підтримувати інтерес дітей до деяких 

подій спортивного життя в Україні; 

корекційно-розвивальні: коригувати у дітей навички виконання 

основних рухів (біг, кидання в ціль, лазіння); розвивати рухові якості: 

швидкість, спритність, загальну витривалість, гнучкість і силу; 

поліпшувати орієнтацію у просторі та відчуття рівноваги; розвивати 

організованість і самостійність, розвивати вміння виконувати вправи з 

елементами спорту (кататися санках, на велосипеді, плавати),  

Фізкультурно-оздоровча робота. 

Загартовування. Продовжувати використовувати комплекс 

загартувальних заходів. У приміщенні групової кімнати систематичним 

провітрюванням підтримувати температуру повітря в тих же межах, що 

і в середній групі навчання. 

Продовжувати загартовування дітей прохолодним повітрям під 



час ранкової та гігієнічної гімнастики після денного сну. Температура 

повітря у фізкультурному залі поступово знижується від +23-24°С до 

+І5-16°С (на 1°С щотижня).  

При проведенні загартовування здійснювати індивідуальний 

підхід до дітей, враховувати стан здоров'я дітей, ступінь звикання до 

впливу загартувальних заходів. 

Виховувати в дітей звичку до щоденного виконання ранкової 

гімнастики та гігієнічної гімнастики після денного сну (тривалість 8-10 

хв.). Привчати послідовно виконувати вправи, займати відповідне 

вихідне положення, виконувати вправи для рук і ніг, тулуба з більшою 

амплітудою в заданому темпі, узгоджувати активний видих з певними 

фазами рухів. Звертати увагу на формування постави та зміцнення 

стопи. 

Проводити щоденні заняття з фізичної культури тривалістю 30-35 

хв. 

Привчати дітей самостійно організовувати рухливі ігри й 

виконувати фізичні вправи на прогулянці (тривалістю 25-30 хв.), 

удосконалювати набуті вміння та навички. Привчати гратись в 

природних умовах з використанням особливостей природного оточення 

в різні пори року; виявляти почуття товариськості і взаємодопомоги. 

Удосконалювати навички катання на велосипеді, плавання та ін.  

Проводити на заняттях, які потребують перебування в 

одноманітній позі, фізкультхвилинки. Організовувати між 

малорухомими заняттями фізкультурні паузи, динамічні перерви.     

Виховання культурно-гігієнічних навичок.  Вчити дітей правильно 

користуватися серветкою, їсти охайно; під  час їди додержуватись 

правильної пози. Привчати дітей сідати за стіл в охайному вигляді. 

Розвивати самоконтроль при  виконанні правил і навичок особистої 

гігієни. 



Розвиток основних рухів 

Вправи з ходьби. Вчити ходити різними способами: на носках, 

п'ятках, на зовнішній і внутрішній сторонах стоп, у напівприсяді, 

схресним кроком, спиною вперед, з предметом у руках (гімнастична 

палиця на плечах, за спиною, перед грудьми та ін.); приставним 

кроком, змінюючи положення рук (вгору, вперед, у сторони та ін.), з 

оплесками в долоні; ходити в колоні по одному та парами зі зміною 

темпу.  

Вправи з бігу. Вчити бігати на носках, високо піднімаючи коліна, 

короткими та широкими кроками. Вчити бігати в колоні по одному і 

парами, перешиковуватись за певним сигналом. Вчити пробігати 

повільно 30 м по знайомій місцевості.  

Вправи зі стрибків. Вчити стрибати стоячи на місці (ноги 

навхрест, нарізно, одна нога вперед, друга назад); підстрибувати з ноги 

на ногу на місці, просуваючись уперед на 2-3 м.; стрибати на одній нозі 

(правій, лівій), просуваючись уперед. Вчити стрибати в довжину з 

місця (відстань 30-50 см), у висоту на місці (на 10-20 см); стрибати в 

глибину (з колоди, куба, пеньків заввишки 20-30 см).  

Вправи у киданні та коченні. Вчити кидати м'яч угору, об землю і 

ловити обома руками не менш як 5 разів підряд; однією рукою – не 

менш як 3-4 рази підряд; перекидати із однієї руки в другу. 

Удосконалювати вміння кидати м'яч вихователю обома руками від 

грудей, з-за голови, знизу; кидати м'ячі, торбинки з піском (вагою 200 

г) правою та лівою рукою у вертикальну та горизонтальну звукову ціль 

з відстані 1,5-2 м, на дальність не менш як 3-5 м (наприкінці року). 

Вправи у повзанні та лазінні. Вчити повзати на передпліччях і в 

упорі стоячи на колінах по лаві, колоді, похилій дошці, спираючись 

кистями рук. Вчити сидячи на колоді, лаві, пересуватись уперед за 

допомогою рук і ніг, повзати на грудях та животі по лаві, рухаючи 



кінцівками поперемінно. Вчити чергувати повзання з іншими видами 

рухів – ходьбою, бігом, переступанням та ін. Вчити перелізати через 

лаву (колоду), підлізати під дугу, палицю, розміщені на висоті 40-50 см. 

Лазити по гімнастичній драбині приставним способом, пролізати в 

обруч прямо, лівим та правим боком.  

Вправи з рівноваги. Вчити ходити по дошці, гімнастичній лаві 

(завширшки 20-25 см, заввишки 30-35 см), по колоді (діаметр 30 см) 

прямо і боком, тримаючи у руках палицю, м'яч, переступаючи через 

палицю, мотузок (закріплені на висоті 25-30 см). Вчити ходити по 

дошці, покладеній похило (завширшки 30-25 см, кут нахилу 15-20°). 

Стоячи на гімнастичній лаві (колоді), підніматись на носки, 

повертатись навколо себе; стояти на одній нозі (друга відведена назад, 

руки в сторони). Після бігу, стрибків присідати на носках, руки в 

сторону, вгору, на поясі, робити «ластівку». Вчити кружляти парами, 

тримаючись за руки. 

Загальнорозвивальні вправи 

Вправи виконуються з різних вихідних положень (стоячи, сидячи, 

лежачи) з використанням обручів, палиць, м'ячів та інших предметів. 

Вправи для рук і плечового пояса. Вчити приймати різні вихідні 

положення: руки перед грудьми, руки до плечей (лікті опущені, лікті в 

сторони), з першого положення розводити руки в сторони, випрямляти 

вперед, розгинаючи в ліктях; з другого – піднімати руки вгору, 

розводити в сторони долонями догори; з положення руки за голову 

розводити руки в сторони, піднімати вгору. Вчити піднімати руки 

вперед–угору зі зчепленими в замок пальцями (кисті повертати 

всередину тильним боком); піднімати обидві руки вгору – назад по 

черзі й одночасно; піднімати й опускати кисті, стискувати і 

розтискувати пальці. 

Вправи для ніг. Вчити переступати на місці, не відриваючи від 



опори носків ніг; присідати кілька разів підряд, з кожним разом нижче; 

робити випад уперед, тримаючи руки на поясі, виконуючи руками рухи 

вперед, вгору. Вчити захоплювати предмети пальцями ніг, трохи 

піднімати і опускати, перекладати або пересувати їх з місця на місце.  

Вправи для тулуба. Вчити, ставши до стіни без плінтуса, 

притиснутися до неї потилицею, плечима, спиною, сідницею і п'ятками, 

піднімати руки вгору й опускати донизу; стоячи обличчям до 

гімнастичної стінки, взятися руками за рейку на рівні пояса, нахилитися 

вперед, прогинаючись. Вчити повертатися, розводячи руки з положення 

перед грудьми в сторони, за голову; нахилятися вперед, намагаючись 

торкнутися підлоги долонями; тримаючи руки вгорі, нахилятися в 

сторони. Вчити прийняти упор присівши, з упору присівши переходити 

в упор присівши на одній нозі, відводячи другу в сторону; стоячи на 

колінах, сідати на підлогу праворуч і ліворуч від колін. Вчити, лежачи 

на спині, рухати ногами, схрещувати їх; підтягувати голову, ноги до 

грудей (групуватися). Лежачи на животі, упиратися руками, 

випрямляти їх, трохи піднімаючи голову і плечі.  

Танцювальні рухи. Навчити розпочинати та закінчувати рухи 

відповідно до музичної фрази; виконувати приставні кроки з 

присіданням, крок галопу; змінювати характер рухів на швидкий, 

пожвавлений, точно виконувати ритмічний малюнок. Вчити чергувати 

простий і дрібний кроки, розходитись та сходитись парами, творчо 

застосовувати знайомі танцювальні дії. 

Шикування та перешикування.  Вчити за сигналом шикуватися у 

колону по одному, парами, в коло; повертатися направо і наліво; 

розмикатися в колоні на відстань витягнутих уперед рук, у колі – на 

відстань витягнутих рук в сторони.  

Рухливі ігри та ігрові вправи  

Ігри з ходьбою, бігом, рівновагою: “Зроби фігуру”; “Каруселі”; 



“Хто перший?”;  “Квач”; “Хитра лисиця”; “Шпаки”. 

Ігри з повзанням і лазінням: “Хто швидше до брязкальця?”; 

“Курочка і горошинки”. 

Ігри з киданням та ловінням предметів:  “Цілься краще на звук”;  

“Не давай м'яч”, 

Ігри зі стрибками: “Вудочка”; “Хто краще стрибне”; “Чижик у 

клітці”;  “Не залишайся на підлозі”; “Бережи предмет”; “Довгоносий 

журавель”; “Ходить гарбуз по городу”. 

Доріжка перешкод. Вчити послідовно виконувати такі вправи: 

біг, підлізання під дугу, пролізання в обруч, ходьба по колоді (лаві), 

стрибок у глибину.  

Вправи спортивного характеру 

Навчити катанню на санках з гірки по одному, по двоє, катати на 

рівному місці один одного. 

Вчити катанню на трьох-двох колісному велосипеді по прямій, на 

самокаті, відштовхуючись правою або лівою ногою. 

Вчити плаванню (проводиться, якщо є відповідні умови), гратись 

і плескатись у воді (в басейні), виконувати ковзання на грудях, робити 

видих у воду; рухи ногами (вгору, вниз) сидячи, лежачи на мілкому 

місці і спираючись на руки. Вчити плавати з надувними іграшками або 

кругом у руках; плавати довільним способом до 5 м. 

Ігри у воді: “Фонтан”; “Море хвилюється”; “Рибалки”; 

“Хоровод”; “Сом у сітці”. 

Пішохідні переходи. Вчити ходити в природному темпі в два 

переходи (по 15-20 хв. кожний), з активним відпочинком між ними 

(виконання основних рухів та проведення рухливих ігор). 

Результати освітньої та корекційно-розвивальної роботи: дитина: 

- знає правила безпечного загартовування організму повітрям, 

водою та сонцем, виконує правила особистої гігієни;  



- усвідомлює необхідність додержання режиму харчування, 

активної діяльності та відпочинку, знає основні ознаки здоров'я; 

- володіє навичками основних рухів, вміє доцільно їх 

використовувати в разі потреби, дістає фізичне та естетичне 

задоволення від чіткого виконання рухових дій; 

- прагне до легкості в ходьбі,  бігає з різною швидкістю, поєднує 

біг з ходьбою; під час бігу енергійно відштовхується від опори, 

збільшує довжину кроку, 

- стрибає у висоту та довжину; 

- лазить по гімнастичній драбині різними способами, успішно 

пролізає в обруч прямо, лівим та правим боком, підлізає під дугу, 

перелазить через лаву (колоду) довільним способом; 

- вміє кататися на самокаті, санках, плавати довільним способом. 

 

Четвертий  рік навчання 

(7-й рік життя) 

Освітні завдання: 

навчальні: закріплювати у дітей вміння вільно ходити і бігати, 

координуючи рухи рук і ніг, іншими основними рухами; формувати у 

дитини навички й уміння виконання різноманітних фізичних дій; вчити 

оцінювати якість виконання власних рухів, порівнюючи їх з практично 

показаним зразком, намагаючись самостійно виправляти помилки; 

формувати  чіткі  уявлення про користь і способи загартування свого 

здоров’я; дати загальні уявлення про ігри спортивного характеру. 

виховні: виховувати у сліпої дитини інтерес до фізичних вправ та 

рухливих ігор, різноманітних дій з предметами та фізичним інвентарем, 

створювати умови, за яких сліпа дитина буде з довірою і любов’ю 

ставитися до вихователя, до однолітків у групі, буде залишатися 

врівноваженою, активною; закріплювати навичку стежити за охайністю 



одягу під час занять з фізичної  культури, самостійно переодягатися. 

корекційно-розвивальні: сприяти вихованню загальної і 

пізнавальної активності сліпої дитини;  розширювати  її можливості для 

ознайомлення з різноманітними фізичними діями, для оволодіння 

відповідними способами дій, використання предметів і фізичного  

інвентарю. 

Фізкультурно-оздоровча робота.  

Загартування. Продовжувати всі види загартування. У 

приміщенні групової кімнати систематичним провітрюванням 

підтримувати температуру повітря в тих же межах, що і в середній 

групі навчання. 

Продовжувати загартовування дітей прохолодним повітрям під 

час ранкової та гігієнічної гімнастики після денного сну. Температура 

повітря у фізкультурному залі поступово знижується від +23-24°С до 

+І4-15°С (на 1°С щотижня).  

При проведенні загартовування здійснювати індивідуальний 

підхід до дітей, враховувати стан здоров'я дітей, ступінь звикання до 

впливу загартовуючих заходів. Загартовувальні процедури проводити 

під контролем лікаря.  

Виховувати в дітей звичку до щоденного виконання ранкової 

гімнастики та гігієнічної гімнастики після денного сну (тривалість 8-10 

хв.). Привчати послідовно виконувати вправи, займати відповідне 

вихідне положення, виконувати вправи для рук і ніг, тулуба з більшою 

амплітудою в заданому темпі, узгоджувати активний видих з певними 

фазами рухів. Звертати увагу на формування постави та зміцнення 

стопи. 

Проводити щоденні заняття з фізичної культури тривалістю 30-35 

хв. 

Привчати дітей самостійно організовувати рухливі ігри й 



виконувати фізичні вправи на прогулянці (тривалістю 25-30 хв.), 

удосконалювати набуті вміння та навички. Привчати гратись в 

природних умовах з використанням особливостей природного оточення 

в різні пори року; виявляти почуття товариськості і взаємодопомоги. 

Удосконалювати навички катання на велосипеді, плавання та ін.  

Проводити фізкультхвилинки на заняттях, які потребують 

перебування в одноманітній позі, Організовувати між малорухомими 

заняттями фізкультурні паузи, динамічні перерви.     

Спонукати дітей під час фізкультурних свят та днів здоров'я 

застосовувати свій руховий досвід в умовах емоційного спілкування з 

однолітками, виявляти творчість у різноманітній діяльності. 

Залучати вихованців до посильної участі в підготовці до 

фізкультурних свят; під час свят – до активної участі в колективних 

іграх, розвагах, змаганнях. 

Виховання культурно-гігієнічних навичок. Продовжувати  

формувати  у дітей навички  охайності під час їжі. 

Навчити самостійно засукувати рукави, миючи руки і обличчя, 

правильно користуватися милом, насухо витирати руки і обличчя. 

Вішати рушник на місце. 

Привчати дітей здійснювати контроль за додержанням особистої 

гігієни: закріплювати  навички догляду за  чистотою тіла (миття рук,  

ніг, обличчя та ін.), зубів, стежити за зачіскою, своєчасно 

користуватися чистим  носовичком, лише своїм рушником. Виховувати 

акуратність, вміння помічати та усувати самому чи за допомогою 

дорослих нелади у зовнішньому вигляді та одязі. 

Розвиток основних рухів 

Вправи з ходьби. Вчити ходити в колоні по одному, парами, по 

колу, по можливості не тримаючись за руки, змінюючи напрям за 

вказівкою вихователя; під час ходьби виконувати різноманітні рухи 



руками.   Продовжувати вчити ходити різними способами: на носочках, 

п'ятках, на зовнішній і внутрішній сторонах стоп, у присяді, хресним 

кроком, спиною вперед, з предметом у руках (гімнастична палиця на 

плечах, за спиною, перед грудьми та ін.). Вчити ходити, виконуючи 

завдання вихователя, із зупинками, присіданням, повертанням.  

Вправи з бігу. Вчити бігати на носках, короткими та широкими 

кроками, якомога правильно зберігаючи напрям і рівновагу.  Вчити 

бігати в колоні по одному і парами, перешиковуватись за певним 

сигналом. Вчити пробігати повільно 30 м по знайомій місцевості.  

Вправи зі стрибків. Вчити стрибати стоячи на місці (ноги 

навхрест, нарізно, одна нога вперед, друга назад); стрибати почергово 

на одній нозі (правій, лівій) на місці та просуваючись уперед; 

підстрибувати вгору на обох  ногах, з ноги на ногу на місці, 

просуваючись уперед на 1,5-2 м. Вчити стрибати в довжину з місця 

(відстань 30-50 см), у висоту на місці (на 10-20 см); стрибати в глибину 

(з колоди, куба, пеньків заввишки 15-20 см) способом „зігнувши ноги”.  

Вправи у киданні.. Вчити кидати м'яч угору, об землю не менш як 

5 разів підряд; однією рукою – не менш як 3-4 рази підряд; перекидати 

із однієї руки в другу. Удосконалювати вміння кидати м'яч вихователю 

обома руками від грудей, з-за голови, знизу; кидати м'ячі, торбинки з 

піском (вагою 200 г) правою та лівою рукою у вертикальну та 

горизонтальну звукову ціль з відстані 1,5-2 м, на дальність не менш як 

3-5 м (наприкінці року). 

Вправи у повзанні та лазінні. Вчити повзати по гімнастичній лаві 

на животі, підтягуючись руками і відштовхуючись ногами; по підлозі, 

лаві, колоді в упорі стоячи на колінах і спираючись кистями рук. Вчити 

чергувати повзання з іншими видами рухів – ходьбою, бігом, 

переступанням та ін. Вчити перелізати через лаву (колоду), підлізати 

під дугу, палицю, розміщені на висоті 40-50 см. Лазити по гімнастичній 



драбині приставним способом, пролізати в обруч прямо, лівим та 

правим боком; перелізати через лаву, колоду.  

Вправи у рівновазі. Вчити прямо ходити по дошці, гімнастичній 

лаві (завширшки 20-25 см, заввишки 30-35 см), по колоді (діаметр 30 

см) прямо і боком, тримаючи у руках палицю, м'яч; переступати через 

палицю, колоду. Вчити ходити по дошці, покладеній похило 

(завширшки 30-25 см, кут нахилу 15-20°). Навчити балансувати на 

великому гумовому м’ячі; стоячи на гімнастичній лаві (колоді), 

підніматись на носки, повертатись навколо себе; стояти на одній нозі 

(друга відведена назад, руки в сторони). Після бігу, стрибків присідати 

на носках, руки в сторону, вгору, на поясі, робити «ластівку». Вчити 

кружляти парами, тримаючись за руки. 

Загальнорозвивальні вправи 

Вправи виконуються з різних вихідних положень (стоячи, сидячи, 

лежачи) з використанням обручів, палиць, м'ячів та інших предметів. 

Вправи для рук і плечового пояса. Вчити піднімати одночасно 

руки вперед і вгору, підводячись на носки з положення стоячи; 

розводити руки в сторони з поворотом вправо і вліво, з положення руки 

за голову (стоячи і сидячи. Вчити піднімати й опускати плечі, обхопити 

правою рукою ліве плече, лівою рукою – праве плече, потім розвести 

руки в сторони і знову обхватити плечі; енергійно розгинати вперед 

зігнуті в ліктях руки ("бокс"); відводити лікті назад двічі-тричі, 

випрямити руки в сторони з положення руки перед грудьми, зігнуті в 

ліктях. Навчати коловим рухам вперед і назад почергово і разом 

прямими руками. Вчити виконувати різноманітні рухи руками, лежачи 

на підлозі.  

Вправи для ніг. Вчити переступати на місці, не відриваючи від 

опори носків ніг; присідати кілька разів підряд, з кожним разом нижче; 

робити випад уперед, тримаючи руки на поясі, виконуючи руками рухи 



вперед, вгору.  

Вчити захоплювати пальцями ніг предмети, сидячі на підлозі, 

підтягувати ноги, випрямляти їх, перекладати предмети пальцями ніг 

праворуч і ліворуч; лежачи на спині, рухати ногами, схрещувати їх; 

підтягувати голову, ноги до грудей (групуватися).  

Вчити піднімати почергово зігнуті в колінах ноги, перекладати 

під ними предмети з однієї руки в другу; переступати вперед і назад 

через палицю, що знаходиться в руках. 

Вправи для тулуба. Вчити повертати тулуб праворуч і ліворуч; 

робити нахили тулуба в сторони при різному положенні рук, якомога 

нижче вперед, торкаючись руками підлоги. Вчити піднімати, опускати 

витягнуті ноги, сидячі на підлозі і спираючись ззаду руками; робити 

нахили до правого і лівого коліна і торкатися їх лобом (допомагати собі 

руками), сидячи на підлозі; виконувати зігнутими в колінах ногами 

рухи їзди на велосипеді; стоячи на колінах, сідати і вставати.  

Танцювальні вправи. Навчати невимушено вільно рухатися 

відповідно до характеру та темпу музики; погоджувати рухи з 

музичними фразами, якомога точніше виконувати ритмічний малюнок. 

Вчити чергувати простий і дрібний кроки, розходитись та сходитись 

парами, творчо застосовувати знайомі танцювальні дії. 

Шикування та перешикування.  Вчити за сигналом шикуватися у 

колону по одному, парами, в коло, розраховуватися на "перший-

другий"; повертатися направо і наліво; розмикатися в колоні на 

відстань витягнутих уперед рук, у колі - на відстань витягнутих рук в 

сторони.  

Рухливі ігри та ігрові вправи  

Ігри з ходьбою, бігом, рівновагою: “День і ніч”; “Слухай сигнал”; 

“Хто перший?". 

Ігри з повзанням і лазінням: “Хто швидше до брязкальця?”; 



“Розвідники”. 

Ігри з киданням та ловінням предметів:  “Цілься краще на звук”;  

“Не давай м'яч ведучому”, "Хто далі кине",  "Передай і встань". 

Ігри зі стрибками: “Хто краще стрибне”; “Не залишайся на 

підлозі”; “Бережи предмет”;  “Ходить гарбуз по городу”. 

Доріжка перешкод. Вчити послідовно виконувати різні завдання, 

вправляючись в основних рухах.   

Вправи та ігри спортивного характеру 

Удосконалювати навички катання на санках з гірки (по одному, 

по двоє), катання на рівному місці один одного; катання на трьох 

колісному велосипеді по прямій, на самокаті, відштовхуючись правою 

або лівою ногою; плавання довільним способом. Навчати ходити на 

лижах поперемінним кроком по лижні, зупинятися за сигналом. 

Навчати доступним сліпим дітям спортивним іграм. 

Підтримувати інтерес дітей до спортивних подій в Україні. 

Ігри у воді: “Фонтан”; “Море хвилюється”; “Рибалки”; 

“Хоровод”; “Сом у сітці”. 

Пішохідні переходи. Вчити ходити в природному темпі в два 

переходи (по 20-25 хв. кожний), з активним відпочинком між ними 

(виконання основних рухів та проведення рухливих ігор). 

Результати освітньої та корекційно-розвивальної роботи: дитина: 

- знає правила безпечного загартовування організму повітрям, 

водою та сонцем, виконує правила особистої гігієни;  

- усвідомлює необхідність додержання режиму харчування, 

активної діяльності та відпочинку, знає основні ознаки здоров'я; 

- володіє навичками основних рухів, вміє доцільно їх 

використовувати в разі потреби, дістає фізичне та естетичне 

задоволення від чіткого виконання рухових дій; 

- прагне до легкості в ходьбі,  бігає з різною швидкістю, поєднує 



біг з ходьбою; під час бігу енергійно відштовхується від опори, 

збільшує довжину кроку, 

- стрибає у висоту та довжину; 

 - лазить по гімнастичній драбині різними способами, 

перелазить через лаву (колоду) довільним способом; 

- вміє кататися на самокаті, санках, лижах, плавати довільним 

способом. 



РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ ТА СПІЛКУВАННЯ 

Для розвитку мовлення та спілкування сліпих дошкільників 

особливе значення має засвоєння ними рідної мови, формування усного 

мовлення та опанування невербальними засобами спілкування. 

Розвиток мовлення і спілкування здійснюється у всіх видах діяльності 

сліпих дітей і є необхідною складовою навчальної та корекційно-

виховної роботи дошкільного навчального закладу. 

Систематичні заняття з розвитку мовлення і спілкування 

необхідно проводити систематично по підгрупах та індивідуально. 

Здійснюючи роботу з розвитку мовлення і спілкування, педагог уважно 

прислухається до того, про що і як говорять незрячі діти. навчає їх 

правильно будувати фрази, послідовно викладати свої думки, 

правильно за смислом вживати слова і відповідні невербальні засоби 

(жести, міміку), силу голосу, темп мовлення. 

Через недостатність сенсорного досвіду у більшості сліпих дітей 

спостерігається розрив між реальними предметами та їх назвами, між 

предметними практичними діями та їх словесним позначенням. Для 

цього в програмі передбачено спеціальне навчання аналізу предметів, їх 

називанню,  функціональним діям з ними. Педагог повинен мати 

достатню кількість муляжів, макетів та інших наочно-дидактичних 

матеріалів для того, щоб сліпі діти мали змогу краще познайомитися з 

реальним предметом і співвіднести його з рельєфним, контурним, 

силуетним, барельєфним зображенням. 

Для розвитку мовлення і спілкування велике значення має 

наявність у сліпих дошкільників реальних уявлень про навколишній 

світ. Тому предмети, явища, іграшки та інші об’єкти, які описують чи 

про які розповідають діти, були доступні для дотикового та зорового 

(за наявності залишкового зору) сприймання.  

Для незрячої дитини мовлення педагога має слугувати 



прикладом, бути виразним та емоційним. Відбір літературного 

матеріалу педагог здійснює з врахуванням знань дітей та їх 

пізнавальних можливостей. 

Важливим напрямом розвитку мовлення та спілкування дітей з 

глибокими порушеннями зору є формування невербальних засобів 

спілкування, природне опанування яких дітей значно ускладнюється 

через обмежені можливості візуального сприймання емоційних реакцій 

дорослих та їх мімічно-жестових проявів. 

Через неможливість для сліпих дітей використовувати в процесі 

пізнання довкілля дистантний зоровий аналізатор, формування у них 

немовних засобів спілкування стає для них вкрай актуальним. 

Кінцевою метою дошкільного навчання сліпих дітей є опанування ними 

вміння адекватно і самостійно виражати жестами, мімічними та 

пантомімічними діями та інтонацією з метою: а) навчитися передавати 

адекватними немовними діями свій емоційний стан; б) не виділятися в 

своїх діях і поведінці серед зрячих. 

Зміст цього розділу програми на кожному році навчання містить 

кілька взаємопов'язаних компонентів розвитку мовлення і спілкування: 

“У світі слів”, “У світі звуків”, “Дитяча граматика”, “Сходинки 

спілкування”, “Зв'язне мовлення”. Зміст цих компонентів спрямований 

на практичне забезпечення реалізації основних освітніх завдань 

дошкільного етапу розвитку у незрячих дітей мовлення і спілкування: 

– конкретизація та збагачення словникового запасу дітей; 

– розвиток слухових відчуттів та звукової культури мовлення; 

– розвиток вміння граматично правильно будувати фразу, 

висловлювання (текст); 

– розвиток умінь та культури комунікативного мовлення з 

використанням невербальних засобів спілкування; 



– розвиток навичок усного зв'язного мовлення на рівні тексту 

(монологічного висловлювання) різних типів.  

Визначені основні освітні завдання до розвитку мовлення у дітей 

з важкими порушеннями зору загальні для кожного з років навчання: 

навчальні: вчити формувати звуко- та слововимову, навички 

словотворення, комунікативної активності; вчити граматично 

правильно пов'язувати слова між собою, будувати речення, 

дотримуватись певної структури зв'язного висловлювання; вчити 

користуватися вербальними і невербальними засобами спілкування; 

вчити формувати звукову культуру мовлення та культурного 

спілкування; 

виховні: стимулювати через слово інтерес до пізнання природи, 

людей, самої себе; виховувати довіру до оточуючих людей, бажання 

встановити з ними доброзичливі стосунки; викликати позитивні емоції 

у відповідь на звертання рідних, інших дітей і людей; сприяти 

розумінню мовлення інших, простих звернень і прохань; 

корекційно-розвивальні: створювати сприятливі умови 

(одномовне середовище) для засвоєння мовлення в процесі 

спілкування; формувати моторні навички, пізнавальну активність, 

потребу в емоційних контактах з оточенням; спонукати до творчої 

мовленнєвої діяльності; стимулювати мовленнєвий розвиток; 

формувати алгоритм сприймання схеми тіла та обличчя на собі, на 

іншій людині, на ляльці, на малюнку; формувати прийоми дотикового 

обстеження обличчя. 

Перший рік навчання  

Молодша група (4-й рік життя) 

Освітні завдання:  

навчальні: вчити розрізняти слова за звуковим складом, виділяти 

перший звук у слові; вчити вживати у мовленні різні частини мови 



(іменники, дієслова, прикметники, займенники), узагальнюючі поняття; 

вчити будувати самостійні зв'язні висловлювання з трьох-чотирьох 

речень; вчити формам звертання та формам ввічливості; вчити складати 

короткі оповідання та казки з допомогою вихователя; 

виховні: виховувати позитивне ставлення до дітей в групі, до 

садка; 

корекційно-розвивальні: формувати вміння вступати у 

невимушену розмову з дорослими; формувати вміння адекватно 

використовувати в процесі взаємодії з дорослими і однолітками 

засвоєні засоби невербального спілкування; формувати уявлення про 

основні емоційні стани людини, розрізняти емоційні стани за їх 

мімічними проявами; формувати вміння імітувати голоси тварин, 

казкових персонажів; формувати навички дотиково сприймати мімічні 

рухи на обличчі педагога, інших дітей, власному обличчі, на 

рельєфному зображенні (піктограмі). 

1. У світі слів.  

Збагачувати словник дітей відповідно до тем: «Дитячий садок»; 

«Сім'я»; «Ігри та іграшки»; «Побутові предмети»; «Меблі»; «Одяг та 

взуття»; «Тварини»; «Пори року»; «Свята»; «Транспорт».  

Вводити в словник незрячих дітей слова, що означають назви 

предметів, речей, явищ, дій, якостей, ознак, властивостей предметів.  

Вчити вживати та розуміти узагальнюючі поняття (іграшки, 

меблі, одяг, взуття, квіти).  

Уточнювати та активізувати словник дітей, використовуючи 

фольклорні та дитячі художні твори. 

Привертати увагу дітей до сполучуваності слів у фразі.  

2. У світі звуків. Вчити правильно вимовляти всі звуки рідної 

мови (голосні й приголосні). 

Знайомити з мовленнєвим апаратом: губи, зуби, язик, піднебіння.   



Розвивати артикуляційний апарат, фонематичний слух.  

Вчити слухати і чути окремі найчастіше повторювані звуки, 

слова, відчувати інтонацію, настрій, наголос.  

Вчити розрізняти прості за звуковим складом слова, знаходити 

знайомий звук у слові, інтонаційно його виділяти.  

Практично (під час спілкування, бесід, в ігрових вправах) 

ознайомити дітей з термінами «слово», «звук».  

Розвивати інтонаційну виразність мовлення. 

3. Дитяча граматика.  

Вправляти дітей у вживанні слів, в яких змінюються голосні і 

приголосні звуки (стіл – на столі, рука – в руці).  

Вчити узгоджувати слова в роді, числі та відмінку, додержуючись 

правильного вживання закінчень.  

Стимулювати дітей до самокорекції та виправленню помилок у 

мовленні однолітків.  

Вправляти у правильному вживанні граматичних форм (іменників 

в родовому відмінку множини, назв малят тварин в однині та множині, 

дієслівних форм), у вживанні назв предметів з прийменниками (на 

столі, за спиною, біля шафи), стимулювати дитяче словотворення.  

Вчити вживати кличний відмінок іменника (мамо, Тарасе, 

дідусю), практично вживати їх у сполученні з ввічливими словами.  

Спонукати дітей вживати речення різного типу, дотримуючись 

правильного порядку слів у реченні. 

4. Сходинки спілкування. 

Спілкування з дорослими. Навчати дітей вступати в невимушену 

розмову з дорослими на запропоновану тему («Знайомство»; «Сім'я»; 

«Ігри та іграшки»; «Твої друзі»; «Дитячий садок»), відповідати на 

звернення та запитання дорослого.  



Запитувати та звертатись до дорослих. Засвоїти форми звертань 

до дорослого: називати на ім'я та по батькові, вітатись та прощатися з 

вихователем, співробітниками дитячого садка та іншими дорослими, 

дякувати за допомогу, виявлену увагу. 

Спілкування з однолітками. Навчати дітей спілкуватись одне з 

одним, звертатися до партнера, вислуховувати співрозмовника, 

відповідати на запитання інших дітей; намагатися вести невимушену 

розмову в колі двох-трьох дітей, звертатися до однолітків: називати 

дитину на ім'я (Марійко, Іванку, Катрусю), розмовляти спокійно, 

лагідним і привітним тоном; не втручатись у розмову інших. 

Невербальні засоби спілкування. Навчати дитину: показувати й 

називати основні частини тіла та обличчя на собі, на іншій людині, на 

ляльці (руки, ноги, голова, тулуб; очі, ніс, рот). Роз’яснити 

функціональне призначення основних частин обличчя (очі – бачать, ніс 

- дихає, вуха – чують, рот – говорить, язик – відчуває смак). 

Виконувати разом з педагогом прості фізичні вправи для розвитку та 

укріплення м’язового апарату тіла та обличчя. Мімічна гімнастика – 

вправи для губ, щік, язика, брів. Пальчикові ігри. Масаж та самомасаж 

обличчя. 

Ознайомити з основними емоційними станами людини (спокій, 

радість, сум), їх мімічними проявами, поняттям “настрій”. Навчити 

дитину сприймати, розрізняти та називати мімічні рухи на рельєфному 

зображенні (піктограма), обличчі іншої людини та на власному обличчі 

(посмішка, плач, спокійний стан); визначати емоційний стан за 

мімікою; правильно відтворювати мімічні рухи (посмішка, сум, спокій); 

сприймати (на рельєфних зображеннях) та відтворювати елементарні 

жестові рухи та розуміти їх значення (так, ні, привіт, до побачення, 

тихо, не знаю); керувати власним голосом: говорити голосно, тихо, 

спокійно. 



Культура спілкування. Навчати дітей культури спілкування: під 

час розмови, спілкування дивитись в очі, стояти (чи сидіти) спокійно, 

слухати не  перебиваючи, розмовляти з усмішкою на обличчі, не 

відволікатись, уникати сторонніх жестів (руками, ногами, головою), 

дотримуватись відповідного тону, інтонації розмови.  

Практично засвоїти форми вітання та прощання (добрий ранок чи 

добрий день, доброго здоров'я, до побачення), форму ввічливого 

прохання (будь ласка), подяки (дякую, спасибі), вибачення (пробачте, 

вибачте, пробач, вибач), форму ввічливого звертання „Ви” до дорослих 

(здрастуйте, пробачте, вам, до вас та ін.). 

5. Зв'язне мовлення.  

Викликати в дітей інтерес до різних типів монологічних 

висловлювань: розповіді, опису, міркування. Готувати їх до самостійної 

розповіді.  

Вчити давати на запитання вихователя зв'язну відповідь з двох-

трьох речень за змістом прослуханих творів, під час розглядання за 

допомогою дотику іграшок, реальних об'єктів. 

Закріплювати вміння складати спільно з вихователем коротенькі 

описові та сюжетні розповіді шляхом доповнення, повторення речень.  

Викликати в дітей бажання переказувати зміст добре знайомих 

творів, казок за допомогою навідних запитань, відтворюючи 

послідовність подій і якнайточніше передаючи мовлення персонажів.  

Створювати ситуації, які вимагають від дитини коротенького 

пояснення (про виконання дії, будову іграшки, власні потреби). 

Результати освітньої та корекційно-розвивальної роботи: дитина: 

- розрізняє слова за звуковим складом, виділяє перший звук у 

слові; 

- вживає у мовленні різні частини мови (іменники, дієслова, 

прикметники, займенники), узагальнюючі поняття; 



- вступає у невимушену розмову з дорослими та прощається без 

нагадування вихователя; 

- володіє формами звертання на ти (до дітей), Ви (до дорослих); 

- вживає форми ввічливості при нагадуванні дорослого («Що 

потрібно сказати?»); 

- адекватно використовує в процесі взаємодії з дорослими і 

однокласниками засвоєні засоби невербального спілкування; 

- будує самостійні зв'язні висловлювання з трьох-чотирьох 

речень, відображаючи в них суттєвий зміст явища чи об'єкта; 

- складає коротенькі оповідання та казки з незначною 

допомогою вихователя; 

-  має уявлення про основні емоційні стани людини, розрізняє 

емоційні стани за їх мімічними проявами; 

– сприймає  на дотик мімічні рухи на обличчі педагога, інших 

дітей, власному обличчі, на рельєфному зображенні (піктограмі); 

– відтворює елементарні мімічні рухи; 

– має уявлення про жести; 

– вміє імітувати голоси тварин, казкових персонажів; 

–  позитивно ставиться до дітей в групі, до перебування в 

дитячому садку. 

 

Другий рік навчання  

Середня група (5-й  рік  життя) 

Освітні завдання:  

навчальні: вчити вживати слова, що означають основні частини 

мови (слово-назва, слово-дія, слово-ознака); вчити добирати і вживати 

синоніми, антоніми, узагальнюючі поняття; вчити використовувати 

прислів'я, приказки, загадки, образні вирази; вчити правильно 

вимовляти звуки та слова відповідно літературних норм української 



мови; вчити виділяти перший і останній звуки в слові, інтонаційно 

виділяти заданий звук у слові, добирати слова із заданим звуком; вчити 

самостійно близько до тексту переказувати знайомі дитячі твори; вчити 

складати під керівництвом дорослого розповіді з власного досвіду; 

виховні: виховувати доброзичливе ставлення до інших дітей та 

дорослих, активність у взаємодії під час спільної діяльності. 

корекційно-розвивальні: розвивати навички взаємодії з дорослим, 

брати участь в організованих вихователем діалогах; розвивати вміння 

самостійно складати розповіді з п'яти-шести речень описового та 

сюжетного характеру; формувати вміння вживати форми ввічливості 

без нагадування вихователя;  формувати уявлення про емоційні стани, 

причини їх виникнення та мімічні прояви; розвивати навички 

сприймати емоційні стани в ситуації спілкування, розуміти причиново-

наслідкові взаємозв’язки між емоційним станом та дією; формувати 

вміння вербально описувати емоційні стани, відтворювати мімічні рухи 

основних емоційних станів; формувати уміння використовувати міміко-

жестові засоби спілкування в грі, спілкуванні, на заняттях; формувати 

вміння сприймати та розуміти значення основних жестів, відтворювати 

їх. 

1. У світі слів.  

Продовжувати збагачувати словник дітей відповідно до тем: «У 

світі рідної природи»; «Побут, меблі, одяг, взуття»; «Наші найменші 

друзі»; «Праця дорослих»; «Транспорт»; «Дитина між людей»; «Наша 

Україна»; «Народні свята»; «Ввічливі слова». 

Збагачувати словник складними словами зі з'єднувальними 

голосними о, е (снігопад, землероб), частками ось, хай, уже.  

Стимулювати дітей вживати епітети, порівняння, синоніми, 

антоніми, образні вирази, приказки, прислів'я; використовувати видові 

та родові узагальнюючі поняття (посуд, овочі, рослини, тварини).  



Активізувати словник дошкільників за допомогою ігор, вправ, 

розгляду іграшок, предметів, читання художніх дитячих творів, усної 

народної творчості.  

Уточнювати розуміння дітьми часових, просторових понять, слів 

з переносним значенням, фразеологічних виразів. 

2. У світі звуків.  

Уточнювати, закріплювати правильну вимову приголосних звуків 

рідної мови, домогтися правильної вимови шиплячих та звука р.  

Розвивати мовне дихання, фонематичний слух, інтонаційну 

виразність мовлення за допомогою ігрових вправ, чистомовок, 

скоромовок. 

Залучати дітей до звукового аналізу слів, визначення кількості 

звуків у слові, інтонаційного виділення певного звука в іграх, вправах.  

Формування знань про те, що слова складаються зі звуків, звучать 

по-різному, звуки вимовляються в певній послідовності, слова бувають 

короткими і довгими.  

Визначати перший і останній звук у слові, придумувати слова з 

відповідним звуком. Закріпити поняття «звук», «слово». 

3. Дитяча граматика.  

Продовжувати навчати дітей узгоджувати слова в роді, числі та 

відмінку.  

Вживати складні граматичні форми: невідмінювані іменники; 

слова, що вживаються в однині чи множині, збірні іменники; складні 

дієслівні форми (одягати, ходити, класти, возити та ін.).  

Стимулювати дитяче словотворення (хліб – хлібниця, сіль – 

сільничка).  

Розвивати чуття мови, увагу до граматичних помилок, навички 

самокорекції, самоконтролю і взаємоконтролю в іграх та ігрових 

дидактичних вправах. 



Вживати, дотримуючись правильного порядку слів, різні типи 

речень: розповідні, питальні, окличні; прості, поширені зі 

сполучниками, прийменниками. 

4. Сходинки спілкування. 

Спілкування з дорослими. Вступати в невимушену розмову з 

дорослими на запропоновані теми: «Знайомство»; «У колі друзів»; «У 

колі сім'ї»; «У дитячому садку»; «Ранок»; «Вечір»; «У магазині»; «В 

їдальні». Самостійно звертатись із запитаннями, проханнями до 

дорослих, називаючи їх на ім'я та по батькові. Вживати ввічливу форму 

звертання Ви. Вітатись та прощатися з дорослими – працівниками 

дитячого садка, дякувати за виявлену увагу, допомогу.  

Вміти слухати мовлення дорослих, не перебиваючи їх і не 

втручаючись у розмову старших. Своєчасно відповідати на запитання 

дорослих, вести діалог на запропоновану гему. 

Спілкування з однолітками. Самостійно вступати в невимушену 

розмову з дітьми, підтримувати запропоновану тему розмови, 

звертатись із запитаннями до інших, відповідати на запитання інших 

дітей.  

Уміти вести колективний діалог (троє-п'ятеро дітей) як у 

невимушеній розмові, так і під час організованих занять, застосовуючи 

вербальні та невербальні засоби спілкування, засоби інтонаційної 

виразності. У тактовній формі виявляти відмову, незгоду. 

Невербальні засоби спілкування. Навчити дитину виконувати 

фізичні вправи для розвитку загальної та дрібної моторики, мімічних 

м’язів (під керівництвом педагога); познайомити з емоційними станами 

– страх, злість, здивування, їх мімічними проявами; сприймати дотиком 

емоційні стани на рельєфних зображеннях (піктограмах), обличчі 

педагога, інших дітей, власному обличчі за мімічними проявами 

(ізольовано та в ситуації спілкування); називати їх; описувати емоційні 



стани вербально; пояснити дитині взаємозв’язок між емоційним станом 

та причиною його виникнення; сприймати, розуміти значення та 

правильно відтворювати прості жестові рухи (я відповім; постукати в 

двері; показати на щось; оплески;  добре; «ну –ну» (сваритися); великий 

– маленький); чути і відрізняти голосові характеристики голосу (силу, 

висоту, швидкість); співвідносити інтонаційні характеристики 

мовлення з характером, настроєм казкового персонажу. 

Культура спілкування. Продовжувати вчити дошкільників 

культури спілкування: розмовляти спокійним, лагідним тоном, 

дивлячись в очі співрозмовникові, без сторонніх жестів та рухів. 

Вживати ввічливі форми: доброго ранку, добрий день, добрий вечір, 

доброго здоров'я, прошу тебе (Вас), дозвольте, будь ласка, смачного. 

5. Зв'язне мовлення.  

Продовжувати розвивати усне зв'язне мовлення. Вчити 

переказувати невеликі казки та оповідання, відомі дітям чи вперше 

почуті, використовуючи окремі виражальні засоби творів, виразно 

передавати мовлення персонажів. 

Складати невеликі розповіді-описи про іграшки, предмети, живі 

об'єкти за зразком та запитаннями вихователя.  

Спонукати дітей складати короткі розповіді-описи знайомих 

іграшок, включати елементи порівняння за зовнішніми ознаками, 

надавати розповіді емоційного забарвлення («З усіх іграшок мені 

найбільше подобається ...»), вносити елементи передбачення («Із цією 

іграшкою я міг би так гратися...»).  

Спільно з вихователем складати сюжетні розповіді з п'яти-шести 

речень. 

Результати освітньої та корекційно-розвивальної роботи: дитина: 

- вживає слова, що означають усі частини мови; 

- добирає і вживає синоніми, антоніми, узагальнюючі поняття; 



- використовує у власному мовленні та під час переказів, 

розповідей  прислів'я, приказки, загадки, образні вирази;  

- правильно вимовляє шиплячі, звук р та слова відповідно 

літературних норм української мови; 

- виділяє перший і останній звуки в слові, інтонаційно виділяє 

заданий звук у слові, добирає слова із заданим звуком; 

- приймає участь в організованих вихователем діалогах: 

вихователь – дитина, дитина – дитина, груповий діалог; 

- вживає форми ввічливості без нагадування вихователя; 

- вміє самостійно складати розповіді з п'яти-восьми речень 

описового та сюжетного характеру;  

- самостійно близько до тексту переказує знайомі дитячі твори; 

- складає під керівництвом дорослого розповіді з власного 

досвіду; 

-  має чіткі уявлення про емоційні стани, причини їх виникнення 

та мімічні прояви; 

-  сприймає емоційні стани в ситуації спілкування, розуміє 

причиново-наслідкові взаємозв’язки між емоційним станом та дією; 

-  відтворює мімічні рухи основних емоційних станів; 

-  сприймає та розуміє  значення основних жестів, відтворює їх; 

-  вміє  керувати власним голосом; 

-  використовує міміко-жестові засоби спілкування в грі, 

спілкуванні, на заняттях;  

- доброзичливо ставиться до інших дітей та дорослих, охоче 

взаємодіє в спільній діяльності. 

 

 

 

 



Третій рік навчання  

Старша група (6-й  рік життя) 

Освітні завдання:  

навчальні: вчити правильно вимовляти усі звуки рідної мови; 

вчити класифікувати та групувати предмети за видовими та родовими 

ознаками; вчити самостійно добирати антоніми, синоніми, порівняння, 

утворювати споріднені слова; вчити складати речення, дотримуючись 

правильної послідовності слів у реченні, складів та звуків у словах, 

визначати голосні, м'які та тверді приголосні звуки; вчити визначати 

наголос; вчити називати на ім’я та по батькові співробітників дитячого 

садка; вчити самостійно, послідовно і логічно складати розповіді-описи 

та творчі розповіді, сюжетні оповідання (до 10 речень) з опорою на 

наочність та по пам’яті; вчити вільно переказувати літературні твори; 

вчити передавати інтонацією характер, емоційний стан казкового 

персонажа. 

виховні: виховувати бажання вступати у взаємодію, спілкування з 

однолітками, дорослими, співпрацювати з іншими в колективній 

діяльності, приймати та адекватно виконувати правила гри; виховувати 

турботливе ставлення, емпатію по відношенню до інших. 

корекційно-розвивальні: розвивати вміння невимушено вести 

діалог на запропоновані теми, використовуючи традиційні мовленнєві 

репліки та штампи; розвивати навички розуміння значення вербальних 

понять, якими позначається емоційний стан; формувати вміння з 

допомогою дотику впізнавати та називати емоційний стан; формувати 

вміння описувати вербально мімічно-експресивні прояви, пояснювати 

їх причиново-наслідкову дію, називати декілька вербальних еталонів 

характеристик емоційних станів; формувати вміння відтворювати 

основні жести, формувати уявлення про їх призначення та 

використання. 



1. У світі слів.  

Уточнювати та активізувати словник дітей відповідно до тем 

попередніх років навчання. Збагачувати словник новими словами за 

темами:  

Навчати використовувати слова, що означають назви якостей, 

властивостей, матеріалу різних предметів та речей; добирати синоніми, 

порівняння, слова з протилежними значеннями – антоніми (сухий - 

мокрий, світлий - темний), споріднені слова (ліс - лісовий - лісовик). 

Ознайомити дітей з багатозначними словами (кує зозуля; кує 

коваль). 

Навчати використовувати слова різного типу творення 

(синьоокий, темно-синій) складноскорочені слова (універсам, 

універмаг), словосполучення (український народ, пори року). 

Розширювати словник приказками, прислів'ями, образними 

виразами з художніх творів, узагальнюючими родовими поняттями 

другого порядку (квіти, дерева – рослини; одяг, взуття, меблі – речі), 

словами та фразами, що вживаються в переносному значенні. 

Вчити розуміти фразеологічні вирази (з ніг до голови; аж за 

вухами лящить; ллє, як з відра; як з гуски вода). 

2. У світі звуків.  

Вчити дітей розрізняти звуки мовні і немовні. Мовить тільки 

людина. 

Ознайомити дошкільників з реченням з двох-трьох слів (Дощ 

падає. Собака гавкає. Пташки співають. Машина їде швидко. Івась 

гарно читає). 

Учити правильно інтонувати та позначати умовними фішками 

голосні та приголосні звуки. Слова бувають різні: короткі і довгі (кінь, 

клоун, верблюд, конструктор). Визначати послідовність звуків у 

односкладових словах (на, но, ми). 



Формувати навички робити звуковий аналіз слів типу рак, жук; 

інтонувати та позначати відповідними фішками м'які приголосні з 

м'яким знаком та голосним і (сіль, тінь, ліс, дім); викладати фішками 

одно-, двоскладові слова (сон, кит, мило, жаба); визначати 

послідовність звуків у словах зі збігом голосних (клоун, радіо); 

приголосних на початку, у кінці, в середині слова (стіл, слон, міст, 

парк, качка, лампа). 

Ознайомити з поняттям «склад». Визначати одно-, дво-, 

трискладові слова. Ознайомити з наголосом. 

Викладати фішками трискладові слова з відкритими і закритими 

складами (корова, сорока, калина, робітник, коробка) та користуватися 

схемами при визначенні звуків у цих словах. 

Спонукати усно визначати звуки – без використання схем і 

фішок.  

Закріплювати в спеціальних іграх навички інтонування та 

звукового аналізу слів різної складності.  

Широко використовувати скоромовки, чистомовки, загадки, вір-

шики, фонетичні вправи для розвитку в дітей фонематичного слуху. 

3. Дитяча граматика.  

Вдосконалювати граматичну правильність усного мовлення. 

Виховувати критичне ставлення до граматичних помилок.  

Вправляти у вживанні важких граматичних форм – 

невідмінюваних іменників, дієслівних форм, прислівників, числівників, 

а також слів з чергуванням приголосних звуків. 

Спонукати дітей до утворення нових граматичних форм, а саме: 

за допомогою суфіксів (кіт – котик; рука – ручка – рученька – ручище; 

картопля – картоплина; кричати – крикнути), префіксів (йти – вийти, 

зайти, прийти, зійти; казка – приказка), порівняльного ступеня 

прикметників (довгий, довший, найдовший; гарний – кращий, 



найкращий, якнайкращий, щонайкращий), від іменників (вихователь – 

виховувати), від дієслів (лікувати – лікар, кричати –крикун). 

Вчити користуватись наголосом при зміні слів (лялька – ляльки, 

ляльок). Вживати та утворювати різні типи речень; з однорідними 

членами із з'єднувальною голосною і та без неї, з узагальнюючим 

словом, з вставними словами, вигуками, звертаннями, сполучниками 

адже, немов, ніби, наче, як. 

4. Сходинки спілкування. 

Спілкування з дорослими. Привчати виявляти ініціативу в 

спілкуванні з дорослими, звертатися з різного типу звертаннями. 

Підтримувати розмову, запропоновану дорослим.  

Вчити вести діалог на запропоновані теми: «У транспорті»; «У 

бібліотеці»; «Запрошення в гості, до кінотеатру та ін.»; «Привітання»; 

«Зустрічі на вулиці»; «Новачок у групі».  

Привчати вітатися та прощатися з дорослими, батьками дітей 

своєї групи, розмовляти лагідним тоном, ввічливо, дотримуючись 

засобів інтонаційної виразності та відповідних форм ввічливості, 

використовуючи невербальні форми спілкування. 

Бути стриманим та ввічливим, розмовляючи з незнайомими 

дорослими. 

Спілкування з однолітками. В спілкуванні з однолітками бути 

взаємно ввічливим, тактовним, використовувати інтонаційні засоби 

виразності та вивчені форми ввічливості. Розмовляти спокійним, 

лагідним тоном, не кричати, не перебивати товариша, не втручатись у 

розмову інших дітей. Уникати грубих, зневажливих слів.  

Засвоїти та вживати самостійно ласкаво-лагідні форми звертання 

(Марійко, Катрусю, Іванку, Михайлику).  

Вміти будувати різні форми діалогу між двома-чотирма дітьми на 

пропозицію вихователя як на занятті, так і у відповідних життєвих 



ситуаціях. 

Невербальні засоби спілкування. Удосконалювати вміння дітей 

правильно виконувати фізичні вправи, мімічну гімнастику; 

узгоджувати рухи з музикою, дотримуючись темпоритму вправи. 

Повторити та закріпити уявлення та практичні навички сприймання, 

розуміння, відтворення основних емоційних станів (радість, сум, 

спокій, страх, злість, здивування). Познайомити з емоційними виразами 

цікавості, провини, зневаги на рельєфних піктограмах; навчити 

визначати причину появи певних емоційних станів. Закріплювати 

вміння сприймати, розуміти та відтворювати жестові рухи, 

використовувати їх в грі, спілкуванні, навчанні (жести: так; погано; 

прислухатися; тонкий – товстий; високий – низенький). Ознайомити з 

поняттям “поза”, навчити сприймати і розуміти значення пози людини. 

Закріплювати уявлення: про інтонаційні характеристики мовлення 

людини; про передачу настрою, емоційного стану інтонацією голосу. 

Закріплювати вміння сприймати інтонаційні характеристики голосу 

(силу, висоту, темпоритм). Закріплювати навички адекватної 

міжособистісної взаємодії з однолітками та дорослими. Виховувати 

ввічливе, доброзичливе ставлення до оточуючих. 

Культура спілкування. У громадських місцях, на вулиці 

розмовляти спокійно, тихо, не привертати до себе уваги інших.  

Навчитися розмовляти невимушено, вільно, без напруження, 

тактовно, виразно, переконливо, додержуючись правильної пози, 

міміки (лагідна усмішка, ласкавий погляд та ін.), не допускати зайвих 

жестів і рухів.  

Уміти своєчасно змінювати емоційний тон розмови відповідно до 

ситуації спілкування: спокійно-лагідний, переконливий, прохальний, 

наказовий, пояснювальний та ін.  

Вживати форми ввічливості: доброго дня Вам (тобі), вітаю тебе 



(Вас), день добрий, доброго здоров'я, на добраніч, вибачте, будь ласка.  

4. Зв'язне мовлення.  

Вчити дітей логічно і послідовно будувати розповідь, без 

повторів і довгих пауз, дотримуватися структури залежно від типу 

монологічного висловлювання (розповідь, опис, міркування).  

Формувати художню виразність дитячого мовлення (вживати 

образні слова, епітети, порівняння).   

Розвивати вміння зв'язно, послідовно і зрозуміло переказувати 

художні твори, передавати діалог дійових осіб, характеризувати 

персонажів, використовувати в переказі епітети, порівняння, образні 

вирази.  

Вміти за завданням вихователя переказати твір, близько до 

тексту, частинами, вибірково. 

Удосконалювати вміння дітей складати детальні й цікаві 

розповіді-описи; розвивати у дітей пояснювальне мовлення, вміння 

складати описові загадки. Заохочувати ділитися власними 

переживаннями, знаннями в розповідях та діалогах. 

Навчати складати сюжетні розповіді за аналогією до змісту 

літературного твору, на запропоновану вихователем тему, за набором 

іграшок (ігровою ситуацією); дотримуватися структури сюжетної 

розповіді, зазначаючи місце і час дії, даючи коротку характеристику 

дійових осіб. 

Заохочувати дітей до виконання під час розповіді нескладних 

творчих завдань: придумувати події, які передують почутим зі слів 

вихователя або є продовженням їх змісту, включати нові образи в 

знайомі літературні сюжети чи придумувати нові події з літературними 

персонажами. 

Привчати дітей помічати цікаві сюжети, виразність мовлення 

своїх товаришів. 



5.  Підготовка до письма.  

Розвивати дрібні м'язи пальців та п'ясті руки, тактильну 

чутливість (визначати центр, середину аркуша паперу), просторові 

уявлення (ліворуч, праворуч, вгорі, внизу).  

Вправляти дітей у різних видах штрихування готових контурів: 

прямими лініями (геометричні фігури, будиночок, кошик, ваза, відро), 

похилими лініями (овочі, фрукти, листки), уривчастими короткими 

лініями (геометричні фігури, предмети овальної та прямокутної 

форми), напівовалами (жолудь, слива, вишня, абрикос, кукурудза, 

шишка), крапками (овочі, фрукти), змішане штрихування.  

Результати освітньої та корекційно-розвивальної роботи: дитина: 

- правильно вимовляє усі звуки рідної мови; 

- класифікує та групує предмети за видовими ознаками; 

- самостійно добирає синоніми, антоніми, порівняння, утворює 

споріднені слова; 

- складає речення, дотримуючись правильної послідовності слів 

у реченні, складів та звуків у словах, визначає голосні, м'які та тверді 

приголосні звуки; правильно визначає в словах наголос; 

- веде невимушено діалог (пояснювальний, розповідний, 

оцінювальний) і на запропоновані теми, використовуючи традиційні 

мовленнєві репліки та штампи: різні форми діалогу  

- знає і називає на ім’я та по батькові вихователів групи. інших 

працівників дитячого садка; 

- самостійно, послідовно і логічно складає розповіді-описи та 

творчі розповіді, сюжетні оповідання (10-15 речень) з опорою на 

наочність та по пам’яті; 

- розуміє значення вербальних понять, якими позначається 

емоційний стан; 

- розуміє та називає емоційний стан; 



- називає та відтворює основні жести, знає їх призначення та 

використання; 

- передає характер, емоційний стан казкового персонажа 

інтонацією голосу, жестами, пантомімічними засобами; 

-  виявляє бажання вступати у взаємодію, спілкування з 

однолітками, дорослими; 

-  співпрацює з іншими в колективній діяльності, приймає та 

адекватно виконує правила гри; 

-  вміє висловлювати турботливе ставлення, емпатію по 

відношенню до інших. 

Четвертий рік навчання 

(7-й рік життя) 

Освітні завдання:  

навчальні: вчити правильно вимовляти усі звуки рідної мови; 

класифікувати та групувати предмети за видовими та родовими 

ознаками; самостійно добирати антоніми, синоніми, порівняння, 

утворювати споріднені слова; вчити складати речення, дотримуючись 

правильної послідовності слів у реченні, складів та звуків у словах, 

визначати голосні, м'які та тверді приголосні звуки, наголос; вчити 

називати на ім’я та по батькові вихователя та інших співробітників 

дитячого садка; вчити самостійно, послідовно і логічно складати 

розповіді-описи та творчі розповіді, сюжетні оповідання (до 10 речень) 

з опорою на дидактичні матеріали та по пам’яті; вчити вільно 

переказувати літературні твори; передавати інтонацією характер, 

емоційний стан казкових персонажів; 

виховні: виховувати бажання вступати у взаємодію, спілкування з 

однолітками, дорослими, співпрацювати з іншими дітьми в колективній 

діяльності, приймати та адекватно виконувати правила гри; виховувати 

турботливе ставлення, емпатію по відношенню до інших; 



корекційно-розвивальні: розвивати навичку невимушено вести 

діалог на запропоновані теми, використовуючи традиційні мовленнєві 

репліки та штампи; розвивати навички розуміння значення вербальних 

понять, якими позначається емоційний стан; формувати вміння з 

допомогою дотику впізнавати та називати емоційний стан; формувати 

вміння словесно описувати мімічно-експресивні прояви, пояснювати їх 

причиново-наслідкову дію, називати декілька вербальних еталонів 

характеристик емоційних станів; формувати вміння відтворювати 

основні жести, мати уявлення про їх призначення та використання. 

1. У світі слів. Уточнювати та активізувати словник дітей 

відповідно до тем попередніх років навчання. Збагачувати словник 

новими словами за темами: «Народні вироби»; «Українські обряди та 

традиції»; «Морально-етичні взаємини між людьми»; «Дорожній рух»; 

«Запрошуємо в гості»; «Доброзичливі сусіди»; «Спорт»; «Професії моїх 

батьків», "Моя Україна".  

Розширювати запас синонімічних слів, уточняти розуміння їх 

дітьми, вчити добирати їх за завданням вихователя. Вчити добирати 

слова протилежного значення – антоніми (гіркий – солодкий,   м'який – 

твердий, рідкий – густий). Звернути увагу дітей на слова, що 

вимовляються однаково, але мають різне значення – омоніми (місяць на 

небі і місяць жовтень). Закріплювати та розширювати запас 

узагальнюючих слів. Стимулювати образне вживання слів (струмок 

співає, дерева розмовляють), у тому числі фольклорних виразів (кіт-

воркіт, зайчик-пострибайчик). 

Виховувати оцінне ставлення до власного мовлення та мовлення 

товаришів, уміння виправляти помилки, милуватися гарною мовою. 

2. У світі  звуків. Відпрацьовувати вміння регулювати гучність 

голосу  і темп мовлення, правильно інтонувати різні емоційні стани та 

передачу того, про що йдеться. Удосконалювати вимову всіх звуків 



рідної мови, відпрацьовувати вміння вимовляти шиплячі [ж], [ч], [ш], 

звукосполучення [шч], яке позначається буквою щ. Закріплювати 

вимову звуків, які становлять для дітей певні труднощі при вимові: с–з, 

с–ш, ч–ц, ж–ш, ж–з, л–р та інші. Вправляти у вимові слів з будь-якими  

поєднаннями глухих і дзвінких приголосних. Відпрацьовувати 

правильне наголошування слів у різних формах. Вчити римувати слова: 

торбина – драбина, яйце –кільце, у тому числі імена: Максим – Вадим, 

Орися – Марися.  

3. Дитяча граматика. Вдосконалювати граматичну правильність 

усного мовлення. Виховувати критичне ставлення до граматичних 

помилок.  

Вправляти у вживанні важких граматичних форм – 

невідмінюваних іменників, дієслівних форм, прислівників, числівників, 

а також форм слів з чергуванням приголосних звуків. 

Спонукати дітей до утворення нових граматичних форм, а саме: 

за допомогою суфіксів (кіт – котик; рука – ручка – рученька – ручище; 

картопля – картоплина; кричати – крикнути), префіксів (йти – вийти, 

зайти, прийти, зійти; казка – приказка), порівняльного ступеня 

прикметників (довгий, довший, найдовший; гарний – кращий, 

найкращий, якнайкращий, щонайкращий), від іменників (вихователь – 

виховувати), від дієслів (лікувати – лікар, кричати –крикун). 

Вчити користуватись наголосом при зміні слів (лялька – ляльки, 

ляльок). Вживати та утворювати різні типи речень: з однорідними 

членами із з'єднувальною голосною і та без неї, з узагальнюючим 

словом, з вставними словами, вигуками, звертаннями, сполучниками 

адже, немов, ніби, наче, як. 

4. Сходинки спілкування.  

Спілкування з дорослими. Навчати дитину бути ініціативною в 

спілкуванні з дорослими, звертатися з різного типу звертаннями. Вчити 



говорити чітко, виразно, в нормальному темпі. Підтримувати розмову, 

запропоновану дорослим.  

Вчити вести діалог на запропоновані теми: «У транспорті»; «У 

бібліотеці»; «Запрошення в гості, до кінотеатру та ін.»; «Привітання»; 

«Зустрічі на вулиці»; «Новачок у групі» та ін. 

Закріплювати навичку вітатися та прощатися з дорослими, 

батьками дітей своєї групи; розмовляти лагідним тоном, ввічливо, 

дотримуючись засобів інтонаційної виразності та відповідних форм 

ввічливості, використовуючи невербальні засоби спілкування; бути 

стриманим та ввічливим, розмовляючи з незнайомими дорослими. 

Спілкування з однолітками. В спілкуванні з однолітками 

привчати бути взаємно ввічливими, тактовними, використовувати 

інтонаційні засоби виразності та вивчені форми ввічливості; 

розмовляти спокійним, лагідним тоном, не кричати, не перебивати 

товариша, не втручатись у розмову інших дітей; уникати грубих, 

зневажливих слів, нав’язливих рухів.  

Закріплювати самостійне вживання ласкаво-лагідних форм 

звертання до дітей (Марійко, Катрусю, Іванку, Михайлику).  

Вчити будувати різні форми діалогу між двома-чотирма дітьми на 

пропозицію вихователя як на занятті, так і у відповідних життєвих 

ситуаціях. 

Невербальні засоби спілкування. Закріплення уявлень та 

практичних навичок сприймання, розуміння, відтворення основних 

емоційних станів (радість, сум, спокій, страх, злість, здивування). 

Познайомити з емоційними виразами цікавості, провини, зневаги на 

рельєфних піктограмах; навчити визначати причину появи певних 

емоційних станів.  

Закріплювати вміння сприймати, розуміти та відтворювати 

жестові рухи, використовувати їх в грі, спілкуванні, навчанні (жести: 



так; погано; прислухатися; тонкий – товстий; високий – низенький). 

Ознайомити дітей з поняттям “поза”, навчити сприймати і 

розуміти значення пози людини.  

Закріплювати уявлення: про інтонаційні характеристики 

мовлення людини; про передачу настрою, емоційного стану інтонацією 

голосу; сприймати та розуміти інтонаційні характеристики голосу 

(силу, висоту, темпоритм).  

Закріплювати навички адекватної міжособистісної взаємодії з 

однолітками та дорослими. Виховувати ввічливе, доброзичливе 

ставлення до оточуючих. 

Культура спілкування. Привчати дітей у громадських місцях, на 

вулиці розмовляти спокійно, тихо, не привертати до себе уваги інших.  

Вчити розмовляти невимушено, вільно, без напруження, 

тактовно, виразно, переконливо, додержуючись правильної пози, 

міміки (лагідна усмішка, ласкавий погляд та ін.), не допускати зайвих 

жестів і рухів.  

Вчити своєчасно змінювати емоційний тон розмови відповідно до 

ситуації спілкування: спокійно-лагідний, переконливий, прохальний, 

наказовий, пояснювальний та ін.  

Вживати форми ввічливості: доброго дня Вам (тобі), вітаю тебе 

(Вас), день добрий, доброго здоров'я, на добраніч, вибачте, будь ласка.  

4.  Зв'язне мовлення.  

Вчити дітей логічно і послідовно будувати розповідь, без 

повторів і довгих пауз, дотримуватися структури тексту залежно від 

типу монологічного висловлювання (розповідь. опис. міркування).  

Формувати художню виразність дитячого мовлення (вживати 

образні вирази, епітети, порівняння).   

Розвивати вміння зв'язно, послідовно і зрозуміло переказувати 

художні твори, казки, передавати діалог дійових осіб, характеризувати 



персонажів, використовувати в переказі епітети, порівняння, образні 

вирази.  

Вміти за завданням вихователя переказати твір, близько до 

тексту, частинами, вибірково. 

Удосконалювати вміння дітей складати детальні й цікаві 

розповіді-описи. Розвивати у дітей пояснювальне мовлення, вміння 

складати описові загадки. Заохочувати дошкільників ділитися 

власними переживаннями, знаннями.. 

Навчати складати сюжетні розповіді за аналогією до змісту 

художнього твору, на запропоновану вихователем тему, за ігровою 

ситуацією; дотримуватися структури сюжетної розповіді, зазначаючи 

місце і час дії, даючи коротку характеристику дійових осіб. 

Заохочувати дітей до виконання під час розповіді нескладних 

творчих завдань: придумувати події, які передують почутим зі слів 

вихователя або є продовженням їх змісту, включати нові образи в 

знайомі сюжети чи придумувати нові події з дійовими особами. 

Привчати дітей помічати цікаві сюжети, виразність мовлення 

своїх товаришів. 

5.  Підготовка до письма.  

Продовжити розвиток дрібних м'язів пальців та п'ясті руки, 

тактильної чутливості, просторові уявлення (ліворуч, праворуч, вгорі, 

внизу).  

Вправляти дітей у різних видах штрихування готових контурів: 

прямими лініями (геометричні фігури, будиночок, кошик, ваза, відро), 

похилими лініями (овочі, фрукти, листочки), уривчастими короткими 

лініями (геометричні фігури, предмети овальної та прямокутної 

форми), напівовалами (жолудь, слива, вишня, абрикос, кукурудза, 

шишка), крапками (овочі, фрукти), змішане штрихування.  

Результати освітньої та корекційно-розвивальної роботи: дитина: 



- правильно вимовляє усі звуки рідної мови; 

- класифікує та групує предмети за видовими та родовими 

ознаками; 

- самостійно добирає синоніми, антоніми, порівняння, утворює 

споріднені слова; 

- складає речення, дотримуючись правильної послідовності слів, 

складів та звуків у словах, визначає голосні, м'які та тверді приголосні 

звуки; визначає наголос; 

- веде діалог невимушено і на запропоновані теми, 

використовуючи традиційні мовленнєві репліки та штампи: різні форми 

діалогу (інформаційно-стверджувальний, пояснювальний, вітальний, 

наказовий, розповідний, оцінювальний, коментувальний), невербальні 

засоби спілкування; 

- самостійно, послідовно і логічно складає розповіді-описи та 

творчі розповіді, сюжетні оповідання (10-15 речень) з опорою на 

наочність та по пам’яті; 

- вільно переказує художні твори; 

-  розуміє значення вербальних понять, якими позначається 

емоційний стан; впізнає за інтонацією та називає емоційний стан 

людини, з якою спілкується; 

-  називає та відтворює основні жести, знає їх призначення та 

використання; самостійно відтворює основні мімічні прояви заданого 

емоційного стану; 

-  передає характер, емоційний стан казкового персонажа 

інтонацією голосу, жестами, пантомімічними засобами; 

-  виявляє бажання вступати у взаємодію, спілкування з 

однолітками, дорослими; 

-  співпрацює з іншими в колективній діяльності, приймає та 

адекватно виконує правила гри; 



-  вміє висловлювати турботливе ставлення, емпатію по 

відношенню до інших. 



ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НАВКОЛИШНІМ СВІТОМ 

Діти з глибокими порушенням зору, мають недостатні уявлення 

про предмети і явища навколишньої дійсності. Внаслідок порушення 

зорового сприймання ускладнюється можливість дистантного 

виділення конкретних ознак і властивостей предметів та об’єктів. У 

зв’язку з цим важливо в дошкільному віці навчити їх, використовуючи 

збережені органи відчуттів, правильно виділяти істотні ознаки і 

властивості, познайомити з недоступними сприйманню об’єктами, з 

метою формування їх образів та уявлень про них. 

Розділ програми “Ознайомлення з навколишнім світом” сприяє 

формуванню у дітей реальних уявлень про навколишній світ і життя 

людини. Під час його розробки було враховано відповідні програми 

Б.К. Тупоногова Т. П. Свиридюк (К.,1996 р.), а також аналіз сучасних 

наукових досліджень формування уявлень про навколишній світ у дітей 

з глибокими порушеннями зору. 

Діти повинні уявляти і конкретно діяти з різними предметами, 

знати призначення, способи дій з ними та їх застосування, розуміти 

умови життя, діяльності людини, її зв’язку з навколишнім світом. 

Тематикою ознайомлення, в першу чергу, стає близьке оточення 

дитини в дитячому садку і вдома. Процес ознайомлення будується за 

принципом детального вивчення предметів з їх властивостями і 

взаємозв’язками. В ході вивчення діти повинні навчитися послідовному 

дотиковому обстеженню, аналізу основних розпізнавальних ознак. 

Додаткова інформація про предмет, отримана через актуалізацію 

полісенсорних взаємозв’язків (слухово-рухових, тактильно-рухових, 

дотикових та ін.) і забезпечує незрячим малюкам більш повну і точну 

інформацію про навколишній світ. 

На 1-му і 2-му роках навчання заняття з ознайомлення з 

навколишнім світом тісно пов’язані з розвитком мовлення, оскільки 



формуванням чуттєвого досвіду дітей активно супроводжується 

вербалізацією, що й забезпечує формування умінь співвідносити 

конкретну ознаку з її словесним позначенням і створення адекватних 

образів предметів оточуючого світу. 

На 3-му і 4-му роках навчання разом з попереднім завданням 

здійснюється робота з розширення і систематизації уявлень в певних 

зв’язках суспільствознавчих, природознавчих, математичних та 

естетичних знань. Основними методами і засобами є спостереження, 

обстеження, екскурсії, дидактичні ігри, вправи з натуральними 

об’єктами або їх рельєфними зображеннями, перегляд діафільмів, 

розгляд різних видів наочності (картинки, іграшки, муляжі, опудала 

тварин та ін.), слухання грамзаписів, застосування магнітофонних 

записів тощо. 

В більш пізніх періодах навчання починають застосовуватися 

бесіди про предмети і об’єкти навколишнього світу, але провідним 

залишається використання практичного наочного матеріалу, що може 

активно сприйматися дітьми. 

Характер роботи тифлопедагога за програмою з ознайомлення з 

навколишнім має випереджаючий характер. Тифлопедагог напередодні 

заняття вихователя організовує підгрупові ознайомлюючі заняття на 

яких проводить детальне обстеження матеріалу, що вивчається 

формуються способи чуттєвого пізнання, а після – підгрупові та 

індивідуальні корекційні заняття, на яких сформовані уявлення за 

потребою коригуються та закріплюються. 

Важливе місце в програмі відводиться розвитку просторовій 

адаптації дітей з вадами зору в навколишньому оточенні. Незрячі 

дошкільники зазнають значних труднощів під час орієнтуванні в 

просторі, тому вони потребують спеціального формування просторових 



уявлень, умінь і навичок, за допомогою яких вони зможуть 

орієнтуватися в просторі і взаємодіяти з оточуючим світом. 

У програмі враховані міжпредметні зв’язки занять з 

ознайомлення з навколишнім світом з трудовим, фізичним виховання, 

соціально-побутовим та просторовим орієнтування. Реалізація між 

предметних взаємозв’язків допоможе педагогу домогтися більш 

усвідомленого і міцного засвоєння матеріалу, що вивчається. 

У програмі визначені мінімальні вимоги до знань і умінь 

незрячих дітей, необхідні для подальшого вивченням в початковій 

школі природничих дисциплін.  

 

Перший рік навчання  

Молодша група (4-ий рік життя) 

Освітні завдання: 

навчальні: формувати і розширювати уявлення про навколишній 

світ на полісенсорній основі; вчити способам пізнання навколишнього 

оточення за допомогою збережених аналізаторів, обстежувати 

незнайомі предмети за допомогою дорослих; правильно діяти з ними, 

знати їх призначення; знайомити з явищами суспільного життя; 

розширювати уявлення про окремі явища природи та їх особливості, 

навчати визначати стан погоди; формувати початкові уявлення про 

живу(рослин і тварин) та неживу природу, про зміст основних трудових 

процесів. 

виховні: виховувати гуманні та естетичні почуття: доброзичливе і 

дбайливе ставлення до навколишньої природи; виховувати активну 

пізнавальну зацікавленість до навколишнього світу; 

корекційно-розвивальні: розвивати координацію рухів обох рук і 

тонку моторику кінчиків пальців, слухово-тактильну координацію; 



розвивати практичні навички обстежувальних дій, стимулювати 

використовувати їх у самостійній діяльності. 

 

Явища громадського життя. 

Людина. Формувати уявлення про зовнішні фізичні особливості 

людини (у кожного є голова, руки, ноги; на обличчі – очі, ніс, рот і т. 

д.). 

Учити розрізняти за зовнішніми ознаками (одягу, зачісці) статеву 

приналежність (хлопчик, дівчинка). 

Знайомити з фізичними і емоційними станами людину (зголоднів 

- наситився, втомився - відпочив, захворів - вилікувався, заплакав - 

засміявся і т. д.). 

Людина і родинні зв'язки. Навчити говорити своє ім'я та імена 

членів своєї сім'ї; розрізняти родинні зв'язки, правильно відповідати на 

запитання „Як звуть твою маму? тата? дідуся? бабусю”? 

Дитячий садок. Учити дізнаватися свій дитячий сад, знаходити 

свою групу. Називати основні приміщення, споруди (роздягальна, 

туалет, сходи, ділянка, пісочниця, гірка та ін.). Формувати вміння 

розпізнавати співробітників, які працюють в групі, і дітей своєї групи; 

називати вихователя, помічника вихователя на ім’я. 

Рідна країна. Нагадати дітям назву міста (селища), в якому вони 

живуть. 

Свята. Збагачувати досвід дітей новими яскравими враженнями, 

пов’язаними зі змістом відомих свят (Новий рік, День Матері). 

Підтримувати у дітей радісний настрій, бажання брати участь в 

прикрасі групової кімнати; організувати участь дітей в святкових 

ранках. 

Праця дорослих. Формувати інтерес до праці оточуючих 

дорослих, уміння впізнавати і називати деякі трудові дії (помічник 



вихователя миє посуд, прибирає кімнату, приносить їжу і т. д.). 

Знайомити зі змістом праці людей, працюючих в дитячому саду, з 

назвами деяких професій: кухар готує їжу, двірник підмітає, 

вихователь читає дітям книжку, і т. д. 

Формувати уявлення про значення результатів праці для людей 

виховувати дбайливе ставлення до результатів праці. У ігровій формі 

включатися в спільні з дорослим трудові дії. 

Предмети найближчого оточення.  

Знайомити дітей з предметами найближчого оточення (іграшки, 

одяг, посуд, меблі, предмети особистої гігієни, знаряддя праці – віник, 

мітла, лопата, відро, лійка та ін.). Вчити розрізняти і називати 

предмети, виділяти їх частини, істотні ознаки і властивості (форма, 

розмір, різна фактура поверхні та ін.). Співвідносити конкретну ознаку 

з його словесним позначенням. 

Знайомити з призначенням предметів і діями з ними (у тарілку 

насипають суп, ложкою їдять та ін. 

Учити розрізняти протилежні дії (одягнутись-роздягнутись, 

застібнути-розстібнути). Формувати розуміння елементарних 

причинно-наслідкові зв'язки між деякими явищами (впустив чашку – 

вона розбилася). 

Вчити групувати предмети за спільними ознаками („Знайди такий 

же” „Підбери пару”); за конкретною ознакою („Збери усі маленькі 

ложки”), призначенням („Вибери предмети для годування ляльки, для 

купання”, „Приготуй лялькам одяг для прогулянки”). 

Допомагати порівнювати знайомі предмети за ознаками 

(гладенький-шорский, великий - малий), що диференціюються. 

Підводити до розуміння узагальнених слів (іграшки, одяг, посуд та ін.). 

Вчити виконувати дії з предметами. 



Транспортні засоби. Знайомити дітей з видами транспорту 

(машина, автобус, потяг, літак та ін.) залежно від можливостей 

найближчого оточення. Вправляти у впізнаванні і називанніі легкових, 

вантажних машин, пасажирського транспорту. 

Формувати уявлення про те що в автобусі, автомобілі їздять 

люди, у вантажних машинах возять вантажі. 

Учити виділяти і називати частини вантажного автомобіля 

(кермо, колеса, кабіна, кузов), деякі дії шофера (сідає в кабіну, включає 

мотор, повертає кермо). 

Світ природи.  

Нежива природа. 

Формувати уявлення про воду в побуті (ллється, тепла - холодна; 

у воді купаються, водою умиваються, у воді перуть тощо); про воду в 

природі (біжать струмки, тануть бурульки; річка, ставок). 

Познайомити з властивостями снігу (м'який, з нього можна 

ліпити, холодний, у теплі тане), льоду (твердий, холодний, в теплі 

тане), піску. 

Формувати уявлення про різні стани погоди (йде дощ, сніг; 

світить сонце; дме вітер) і залежності від них людей (йде сніг, холодно, 

люди одягають теплий одяг тощо). Звертати увагу дітей на наявність 

різних звуків в неживій природі (скрип снігу, шум дощу тощо). 

Жива природа.  

Знайомити з рослинним світом: трава, дерева (на прикладі 1-2 

видів, що ростуть на ділянці), квіти. Учити розрізняти і називати ознаки 

рослин, що сприймаються дотиково (стовбур дерева шорсткий, стебло 

квітки колюче) за запахом (різний запах квітів), на слух (листя 

шарудить). Учити розрізняти рослини за відмінними ознаками (трава 

низька, м’яка, зелена; дерево високе, на ньому багато листя; квіти 

мають різний запах). 



Спостерігати за кімнатними рослинами в куточку природи (1-2 

види). Надавати допомогу дорослому у догляді за ними (поливати). 

Учити розрізняти за виглядом, смаком, назвою деякі овочі і фрукти 

(найбільш поширені), називати їх. 

Знайомити з тваринним світом. Виділяти на слух птахів у 

довкіллі, спостерігати за ними на ділянці дитячого садка: літають, 

сідають на дерева, клюють, видають звуки (горобець, голуб). 

Учити розрізняти і називати тварин (спостереження, рельєфні 

зображення, іграшки, опудала): заєць, ведмідь, лисиця, кішка, собака, 

корова, кінь, коза; їх дитинчат; свійських птиць (курка, півень). 

Виділяти і називати частини тіла тварин : голова, тулуб, хвіст, ноги, 

лапи; на голові - вуха, очі роги, рот. Розрізняти характерні особливості 

зовнішнього вигляду тварин: корова, коза - з рогами, заєць - з довгими 

вухами і т. п. Учити наслідувати звуки тварин. 

Спостерігати за тваринами в куточку природи (хом’ячок, папуга). 

Привчати дітей допомагати доглядати за тваринами (погодувати). 

Привчати дітей дбайливо ставитися до живої природи – не рвати 

траву, листя, квіти, не ламати гілки дерев та кущів. 

Результати освітньої та корекційно-розвивальної роботи: дитина: 

- виявляє активну пізнавальну зацікавленість до навколишнього 

світу; 

- розрізняє яскраво виражені емоційні стани людей.  

- знає членів своєї сім'ї, їх імен. 

- має уявлення про зміст основних трудових процесів двірника, 

няні, кухаря, значенні їх праці для людей. 

- спільно з дорослими виконує обстежувальні дії; окремі з них, 

освоєні раніше, використовує в самостійній діяльності. Дії руки 

контролює залишковим зором (при його наявності);  



- показує і називає об'єкти, окремі їх частини, ознаки і 

властивості на прохання дорослого;  

- вміє діяти з предметами відповідно до призначення; 

- охоче бере участь у спостереженнях та догляді за тваринами і 

рослинами, неживою природою; 

- розрізняє і називає деякі об'єкти живої і неживої природи; 

- виявляє зацікавленість і життєрадісність при зустрічі з 

красивими об’єктами навколишнього. 

 

Другий рік навчання  

Середня група (5-й  рік життя) 

Освітні завдання: 

навчальні: збагачувати уявлення про рослини, тварин, об'єкти 

природи та найближчого оточення; вчити розрізняти і називати пори 

року, їх відмітні ознаки; формувати уявлення про явища громадського 

життя; про людей, про особливості їх зовнішнього вигляду, про 

частини тіла людини, функціональне призначення окремих органів; 

формувати уявлення про соціальну роль дорослих в сім'ї; продовжувати 

знайомити з працею дорослих; визначати спрямованість результатів 

праці дорослих в конкретних трудових процесах; формувати уявлення 

про основні види транспорту, його призначення. 

виховні: виховувати дбайливе ставлення до природи, до предметів 

найближчого оточення; заохочувати допитливість; виховувати 

дбайливе ставлення до результатів праці дорослих; виховувати бажання 

брати активну участь у догляді за рослинами і тваринами включаючись 

в діяльність дорослих; виховувати зацікавленість, емоційність у 

спілкуванні з природою. 

корекційно-розвивальні: розширювати уявлення про предмети, що 

оточують; розвивати сенсорні здібності, закріплювати навички 



дотикового і слухово-дотикового обстеження об'єктів; формувати 

вміння узагальнювати, групувати і диференціювати предмети за 

окремими ознаками; підтримувати інтерес до об'єктів живої і неживої 

природи; розвивати прості форми наочно-дійового і наочно-образного 

мислення в процесі залучення дітей до природи; розвивати навички 

активного обстеження нових предметів, практично виявляти їх 

властивості; розвивати навички встановлювати зв'язки між 

призначенням предмета, його будовою і матеріалом, з якого він 

зроблений; формувати вміння групувати і узагальнювати предмети за 

окремими ознаками. 

Явища громадського життя. 

Людина. Формувати уявлення про вік людей (люди діляться на 

дорослих і дітей дорослі - на молодих і старих). 

Формувати уявлення про індивідуальні особливості зовнішності 

різних людей. Учити порівнювати зовнішні ознаки один одного. 

Формувати уявлення про те, що людина повинна в певний час 

робити, їсти, пити, спати і що їй для цього потрібно. 

Людина і родинні зв'язки. Формувати усвідомлені уявлення 

дитини про сім'ю, розуміння себе як члена сім'ї. Учити розуміти 

родинні зв'язки в сім'ї; розуміти статеву приналежність членів сім'ї 

(тато і дідусь – чоловіки, брат – хлопчик; вони мають чоловічі імена; 

мама і бабуся – жінки, сестра – дівчинка; вони мають жіночі імена). 

Розмовляти з дітьми про членів сім'ї. Знати імена членів сім'ї, 

відповідати на питання „Хто це?”, „Як звуть?”, „З ким живеш?” 

Формувати елементарні уявлення про те, що в сім'ї усі 

піклуються один про одного, один одному допомагають; що любов є 

джерелом взаємин і взаємодопомоги в сім'ї. 



Людина та її житло. Формувати уявлення про те, що людина 

живе у будинку або квартирі, де є різні кімнати. Формувати уявлення 

про основні предмети побуту, їх призначення.  

Дитячий садок. Продовжувати знайомити з різними 

приміщеннями дитячого садку. Учити називати на ім'я та по батькові 

деяких працівників закладу (музичний керівник, медсестра, завідуюча 

та ін.). 

Викликати бажання підтримувати порядок в групі виховувати 

дбайливе ставлення до іграшок, книг, особистих речей. 

Суспільно-побутові установи. Знайомити з призначенням деяких 

суспільно-побутових установ (магазин, лікарня, їдальня, дитсадок, 

школа, кінотеатр). 

Рідна країна. Розвивати уявлення про місто, село, в якому діти 

живуть. Знати його назву. Розповідати про відмінність міста і селища. 

Спонукати дітей розповідати про те, де вони гуляли у вихідні дні (у 

парку, сквері та ін.). 

Свята. Знайомити зі святом збирання врожаю; зі святами Новий 

рік Різдво, Великдень, 8-е березня. Розповідати про національні страви. 

Залучати дітей до прикрашання групової кімнати до святкування 

основних святкових дат держави, виховувати почуття причетності до 

життя країни. 

Праця дорослих. Продовжувати знайомити з працею дорослих 

(кухар, медична сестра, помічник вихователя, двірник, шофер, лікар). 

Звертати увагу на трудові дії, їх послідовність в роботі дорослих, на 

результат роботи. 

Формувати уявлення про те, що різними видами транспорту 

керують люди різних професій (шофер, водій, льотчик, капітан, 

машиніст). Розширювати уявлення про деякі трудові дії водія автобуса 

(включає двигун, управляє рухом автобуса оголошує зупинки, 



відкриває і закриває двері, стежить, щоб усі люди увійшли до автобуса, 

а кому треба – вийшли з нього). 

Формувати уявлення про значення праці дорослих; учити 

дбайливо ставитися до результатів праці. 

Предмети найближчого оточення. Продовжувати знайомити дітей 

з різноманітними предметами найближчого оточення, їх призначенням. 

Учити розрізняти і називати істотні деталі предметів (у стільця – 

ніжки, спинка, сидіння). Розрізняти і називати якості і властивості 

предметів і матеріалів, з яких вони виготовлені, сприймаємих 

залишковим зором (колір, розмір, форма), дотиком (гладкий, шорсткий, 

твердий м'який та ін.), на слух (шарудить, стукає). Навчати простому 

експериментуванню (тоне – не тоне, рветься – не рветься, б'ється – не 

б'ється). 

Звертати увагу дітей на зв'язок між призначенням предмета і 

матеріалом, з якого він виготовлений. 

Формувати уявлення про різноманітність предметів одного ряду 

(наприклад, книги бувають великими, маленькими, товстими, тонкими, 

книжки-розкладки та ін.; стільці бувають більшими, маленькими, з 

м'яким сидінням, зі спинкою та без та ін.). 

Розвивати уміння порівнювати і групувати предмети за формою, 

розміром, матеріалом, призначенням, використовуючи практичні дії з 

предметами, їх моделями або рельєфними зображеннями. 

Підводити до засвоєння понять : іграшки, меблі, посуд, одяг, 

взуття. 

Учити правильно використовувати предмети обстановки в 

груповій кімнаті. Познайомити з правилами зберігання іграшок, книг, 

посуду, спонукати до дотримання цих правил. 



Учити розуміти доцільність і цілеспрямованість дій, помічати 

прості причини і наслідки власних дій (наприклад, якщо декілька 

кубиків поставити один на одного нерівно, то вежа впаде). 

Транспортні засоби. Розширювати уявлення про засоби 

пересування, їх призначення (перевозити людей і вантажі). Розрізняти і 

називати різні види вантажного і пасажирського транспорту (автобус, 

тролейбус, трамвай, літак, теплохід, потяг, вантажна машина); виділяти 

частини вантажної машини. Групувати транспортні засоби за 

призначенням. 

Розрізняти проїжджу частину дороги, тротуар; розуміти значення 

світлових та звукових сигналів світлофора в русі машин і пішоходів. 

Світ природи. 

Формувати уявлення про існуючі у навколишньому світі прості 

закономірності і залежності (світить сонце – тепло, дме вітер – 

гойдаються гілки дерев, йде дощ – калюжі на землі; якщо холодно – 

треба тепліше одягнутися, якщо сильний вітер – закрити вікно). 

Нежива природа. Учити розрізняти і називати день і ніч, основні 

стани погоди: дме вітер, йде дощ, сніг; похмуро, сонячно. Знайомити з 

деякими характерними особливостями пір року (обпадає листя; випав 

сніг; побігли струмки, розпустилися квіти і т. п.). 

Продовжувати знайомити з властивостями води (ллється, тепла, 

холодна), снігу (білий, холодний, в теплі тане), льоду (прозорий, 

твердий, слизький, в теплі тане), піску (сухий - сипучий, коли вологий - 

м'який, з нього можна ліпити), глини (суха - тверда, волога - м'яка, 

можна ліпити). Звертати увагу дітей на звуки неживої природи, учити 

співвідносити звук з його джерелом. 

Жива природа. Рослинний світ: формувати елементарні уявлення 

про деякі рослини, що ростуть в цій місцевості. Учити розрізняти і 

називати 2-3 види дерев 2-3 види культурних або дикорослих рослин з 



яскраво вираженими характерними ознаками (форма, фактура листя, 

запах). Знати, що рослина – жива, у неї бувають „дітки” – це насіння, з 

насіння виростають нові рослини; що для життя рослинам потрібні 

умови: вода, ґрунт, тепло. Звертати увагу дітей на схожість життєвих 

потреб людини і рослин (дихання, живлення, рух). 

Розрізняти і називати надземні частини рослин: стебло, листя, 

квіти, плоди; у дерева - стовбур, гілки, листя або голки (у природі і на 

спеціально підготовлених малюнках - рельєфних). 

Знайомити з рослинами в куточку природи; учити розрізняти і 

називати 2-3 кімнатних рослини. Знати, чому людина доглядає за 

рослинами; залучати до роботи по догляду за рослинами в куточку 

природи, на ділянці (поливання). 

Учити розрізняти за назвою, зовнішніми ознаками, смаком деякі 

овочі і фрукти (морква, огірок помідор, редис, цибуля, груша, яблуко, 

слива, лимон, апельсин). 

Тваринний світ. Продовжувати знайомити з домашніми (кішка, 

собака, корова, коза, свиня), дикими тваринами (лисиця, заєць, ведмідь) 

і їх дитинчатами. Виділяти частини тіла тварин. Знати відмінні 

особливості зовнішнього вигляду тварин (лисиця руда, у неї довгий, 

пухнастий хвіст). Формувати первинні уявлення про класифікацію 

тварин : дикі тварини живуть в лісі, самі добувають собі їжу; домашні 

тварини не можуть жити самостійно, без турботи людини вони гинуть. 

Формувати уявлення про значення тварин в житті людини і людини в 

житті тварин. 

Спостерігати за птахами, що відвідують ділянку дитячого саду 

(горобець, ворона, синиця), виділяти їх особливості: розмір, 

забарвлення, видавані звуки. Надавати допомогу зимуючим птахам 

підгодовуючи їх крихтами хліба. Знайомити зі свійськими птицями 

(півень, курка, гусак), їх відмінними особливостями. 



Знайомити з комахами (метелики, жуки), жабами, спостерігаючи 

їх в природі і використовуючи наочність. 

Продовжувати знайомити з мешканцями куточка природи; 

спостерігати, як дорослі доглядають за ними, брати участь в роботі по 

догляду за мешканцями живого куточка. 

Результати освітньої та корекційно-розвивальної роботи: 

дитина: 

- має уявлення про частини тіла людини, функціональне 

призначення окремих органів;  

- знає членів своєї сім'ї, їх імен; має уявлення про соціальну 

роль дорослих в сім'ї; 

-  активно обстежує нові предмети в оточенні практично 

виявляючи їх можливості. Встановлює зв'язки між призначенням 

предмета, його будовою і матеріалом, з якого зроблений предмет. Уміє 

групувати і узагальнювати предмети за окремими ознаками. Дбайливо 

ставиться до предметів найближчого оточення; 

- розрізняє і називає конкретні види дерев, кущів, овочів, 

фруктів, тварин різних груп; має уявлення про їх основну будову. 

Розуміє і вживає узагальнене поняття. Бере активну участь у догляді за 

рослинами і тваринами включаючись в діяльність дорослих;  

- розрізняє і називає пори року і їх відмітні ознаки. Виявляє 

зацікавленість, емоційність у спілкуванні з природою, проявляє 

дбайливе ставлення до об'єктів природи; 

- має уявлення про основні види транспорту, його призначення. 

Має уявлення про працю дорослих і про основні трудові процеси. 

 

 

 

 



Третій рік навчання  

Старша група (6-ий  рік  життя) 

Освітні завдання: 

навчальні: розширювати уявлення дітей про предмети та явища 

оточуючого, засоби пересування і зв'язку, деякі громадські явища і 

події; формувати уявлення про працю дорослих, її громадське 

значення, трудовий процес; формувати початкові уявлення про світ 

соціальних стосунків людей; продовжувати знайомити з 

особливостями, ознаками, властивостями, причинно-наслідковими 

взаємозв'язками природних явищ; формувати уявлення про участь 

людини у збереженні і примноженні природи; розвивати уявлення про 

пори року і їх відмітні ознаки. 

виховні: виховувати доброзичливе, дбайливе ставлення до усього 

живого, інтерес до догляду за тваринами і рослинами; виховувати 

любов і прихильність до сім'ї, рідного дому, дитячого садка, рідного 

міста; розвивати інтерес до доступних явищ громадського життя, 

традицій; стимулювати прояви інтересу до об'єктів живої і неживої 

природи, до праці дорослих, техніки; виховувати бажання допомагати 

старшим, з повагою ставитися до праці дорослих. 

корекційно-розвивальні: уточнювати, розширювати уявлення про 

навколишній світ на сенсорній та інтелектуальній основі; формувати 

адекватні образи предметів реального світу; розвивати вміння 

порівнювати предмети, групувати їх і класифікувати; розвивати вміння 

розрізняти і правильно називати рослини і тварин, їх характерні ознаки, 

давати їм узагальнені назви; розвивати уявлення про особливості своєї 

зовнішності; про основні фізичні і емоційні стани людини; розвивати 

усвідомлене прагнення до пізнання нового відносно конкретних 

предметів або явищ; розвивати навички самостійного обстеження для 

виділення якостей і властивостей предметів і матеріалів у власній 



діяльності; розвивати вміння видового і родового узагальнення, з 

опорою на істотні ознаки.  

Явища громадського життя. 

Людина. Продовжувати формувати уявлення про індивідуальні 

особливості зовнішності різних людей. Учити порівнювати зовнішні 

ознаки один одного, розповідати про свій зовнішній вигляд. 

Формувати уявлення про різноманітність людей за статтю, 

зростом (діти, дорослі, люди похилого віку; чоловіки, жінки, хлопчики, 

дівчатка). 

Людина і родинні зв'язки. Навчити розуміти слова: ім'я, вік, 

батьки, сім'я. Сформувати уявлення про склад сім'ї, родинні зв'язки, 

своє ім'я, прізвище, вік, ім'я і по батькові батьків, імена інших членів 

сім'ї. Ознайомлювати  дітей з сімейними традиціями, датами і подіями. 

Формувати уявлення про домашню господарську діяльність 

дорослих (ходять в магазин, прибирають квартиру, викидають сміття, 

стежать за порядком). Учити виявляти турботу про близьких людей, 

надавати їм допомогу. 

Людина і її житло. Розширювати уявлення про житло людини 

(будинок, квартира, призначення кімнат), предмети побуту, домашню 

адресу, кількість поверхів у будинку, поверх, на якому знаходиться 

квартира.  

Дитячий садок. Продовжувати знайомити дітей з дитячим садом і 

його співробітниками: в дитячому саду, окрім групи, музичного і 

фізкультурного залів, є різні кабінети, кухня, пральня; тут працюють 

різні люди, які люблять дітей і піклуються про них. Навчати 

підтримувати порядок в груповій кімнаті, залучати до участі в 

обговоренні та оформленні групової кімнати. 



Збагачувати уявлення дітей про однолітків групи, про їх 

стосунки: хто з ким дружить, в які ігри любить грати і т. п. 

Підтримувати інтерес і увагу до навколишніх дорослих і дітей. 

Суспільно-побутові установи. Знайомити з призначенням пошти, 

телеграфу. Формувати уявлення про деякі форми зв'язку між людьми 

(люди пишуть один одному листи, надсилають телеграми, посилки, 

розмовляють по телефону). 

Рідна країна. Формувати уявлення про рідну країну: наша країна 

– Україна, Київ – столиця нашої країни, в Україні багато міст і селищ; 

українці – населення України, у них своя мова, своя музика, казки, 

прислів'я, костюми, побут; в Україні живуть різні народи. Виховувати 

позитивне ставлення дитини, до оточуючих людей, незалежно від 

національності. 

Знайомити з основними пам'ятками України; з пам'ятками 

рідного міста, селища. Звертати увагу дітей на специфіку основних та 

додаткових будівель в місті і селі. 

Знайомити з народним костюмом, його прикрашанням різними 

орнаментами, з народними музичними інструментами Розширювати 

уявлення про національні страви, залучати до народних традицій. 

Свята. Знайомити з подіями навколишнього громадського життя, 

загальнонародними святами. Обговорювати як до них треба готуватися. 

Виховувати у дітей почуття радості, бажання брати участь у святі. 

Залучати дітей до створення нескладних виробів, іграшок і прикрас. 

Праця дорослих. Продовжувати знайомити з працею дорослих 

(шофер і інші працівники транспортних професій, продавець, лікар, 

листоноша, будівельник, фермер), їх змістом. Уточнювати, 

розширювати уявлення дітей про те, що роблять люди цих професій, 

для кого працюють, які отримують результати. Розрізняти ознаки 

професії людей за особливостями одягу (лікар, кухар та ін.). 



Формувати уявлення про працю хліборобів (вирощування зерна, 

використання в роботі різних машин, що полегшують і прискорюють 

трудовий процес) пекарів. Виховувати дбайливе ставлення до хліба. 

Знайомити зі знаряддями праці, інструментами, необхідними для 

праці дорослих; з машинами, що полегшують трудовий процес 

(мікрохвильова піч, електром'ясорубка, пральна машина). 

Виховувати інтерес і повагу до праці дорослих, бажання 

допомогти, уміння берегти результати праці. Заохочувати прагнення 

дітей відодражати в іграх трудові дії дорослих. 

Предметне оточення. Продовжувати учити способам обстеження 

предметів. Учити орієнтуватися в різноманітті предметів одного виду 

(сукні різного кольору, фасону, розміру, з різного матеріалу), 

розрізняти і правильно називати навколишні предмети. Виділяти їх 

властивості (форму, розмір, колір, вагу предмета), відбивати ці 

властивості в мові. 

Формувати узагальнені поняття (одяг, взуття, іграшки, меблі 

тощо). Продовжувати учити порівнювати і групувати предмети за 

призначенням, кольором, формою, розміром; робити узагальнення 

(іграшки, меблі, одяг тощо), диференціювати предмети в межах одного 

ряду (наприклад, одяг літній і зимовий). Привертати увагу до 

естетичних якостей предметів і обстановки. 

Розповідати про матеріали, з яких зроблені предмети (тканина, 

метал, папір, гума, пластмаса, скло, фарфор та ін.). Учити розрізняти, 

визначати властивості матеріалів. Учити розуміти, що схожі за 

призначенням предмети можуть бути зроблені з різних матеріалів. 

Пояснювати доцільність виготовлення предмета з певного матеріалу 

(корпус машини - з металу, шини - з гуми тощо). Заохочувати спроби 

дітей дізнаватися, де і як зроблена та чи інша річ. Учити 

використовувати предмети за їх призначенню. 



Транспортні засоби. Розширювати уявлення дітей про 

громадський транспорт (автобус, трамвай, тролейбус, вантажна 

машина, потяг, літак, вертоліт, теплохід), його призначення. Вправляти 

в розрізненні транспортних засобів, звертати увагу на звуки 

проїжджаючого транспорту. Знайомити з різноманіттям вантажного 

транспорту, звертати увагу дітей на пристосування кузова машини для 

перевезення різних вантажів. Підвести до розуміння залежності будови 

машини від призначення, характеру вантажу. 

Закріплювати уявлення про будову вантажної машини. Учити 

виділяти, називати основні частини автобуса (двигун, кабіна для водія, 

салон для пасажирів, колеса), деякі деталі устаткування кабіни (кермо, 

прилади, дзеркало) і салону для пасажирів (сидіння, двері). 

Формувати узагальнене поняття „транспорт”. Учити групувати 

транспортні засоби за призначенням (вантажний, пасажирський 

транспорт) і середовищем пересування (водний, повітря, наземний). 

Учити розрізняти проїжджу частину дороги, тротуар. 

Познайомити з деякими правилами дорожнього руху: вулицю можна 

переходити тільки з дорослими в певних місцях (наземний, підземний 

перехід), на зелений колір світлофора (певний звук). Спостерігати за 

світлофором учити розуміти значення сигналів світлофора для руху 

машин і пішоходів. 

Світ природи. 

Нежива природа. Продовжувати знайомити з різноманітністю 

природних явищ. Учити розрізняти і називати стани: холодно, тепло, 

жарко, сонячно, похмуро, дме вітер, йде дощ, сніг, випав град. Звертати 

увагу дітей на добові зміни в природі (вечір - на вулиці стало темно 

з'явився місяць і т. д.). 

Продовжувати знайомити з деякими властивостями води, снігу, 

піску, глини (вода прозора, в жаріння погоду швидко випаровується, в 



холодну – повільно; сніг може бути рихлим, тоді з нього можна ліпити, 

може бути розсипчастим; пісок сипкий коли вологий – м'який, з нього 

можна ліпити; глина суха - тверда, волога - м'яка, з неї можна ліпити). 

Дати уявлення про плавучість деяких предметів : одні предмети 

плавають у воді, інші - тонуть. Проводити прості експерименти з 

водою, піском, глиною; знайомити з варіантами використання їх 

людиною. 

Жива природа. Рослинний світ. Продовжувати знайомити з 

відмітними ознаками рослин (кора, листя, квіти, запах). Звертати увагу 

дітей на схожість ритмів життя рослин і людини (сезонні і добові зміни 

в житті рослин і людини зміна зовнішнього вигляду в процесі росту і 

розвитку рослин і людини). 

Учити розпізнавати рослини найближчого оточення : розрізняти 4 

види хвойних і листяних дерев, 2-3 види кущів; 3-4 види трав'янистих 

рослин. 

Розрізняти і називати лісові ягоди (1-2 види) гриби (2-3 види). 

Продовжувати учити розрізняти за зовнішніми ознаками, смаком овочі 

і фрукти. Знати місця зростання: ліс, поле, сад, город. Учити 

узагальнювати об’єкти природи за певними ознаками (дерева, квіти, 

фрукти, овочі, ягоди, гриби). 

Формувати уявлення про особливості вирощування овочів (2-3 

види): підготовка ґрунту, посів насіння, поява сходів і догляд за ними, 

цвітіння, плодоносіння, збір урожаю. 

У куточку природи: учити розпізнавати 4-5 видів кімнатних 

рослин, фактурою листя, запахом квіток, запам'ятовувати їх назви. 

Допомагати встановлювати елементарні причинно-наслідкові 

залежності між станом об'єктів природи і довкіллям (рослинам потрібні 

вода, тепло, світло, ґрунт); залучати дітей до догляду за рослинами. 

Разом з дітьми вести альбом спостережень. 



Виконувати практичну роботу: пророщування цибулі. 

Тваринний світ. Розширювати уявлення про домашніх тварин 

(кінь, вівця, корова, кішка, собака, коза, свиня) і їх дитинчат 

(особливості поведінки, пересування; що їдять, яку користь приносять 

людям). Познайомити з працею людей по догляду за домашніми 

тваринами. 

Розширювати уявлення про життя диких тварин (ведмідь, лисиця, 

заєць, вовк, білка, їжак) в природних умовах (як пересуваються і 

рятуються від ворогів, чим живляться, як пристосовуються до життя в 

зимових умовах). 

Вчити впізнавати за звуками та називати птахів що прилітають на 

ділянку (3-4 види) за розміром, забарвленням, звуками. Продовжувати 

знайомити зі свійськими птахами (півень, курка, гусак, качка). 

Розрізняти і називати метеликів, жуків, бджіл (у природі та з 

використанням наочності). 

Продовжувати формувати узагальнені поняття (тварини, птахи, 

риби, комахи); закріплювати уявлення про класифікацію тварин 

(домашні, дикі). 

Звертати увагу дітей на схожість ритмів життя людини і тварин 

(сезонні і добові зміни в життя тварин і людини, зміну зовнішнього 

вигляду в процесі росту і розвитку тварин і людини). 

Формувати уявлення про позитивну і негативну дію людини на 

тварин і її результати. 

У куточку природи: спостерігати за тваринами, умовами їх 

утримання. Виділяти частини тіла, особливості поведінки (що і як 

їдять, як пересуваються, відпочивають). Дати початкові відомості про 

пристосування тварин до місця існування (наприклад, місце існування 

риб – вода). Викликати бажання допомагати дорослому у догляді за 

тваринами. 



Формувати першооснови екологічного виховання: дбайливе 

ставлення до об'єктів природи, дотримання правил поведінки в 

природному середовищі. 

Сезонні явища в природі. Уточнювати, розширювати уявлення 

дітей про сезонні зміни в природі. Учити встановлювати прості 

причинно-наслідкові зв'язки між природними явищами (стало тепло – 

з'явилися рослини, похолоднішало – зникли метелики, жуки і т. п.). 

Формувати уявлення про ознаки різних пір року:  

- осінь – похолодання, рясні дощі, вітри, листопад, в'януть трави; 

збір урожаю в садах, на городах, полях; відліт перелітних птахів, 

зникнення комах; особливості поведінки диких тварин восени, 

підготовка до зими зайця, білки, їжака. 

- зима – мороз, снігопади, замерзання водойм; дерева і кущі в 

інеї, сосни і ялини зелені; відсутність комах. День коротший за ніч. 

Утримання домашніх тварин. Турбота про зимуючих птахів. 

- весна – тепло, тане сніг, на річці льодохід; поява трави, 

первоцвітів цвітіння дерев, кущів; поява комах (бджоли, метелики, 

жуки); повернення перелітних птахів (гуси, журавлі, лелеки, граки, 

шпаки); гніздування птахів, виведення пташенят; поява дитинчат у 

диких тварин; роботи в полі, на городі, квітнику навесні. 

- літо – тепло, сонячно, спекотно; йдуть теплі дощі, гримлять 

грози; дозрівають ягоди, фрукти, овочі, гриби; літає багато комах; на 

полі пасуться домашні тварини (коні, вівці, корови, кози); на лугах 

косять траву на сіно. 

Результати освітньої та корекційно-розвивальної роботи: дитина: 

- виявляє активну пізнавальну ініціативу до різних сторін 

навколишнього світу.  

- має уявлення про особливості своєї зовнішності; про основні 

фізичні і емоційні стани людини.  



- виявляє усвідомлене прагнення упізнати щось відносно 

конкретних предметів або явищ (Що? Як? Навіщо?).  

- самостійно використовує дослідницькі дії для виділення 

якостей і властивостей предметів і матеріалів у власній діяльності. 

Доводить правильність видового і родового узагальнення, спираючись 

на істотні ознаки. Дбайливо ставиться до предметів і матеріалів. 

- розрізняє професії за істотними ознаками; вільно описує 

трудові процеси, встановлює зв'язки між компонентами. Яскраво 

виражений пізнавальний інтерес до праці дорослих, техніки. Охоче 

допомагає старшим, з повагою відноситься до праці дорослих. 

- розрізняє і правильно називає досить велику кількість рослин і 

тварин, їх характерні ознаки; дає їм узагальнені назви. Має уявлення 

про пори року і їх відмітні ознаки. 

 

Четвертий рік навчання  

(7-й рік життя) 

Освітні завдання: 

навчальні: формувати основи цілісного сприйняття світу, в якому 

людина – невід'ємна частина; систематизувати знання про предметне 

оточення, про якості, властивості предметів і матеріалів; навчити 

узагальнювати трудові процеси; розширювати і уточнювати уявлення 

про рідну країну, її культуру, історію, про державну символіку України, 

її значення; формувати узагальнені уявлення на основі виділення 

характерних і істотних ознак природних об'єктів; формувати уявлення 

про загальний хід розвитку людини, про її становище у соціумі; 

навчати робити узагальнення, доводити його вірність, спираючись на 

знання істотних ознак; формувати уявлення про основні ознаки живого, 

встановлювати зв'язки між станом живих істот, місцем існування і 

відповідністю умов потребам; 



виховні: виховувати любов, емоційну чутливість і стійке 

пізнавально-ціннісне ставлення до природи, до праці дорослих, 

прагнення надати посильну допомогу; виховувати почуття гордості за 

досягнення країни; формувати основи екологічної свідомості;  

корекційно-розвивальні: розвивати пізнавальну активність, 

сенсорні і розумові здібності; формувати узагальнений образ уявлень 

про предмети навколишнього світу; розширювати уточнювати і 

систематизувати уявлення дітей про рослини найближчого оточення, 

про домашніх і диких тварин, про умови життя живих істот, про сезонні 

явища в природі; розвивати вміння спостерігати явища природи, 

аналізувати результати спостережень; встановлювати зв'язки і 

залежності між предметами, явищами і подіями; розвивати навички 

виділяти, порівнювати особливості зовнішності іншої людини і самого 

себе, використовувати систему обстежувальних дій під час розглядання 

предметів і виявленні їх особливостей, визначенні якостей і 

властивостей матеріалів; розвивати вміння встановлювати зв'язок між 

призначенням предмета, його будовою і матеріалом, з якого він 

зроблений; розвивати вміння співвідносити узагальнені результати 

праці і набір трудових процесів з назвою професії, правильно 

обґрунтовувати цінність кожного виду праці. 

Явища громадського життя. 

Людина. Формувати уявлення про вікові етапи розвитку людини: 

немовля, дошкільник, школяр, молода людина, літня людина. 

Розрізняти людей різного віку в житті. Розрізняти прояви вікових і 

статевих особливостей в зовнішньому вигляді людей (риси обличчя, 

одяг, зачіска, взуття і т. д.). Виховувати уміння спостерігати, зіставляти, 

порівнювати, оцінювати, виділяти особливості зовнішності іншої 

людини і самого себе. 



Вчити називати частини людського тіла, їх функції. Формувати 

уявлення про функціональне призначення різних органів почуттів (очі - 

орган зору, вуха - орган слуху, ніс - орган нюху, язик - орган смаку, 

шкіра - орган дотику). 

Формувати уявлення про статус людини в соціумі (у автобусі - 

пасажир, в лікарні - пацієнт, в театрі - глядач, в магазині - покупець і т. 

д.); про діяльність людини протягом доби (ранок, день, вечір, ніч). 

Людина і родинні зв'язки. Поглиблювати знання дітей про свою 

сім'ю. Вчити називати своє ім'я, прізвище, вік, підлогу, ім'я і по 

батькові батьків; домашню адресу (місто, вулиця, номер будинку, 

квартири, поверх), номер телефону. Вчити визнавчати кількість кімнат 

в квартирі, їх назви. Повторювати  імена членів сім'ї, родинні зв'язки, 

хто старший, хто молодший. Спонукати дітей розповідати про свою 

сім'ю, про улюблені заняття і професії членів сім'ї, про традиції сім'ї, 

сімейні свята, про свій будинок (свою квартиру). Проводити бесіди про 

те, як проявляються в сім'ї турбота, любов, повага один до одного. 

Привчати ставитися до батьків з повагою, виконувати їх вимоги, 

встановлені правила поведінки. Вчити поважати працю і заняття членів 

сім'ї, заохочувати прагнення дітей до посильної участі в домашній 

праці. 

Дитячий садок. Вчити називати номер (назву) дитячого садка, 

групи. Розширювати уявлення про облаштування дитячого садка, 

призначення його приміщень; про роль працівників дитячого саду в 

житті дошкільної установи. 

Формувати навички дбайливого ставлення до того, що оточує: 

учити економно користуватися речами (брати стільки паперу, 

пластиліну, щоб вистачило на роботу; не лити даремно воду і т. п.). 

Залучати до заходів, які проводяться в дитячому садку (свята і 

розваги, спортивні змагання, підготовка виставок дитячих робіт і ін.). 



Стимулювати позитивні емоції (радість, задоволення) від участі в 

спільній з дорослими діяльності. 

Суспільно-побутові установи. Розширювати уявлення про пошту, 

як установу зв'язку, про її призначення (прийом, доставка, пересилка 

кореспонденції). Продовжувати формувати уявлення про деякі 

установи культурно-побутового обслуговування населення (ательє, 

лікарня, бібліотека, кінотеатр), їх призначення. 

Рідна країна. Знайомити з державною символікою (прапором, 

гербом, гімном), її значенням. Вчити впізнавати мелодію державного 

гімну; знати, що гімн виконують під час свята або іншої урочистої 

події; коли звучить гімн, треба вставати, а хлопчикам знімати головні 

убори. Вчити називати столицю, назви великих міст, деякі 

особливостей регіонів України.  

Формувати уявлення про природні багатства країни (видобуток 

корисних копалин : вугілля, нафта, залізо та ін.). 

Ознайомлювати дітей з природою рідного краю. Закріплювати 

знання про пам'ятки рідного міста (селища). 

Розповідати про життя різних народів, що живуть в Україні, їх 

традиції і звичаї. Знайомити з національними костюмами, предметами 

народного декоративно-прикладного мистецтва, казками, прислів'ями, 

приказками, піснями, музикою різних народів. Пояснювати як важливо 

жити мирно з усіма народами, знати і поважати їх культуру, звичаї, 

традиції. 

Свята. Розширювати уявлення про свята країни (9 травня - День 

перемоги); про народні національні свята (Масляна). Обговорювати 

важливі громадські події (наприклад, святкування певної історичної 

дати, свято міста, спортивні змагання тощо). Організовувати діяльність 

дітей так, щоб вони відчували свою причетність до того, що 

відбувається (виконували творчі роботи, влаштовували свої змагання, 



вигадували історії, влаштовували парад або карнавал – залежно від 

змісту подій). 

Праця дорослих. Формувати уявлення про працю в промисловості 

з урахуванням особливостей рідного краю (шахтар, машинобудівник, 

металург та ін.), про професійне приладдя, трудові процеси. 

Формувати уявлення про будівельні професії (мулярі, 

монтажники, малярі, теслярі), знайомити зі змістом їх праці, основними 

етапами будівництва. 

Знайомити зі змістом праці із створення одягу на фабриках (місце 

роботи, назва професії, мета роботи матеріал, знаряддя праці і 

інструменти, послідовність трудових дій, результат праці). 

Уточнювати уявлення дітей про професії людей, працюючих в 

установах медичного і культурно-побутового обслуговування 

населення (лікар, продавець, бібліотекар, листоноша та ін.), про 

елементи трудового процесу. 

Розповідати про працю працівників сільського господарства 

(обробляють землю, сіють і вирощують хліб, овочі; розводять домашніх 

тварин, доглядають за ними тощо), про професії сільськогосподарської 

праці (хлібороби, овочівники, тваринники, садівники). Знати основні 

етапи праці з вирощування хліба (підготовка ґрунту до посіву, догляд 

за посівами, збирання врожаю). Формувати уявлення про взаємозв'язок 

села і міста (село доставляє місту сировину і продукти харчування, 

місто селу – машини). 

Розширювати знання дітей про техніку, яка використовується для 

полегшення праці людей (підйомний кран, самоскид, екскаватор, 

трактор, комбайн та ін.). 

Виховувати інтерес до праці дорослих і прагнення цінувати його 

громадську значущість, берегти результати праці, включатися в спільні 

з дорослим трудові дії. 



Предметне оточення. Учити використовувати усі прості способи 

сенсорного аналізу предметів і матеріалів (погладити, натиснути, 

понюхати, спробувати зім'яти або намочити у воді й т. ін.). 

Продовжувати знайомити з істотними ознаками і особливостями 

навколишніх предметів (твердий-м'який, гнучкий-негнучкий, прозорий-

непрозорий, теплий-холодний-гарячий, мокрий-сухий, легкий-важкий, 

крихкий-міцний, гладенький-шорсткий, різноманітність кольорів і 

відтінків запахів, смакових якостей тощо). Пояснювати, що міцність і 

довговічність предмета залежать від властивостей і якостей матеріалу, з 

якого він зроблений. Розвивати уміння самостійно визначати матеріал, 

з якого виготовлений предмет (скло, пластмаса, гума, залізо, шкіра 

тощо). 

Уточнювати і активізувати в мовленні дітей назви предметів з 

різних галузей застосування, пояснювати призначення незнайомих 

предметів. Учити бути обережними, обачними з новими речами, 

дізнаватися про них, перш ніж почати користуватися. 

Розвивати уміння порівнювати предмети (за призначенням, 

кольором, формою, матеріалом, запахом). Розуміти і вживати 

узагальнені слова, пояснювати їх, спираючись на знання істотних 

ознак. Класифікувати предмети за різними властивостями (наприклад, 

класифікація посуду за призначенням - чайний, столовий, кухонний; за 

матеріалом – фаянсовий, скляний, керамічний, пластмасовий тощо). 

Продовжувати знайомити з відмітними національними 

особливостями предметів побуту та одягу.  

Звертати увагу дітей на красу і доцільність обстановки 

приміщень, розвивати оцінювальне ставлення до предметного 

оточення, прикрашання приміщень. 

Знайомити із засобами масової інформації і комунікації (телефон, 

радіо, телебачення, комп'ютер). 



Формувати уявлення про предмети, що полегшують працю 

людини в побуті, що створюють комфорт (пилосос, м'ясорубка, пральна 

машина, вентилятор та ін.), про правила користування ними. 

Розповідати про те, що будь-яка річ створена працею багатьох 

людей. Привчати тримати свої речі в порядку, правильно прибирати їх. 

Транспортні засоби. Продовжувати знайомити з транспортними 

засобами, їх призначенням (автобус, тролейбус, трамвай, вантажна 

машина, легкова машина, літак, вертоліт, теплохід, потяг). 

Формувати уявлення про різноманіття спеціального транспорту, 

його устаткування механізмами і пристроями для виконання певного 

виду робіт (пожежна машина, снігоочисна, поливна). 

Уточнювати уявлення дітей про будову різних видів транспорту 

про звуки проїжджаючого транспорту. Учити розуміти залежність 

будови транспортних засобів від середовища пересування, 

призначення, характеру вантажу. 

Учити розуміти і вживати узагальнене поняття "транспорт". 

Закріплювати уміння групувати транспортні засоби за призначенням 

(вантажний, пасажирський, спеціальний транспорт) і по середовищу 

пересування (водний, повітря, наземний). 

Закріплювати уявлення про те, на якому виді транспорту можна 

доїхати від будинку до дитячого садка. 

Знайомити з правилами користування громадським транспортом 

(поступатися місцем пасажирам з маленькими дітьми, літнім і хворим 

людям; триматися за поручні). 

Учити дотримуватися правил вуличного руху (не ходити по 

проїжджій частині, переходити вулицю у вказаних місцях відповідно до 

сигналів світлофора). 

 

 



Світ природи. 

Нежива природа. Формувати уявлення про три стани води: 

твердий, рідкий, газоподібний. Знайомити з явищами переходу рідини в 

пару і навпаки; з явищами переходу речовини з твердого стану в рідке і 

навпаки (вода перетворюється на лід, лід - у воду). 

Продовжувати знайомити з такими явищами природи, як 

снігопад, ожеледиця, туман, іній, гроза, град, дощ, вітер. Формувати 

початкові уявлення про рух хмар, сонця, місяця. 

Учити визначати різні стани ґрунту: пухкий, твердий, сухий, 

вологий. 

Формувати уявлення про корисні копалини (вугілля, нафта, газ). 

Жива природа. Рослинний світ. Конкретизувати уявлення про 

різне місце зростання рослин (водойма, ліс, луг, степ, пустеля, поле), 

про основні чинники кожного середовища. Формувати уявлення про 

зв'язок між особливостями місця існування і будовою рослини його 

пристосуванням до умов зовнішнього середовища (наприклад, в степу, 

пустелі рослини мають захисні пристосування від втрати вологи: листя 

дуже вузьке або замінені лусочками і колючками; майже усі рослини 

мають довгі корені, багато хто покритий шаром волосків що захищають 

рослину від зайвого випару). 

Закріплювати, уточнювати уявлення дітей про місцеві рослини. 

Розрізняти листяні і хвойні дерева (5 видів) за корою, листям, плодами. 

Розрізняти 3-4 види кущів (форма листя, квіти, запах); деякі види 

лікарських рослин, лісові ягоди (2-3 види), гриби (3-4 види). 

Уточнювати і розширювати уявлення про будову рослин, функції їх 

окремих частин (корені всмоктують воду, поживні речовини йдуть по 

стеблу, стовбуру, гілках передаються до листя, квітів, плодів; листя 

поглинає світло). 



Познайомити з рослинами: ялина, сосна, глід, шипшина, 

злаковими культурами – пшениця. 

Знати назви, характерні ознаки забарвлення, форми, смаку, при 

нагоді – запаху, способи споживання овочів (6-8 видів) і фруктів (4-5 

видів). Формувати узагальнені уявлення про овочі і фрукти за 

наступними ознаками: овочі, фрукти споживають; їх спеціально 

вирощують; овочі ростуть на городі (у полі), фрукти – в саду. 

Продовжувати формувати уявлення про залежність росту рослин 

від умов довкілля (світло, вологість, температура, поживний ґрунт), про 

необхідність дбайливого і бережливого ставлення до природи. 

Знайомити з ознаками, що визначають недолік окремих умов (при 

поганій освітленості рослини витягуються у бік світла, листя і стебла 

тоншають; без води рослини сохнуть; у бідному поживними 

речовинами ґрунті рослини ростуть повільно; без тепла насіння не 

проростає, листя не розпускається). 

Формувати уявлення про користь рослин (кисень, лікувальні 

рослини, споживання). 

Учити використовувати узагальнені поняття: "трави", "кущі", 

"листяні і хвойні дерева", "рослини", "овочі", "фрукти". 

Знайомити із способами розмноження рослин: насіння, бульби, 

цибулини, відростки, листя. 

Вчити називати, дотиково розпізнавати рослини у куточку 

природи, фактуру листя, стебел, квіток (5-6 кімнатних рослин). 

Формувати відповідальність в процесі догляду за рослинами. 

Практичні роботи: вирощування рослини з насіння (овочеві і 

квіткові культури). Формувати уявлення про основні стадії росту і 

розвитку рослини - насіння, паросток, стебло з листям, квітка, насіння. 

Тваринний світ. Розширювати уявлення про різноманіття 

зовнішньої будови тварин. На конкретних прикладах розкрити зв'язки 



між будовою органів і їх функціями (наприклад, у риби є плавники, за 

допомогою яких вона плаває, зябра допомагають їй дихати у воді; у 

птаха - ноги і крила, тому вона літає і пересувається по землі, гілках 

дерев, по воді; дзьоб потрібний, щоб добути їжу і живитися тощо). 

Розкривати зв'язок між місцем існування тварин (повітрям, наземним 

повітрям, водною) і особливостями їх будови, способу життя. 

Продовжувати знайомити з життям диких тварин: лисиця, вовк, 

ведмідь, косуля, бобер. Формувати уміння виділяти і характеризувати 

особливості зовнішньої будови тварин, способу життя в різні сезони: де 

живуть, які влаштовують житла, як пересуваються чим живляться, як 

готуються до зими. Учити дітей виділяти різне і загальне у будові і 

поведінці тварин. 

Закріплювати і систематизувати уявлення про особливості і 

умови життя основних видів домашніх тварин. Формувати узагальнене 

представлення на основі наступних ознак: живуть поряд з людиною, 

приносять користь людина створює необхідні умови для їх життя. 

Узагальнювати уявлення про зимуючих і перелітних птахів 

(характерні ознаки зовнішнього вигляду, поведінка, чим живляться, які 

звуки видають, чому відлітають або не відлітають в теплі краї). 

Знайомити з птахами: соловей, чайка. Учити розрізняти 4-5 видів 

зимуючих і 3-4 види перелітних птахів (за розміром, звуками, 

способами пересування). На прикладі грака (чи іншого птаха) 

знайомити з гніздуванням і виведенням пташенят. 

Знайомити зі свійськими водоплавними птахами (гуси, качки), 

характерними ознаками їх будови, поведінки, пристосованості до 

плавання, їх користі, доглядом людини за ними. 

Продовжувати формувати уявлення про зовнішню будову і життя 

комах (у природних умовах і з використанням наочності) : метелик, 



жук, бабка, коник, мурашка, бджола, сонечко, павук; спостерігати їх 

спосіб життя, способи пересування, видавані звуки. 

Учити узагальнювати і класифікувати на основі ознак схожості: 

"комахи", "перелітні птахи", "зимуючі птахи", "свійські птиці", "риби", 

"домашні тварини", "дикі тварини", "хижі тварини", "травоїдні 

тварини". 

У куточку природи. Розширювати уявлення про зовнішній вигляд 

і поведінку тварин куточка природи (риби, птахи, хом'яки та ін.) – 

частини тіла, забарвлення, звуки, особливості пересування, живлення, 

відпочинку, будування гнізда. Формувати уявлення про те, що умови 

життя тварин в неволі мають бути схожі на природні (наприклад, для 

птахів – повітряний простір, гілки, пісок, корм і т. д.). 

Екосистеми. Розкривати взаємодію і взаємозв'язок живих 

організмів в співтовариствах (екосистемах). Конкретизувати і 

розширювати уявлення про склад співтовариств – водойми, лісу, поля, 

степу, пустелі. 

Систематизувати і узагальнювати уявлення про умови 

середовища, до яких пристосувалися рослини і тварини (наприклад, в 

лісі ростуть трави, кущі, дерева, гриби, ягоди; вони пристосувалися до 

певної температури, освітленості, вологості; ліс населяють різні 

тварини – комахи, птахи, звірі тощо). Формувати уявлення про систему 

конкретних взаємозв'язків кожної живої істоти в співтоваристві з 

місцем існування і іншими живими істотами. 

Допомагати дітям зрозуміти роль людини в порушенні і 

збереженні цілісності конкретної екосистеми, формувати поведінкові 

навички в природі. 

Сезонні явища в природі. Розвивати узагальнені уявлення про 

циклічність змін в природі за істотними ознаками. Показати залежність 



способів існування рослинного і тваринного світу від умов довкілля в 

різні сезони. Вести разом з дітьми календар спостережень природи. 

Ознайомити із сезонними змінами в природі, з ознаками різних 

пір року: 

- осінь – дні стають коротші, а ночі - довші; похолодання; дощі, 

що мжичать; вітри; обпадання листя, в'янення трави; зникнення комах; 

відліт перелітних птахів; підготовка тварин до зими; збір урожаю 

заготівля овочів і фруктів на зиму. 

- зима - найкоротші дні і довгі ночі; холодно, мороз, снігопад; 

покриття землі снігом, водойм - льодом; відсутність необхідних умов 

для росту рослин; живлення зимуючих птахів і диких тварин, турбота 

людей про зимуючих птахів. 

- весна - день подовжується, ніч коротшає; тепло, танення снігу, 

відтавання ґрунту; поява необхідних умов для росту рослин; 

набрякання бруньок, цвітіння, поява листя, трави, перших кольорів; 

повернення перелітних птахів, поява комах і інших тварин; гніздування 

птахів, виведення пташенят; роботи в полі, на городі, квітнику. 

- літо – найдовші дні і короткі ночі; тепло, жарко; зливові дощі, 

грози, веселка; ріст рослин, плодоносіння; утримання тварин в 

природних умовах (на пасовищах); заготівля сіна, догляд за посівами. 

Результати освітньої та корекційно-розвивальної роботи: дитина: 

- виявляє стійку цікавість до навколишнього світу, прагнення 

виявити причинно-наслідкові взаємозв'язки.  

- має уявлення про загальний хід розвитку людини, про його 

становище у соціумі. Уміє виділяти порівнювати особливості 

зовнішності іншої людини і самого себе. Самостійно використовує 

систему обстежувальних дій при розгляді предметів і виявленні їх 

особливостей, визначенні якостей і властивостей матеріалів. 

Встановлює зв'язок між призначенням предмета, його будовою і 



матеріалом, з якого він зроблений. Уміє робити узагальнення, доводити 

його вірність, спираючись на знання істотних ознак. 

- співвідносить узагальнені результати праці і набір трудових 

процесів з назвою професії. Правильно обґрунтовує цінність кожного 

виду праці. Характерне стійке пізнавально-ціннісне ставлення до праці 

дорослих, прагнення надати посильну допомогу. 

- має уявлення про основні ознаки живого, встановлює зв'язки 

між станом живих істот, місцем існування і відповідністю умов 

потребам. Володіє поняттями відповідно до програми. Володіє 

трудовими уміннями. Дбайливо ставиться до природи. Зупиняє 

негативне ставення до природи з боку інших дітей. Емоційно чуйний до 

красу природи. 

- має уявлення про державну символіку України, може 

пояснити її значення. 



ФОРМУВАННЯ ПОЧАТКОВИХ МАТЕМАТИЧНИХ 

УЯВЛЕНЬ 

Опанування програмовим матеріалом з математики базується на 

сернорному розвитку, який у незрячих дітей відбувається з відомими 

труднощами і має своєрідності. Дитині з важкими порушеннями зору 

складно визначити форму, розмір, просторове розташування предметів, 

складно їм вдаються і практичні дії та операції вимірювання, 

порівнювання, визначення кількості, узагальнення та класифікації. 

Крім того, для дітей з вадами зору сенсорне виховання є 

важливим засобом соціальної адаптації. У зв’язку з цим у програмі 

акцентується увага на збагаченні та розширенні чуттєвого досвіду 

дітей, подоланні вербалізму математичних уявлень, подоланні, 

характерного для незрячих дітей, відставання розвитку наочно-дійового 

та наочно-образного мислення. 

Тифлопедаг готує незрячих дітей до сприймання матеріалу на 

занятті з логічно-математичного розвитку, яке проводить вихователь, 

здійснює формування у них навичок дотикового обстеження предметів 

та виділення їх сенсорних ознак. Лічильний матеріал, який 

пропонується дітям, має бути добре знайомим, щоб не відволікати від 

основного завдання – полічити. Для вивчення програмового матеріалу 

незрячим дітям пропонується об’ємна наочність, рельєфні посібники, 

моделі геометричних фігур, магнітні дошки з фігурами, природний 

матеріал (каштани, шишки, горіхи). 

У завдання розділу програми входить формування 

взаємопов’язаних елементарних математичних уявлень про кількість і 

число, про величину і форму предметів, про положення предметів в 

просторі, про час а також засвоєння способів кількісного співставлення 

– встановлення взаємно однозначної відповідності, порівняння 

результатів рахунку і вимірювання. 



У розділі виділені наступні основні теми: “Кількість і лічба”, 

“Величина”, “Форма”, “Орієнтування у просторі та часі”. 

Особливі труднощі у зв’язку із зоровою недостатністю виникають 

у сліпих дітей під час опанування лічбою послідовного ряду елементів 

великої кількості, виконанні дій накладання і додавання елементів 

однієї великої кількості до елементів іншої при порівнянні їх кількості. 

Значних труднощів зазнають діти і в зорово-просторовій 

орієнтації, що за відсутності спеціальних умов навчання призводить до 

збіднення інформації про простір. Тому дуже важливо звести роботу зі 

збагачення, розширення чуттєвого досвіду дітей, що дозволить 

уникнути появи вербалізму математичних уявлень. 

Починаючи з першого року навчання, слід вчити дітей сприймати 

за допомогою збережених аналізаторів і розуміти реальні предмети в їх 

взаємозв’язках і просторових відношеннях. Учити виділяти в реальних 

предметах сенсорні еталони форми, величини, простору: коло, квадрат, 

овал, трикутник, прямокутник – сенсорні еталони площинних 

предметів; куб, куля, еліпсоїд, циліндр, паралелепіпед (брусок), конус – 

сенсорні еталони об’ємних тіл. Формувати ці уявлення слід за 

принципом зростаючої складності: від 1-3 сенсорних еталонів, до 

засвоєння повного набору цих еталонів. 

Виділення кількісних відношень на 1-му році навчання 

відбувається без перерахунку, на основі встановлення відповідності 

між різними і однаковими множинами. Зіставлення кількості, величини 

і форми діти здійснюють шляхом накладання і потім прикладання 

елементів один на одного і один до одного. 

На 2-му році навчання закріплюється елементарне порівняння 

великих кількостей, але вже з виділенням кількості, починається 

навчання виміру величин за допомогою умовних мірок – усе це стає 

основою формування повноцінного поняття про число і рахунок. 



При формуванні навичок лічби важливо добитися розуміння того, 

що останній числівник відноситься до усієї групи предметів, а не до 

останнього з них, що загальна кількість предметів в групі не залежить 

від розміру, форми, відстані між ними. 

Основою для ознайомлення з довжиною слугує безпосереднє 

порівняння предметів за їх розмірами. Даючи дітям початкові уявлення 

про вимір довжин, необхідно познайомити їх з умовними мірками, за 

які можуть бути смужки картону, палички, олівці, лінійки та інший 

дидактичний матеріал. При цьому потрібно звернути особливу увагу на 

вироблення умінь виконувати такі складні для дітей з порушенням зору 

операції, як додавання і накладання. 

На кінець навчання діти повинні опанувати кількісною і 

порядковою л в межах 10-ти (якщо дитина проявляє математичні 

здібності, то в межах 20-ти), у них мають бути сформовані уявлення 

про числовий ряд, про склад натуральних чисел в межах 10-ти; дітей 

необхідно навчити об’єднувати дві групи предметів (додавання) і 

виконувати зворотну операцію, тобто видаляти частину з великої 

кількості (віднімання). Крім того, діти повинні навчитися орієнтуватися 

у просторі та часі, порівнювати об’єми рідин і сипких речовин. Вимоги 

до знань і умінь дітей наведені у кінці кожного року навчання.  

Велику увагу разом з формуванням чуттєво-практичного досвіду 

дітей з порушенням зору слід приділяти оволодінню граматично 

правильним мовленням. 

Арифметичні задачі на складання і віднімання слід вирішувати з 

опорою на практичні дії з реальними предметами або їх рельєфними 

зображеннями. Відповідь знаходиться в результаті рахунку предметів 

(чи їх зображень).  

 

 



Перший рік навчання  

Молодша група (4-ий рік життя) 

Освітні завдання: 

навчальні: дати уявлення про дочислову оцінку кількісних груп 

(один-багато); вчити встановлювати прості відношення між 

предметами за формою, величиною; вчити знаходити предмет за 

вказаними властивостями, порівнювати і узагальнювати їх; вчити 

самостійно виявляти відношення рівності і нерівності шляхом 

практичного порівняння, користуватися відповідною термінологією; 

вчити самостійно визначати просторові і часові відношення. 

виховні: виховувати допитливість, інтерес до ігор з математичним 

змістом. 

корекційно-розвивальні: привертати увагу дітей до властивостей і 

співвідношень навколишніх об'єктів; розвивати способи дотиково-

рухового обстеження предметів і об'єктів навколишньої дійсності; 

розвивати просторові і часові орієнтири в доступних дитині межах; 

накопичувати досвід практичних дій з множинами, величинами, 

використовуючи різноманітні навколишні предмети та іграшки, що 

відрізняються за величиною, формою, кольором, як наочний матеріал; 

сприяти застосуванню пізнавальних і мовленнєвих умінь з виявлення 

властивостей і відношень навколишніх об'єктів в різних видах 

діяльності дітей; розвивати уміння виявляти властивості і відношення в 

різних видах діяльності. 

Кількість і лічба. 

Учити розрізняти кількісні групи предметів і визначати їх 

словами: один-багато, багато-мало-один. Виділяти з групи предметів 

один предмет. Учити дітей знаходити, яких предметів в кімнаті багато, 

а яких по одному. 



Розвивати уміння порівнювати дві (рівні і нерівні) групи 

предметів і визначати кількісні відношення (більше, менше, порівну, 

однаково), без лічби і називання числа, шляхом послідовного 

використання і накладення елементів великої кількості. Учити розуміти 

і використовувати в мовленні слова: стільки-скільки, порівну, більше, 

менше; розуміти значення питань "скільки?", "чи порівну?", "чого 

більше (менше)?" 

Величина. 

Розвивати уміння порівнювати предмети за величиною, 

використовуючи слова більше, менше, однакові (рівні за величиною). 

Розвивати уміння виділяти якісні характеристики предмета, 

використовуючи дидактичні ігри типу "Знайди велику ляльку, 

маленьку", "Знайди м'яч такого ж розміру", "Що більше?" 

Учити порівнювати предмети контрастних і однакових розмірів 

за довжиною і шириною, висотою і товщиною. Використовувати 

прийоми накладення і додатка при визначенні розміру предмета і 

порівнянні предметів за заданою ознакою. Розвивати розуміння 

смислового значення слів: довше, коротше, однакові (рівні за 

довжиною), ширше, вужче, однакові (рівні за шириною), вище, нижче, 

однакові (рівні за висотою), товще, тонше, однакові (рівні за 

товщиною); вчити використовувати їх в мовленні. 

Учити практично встановлювати зв'язки між предметами за 

властивостями співвідношення (розміру): визначати, чи можна 

навантажити великі кубики в маленьку машинку, закотити великий м'яч 

у вузькі ворота тощо. 

Форма.  

Розвивати пізнавальні уміння: дотиково-рухове обстеження 

рукою по контуру геометричної фігури, предмета. Вправляти в 

розрізненні і назві геометричних фігур: круг, квадрат, трикутник. 



Учити встановлювати зв'язок між предметами за властивостями 

співвідношення: узагальнювати геометричні фігури (однакового і 

різного розміру, кольору): "Підбери однакові за формою", "Збери 

червоні квадрати", "Вибери великі круги" тощо. Знаходити в реальних 

предметах форму еталонів геометричних фігур: "Знайди круглі 

іграшки", "Знайди що-небудь квадратне", "Підбери предмет такої ж 

форми" тощо. 

Орієнтування у просторі і часі. 

Учити розумінню контрастних частин доби: день, ніч, ранок, 

вечір. Учити розуміти рух часу з опорою на заняття дітей протягом 

доби: уранці встаємо, умиваємося, робимо зарядку; вдень займаємося, 

граємо, гуляємо; увечері йдемо додому; вночі усі сплять. 

Учити виконувати практичні дії згідно з поняттями "швидко-

повільно" з використання ігор типу "Пройди по короткій доріжці 

повільно, а по довгій швидко". 

Результати освітньої та корекційно-розвивальної роботи: дитина: 

- встановлює прості відношення між предметами за формою, 

кольором, величиною;  

- знаходить предмет за вказаними властивостями, порівнює і 

узагальнює; 

- самостійно виявляє відношення рівності і нерівності шляхом 

практичного порівняння, користується відповідною термінологією;  

- самостійно визначає просторові і часові відношення; 

- при виконанні завдань може допускати деякі помилки, але при 

цьому помічає їх і самостійно виправляє;  

- застосовує уміння з виявлення властивостей і відношень в 

різних видах діяльності. 

 

 



Другий рік навчання  

Середня група (5-й  рік життя) 

Освітні завдання: 

навчальні: вчити аналізувати, порівнювати, узагальнювати 

предмети за їх властивостями, кількістю, розташуванням, 

встановлювати відношення між об'єктами і величинами, зв'язки і 

взаємозв’язки на предметному і числовому рівні; вчити вправляти в 

лічбі предметів (до 5-ти); вчити формувати уявлення про числову і 

цифрову оцінку кількісних груп, предметів і об'єктів і відношення між 

ними; вчити висловлювати кількісні, просторові, часові відношення 

між предметами; вчити оперувати властивостями, відношеннями 

об'єктів, числами; вчити встановлювати зв'язки збільшення 

(зменшення) розмірів 5 предметів; вчити кількісній і порядковій лічбі в 

межах 5 і далі; вчити виявляти відношення предметів за кількістю, їх 

рівність і нерівність, виражену числами; вчити пояснювати зв'язок 

зміни або незмінності кількості (додали – стало більше, нічого не 

додали – не змінилося). 

виховні: виховувати увагу, спостережливість, уміння діяти в 

умовах простої проблемної ситуації. 

корекційно-розвивальні: розвивати пізнавальні здібності дітей; 

розвивати навички дотикового обстеження і вичленення форми, 

величини і об’єму предметів; розвивати вміння виражати в розмові 

кількісні, просторові, тимчасові відношення між предметами, способи 

практичної дії; розвивати вміння реалізовувати засвоєні способи дій в 

інших видах діяльності; розвивати вміння виявляти різноманіття 

властивостей аналізованого об'єкту; розвивати самостійність у 

знаходженні і застосуванні способів визначення форми, величини 

предметів; розвивати вміння встановлювати прості залежності і зміни в 

об'єктах та групах об'єктів в процесі групування, порівняння. 



Кількість і лічба. 

Розвивати уміння виділяти з безлічі предметів один предмет. 

Учити дітей кількісній і порядковій лічбі предметів в межах 5. Учити 

при перерахунку називати числівник по порядку, на перших етапах 

навчання вказуючи на предмети розташовані в ряд, потім з різною 

формою розташування; відносити останній числівник до усієї 

перерахованої групи ("Всього три морквини"). Звертати увагу дітей на 

незалежність кількості числа предметів від їх розташування в просторі. 

Вправляти в лічбі на слух, по дотику, в рахунку предметів що 

рухаються ("Полічи, скільки разів запалилася лампочка", "Полічи, 

скільки разів м'яч ударився об підлогу"). Погоджувати в роді, числі і 

відмінку іменник з числівником (два гриба, дві ялиночки). 

Учити позначати кількість числом в межах 5. 

Розрізняти кількісну і порядкову лічбу, відповідати на запитання 

"Скільки усього?", "Який?", "Який по порядку?" Відлічувати предмети 

з більшої кількості за зразком і названому числу ("Відлічи стільки 

морквин, скільки у мене зайчиків", "Відлічи три ялиночки"). 

Учити порівнювати дві множини, виражених послідовними 

числами в межах 5 ("Один, два – всього два зайчики; один, два, три – 

всього три морквини. Три більше, а два менше"). 

Вправляти в порівнянні двох рівних і нерівних груп предметів. 

Учити додавати до меншої групи зайвий предмет (чи вилучати предмет 

з більшої групи) і встановлювати рівність між групами, що складаються 

з однакової кількості різних предметів ("Тут чотири морквини і чотири 

зайчики. Морквин і зайчиків порівну"). 

Величина. 

Продовжувати учити порівнювати предмети за довжиною, 

висотою, шириною, товщиною шляхом прикладання один до одного. 



Знайомити з прийомом порівняння двох предметів за допомогою 

третього (умовної мірки). 

Учити встановлювати відношення між предметами за величиною 

(довжиною, висотою, товщиною, шириною) в прямому і зворотному 

порядку, спочатку на трьох предметах і зі значною різницею в розмірі 

(1,5-2 см), потім на більшій кількості (5 предметів) і з невеликою 

різницею в розмірі (0,5 см): наприклад, щонайдовша, коротше, ще 

коротше, найкоротша. 

Форма. 

Розвивати прийоми цілеспрямованого дотиково-рухового 

обстеження геометричних фігур, предметів з метою визначення форми. 

Учити розрізняти і називати геометричні фігури: круг, квадрат, 

трикутник, прямокутник. Виділяти структурні елементи геометричних 

фігур: сторона, кут, їх кількість. Порівнювати геометричні фігури між 

собою з метою виявлення відмінностей. 

Учити розрізняти і називати геометричні тіла: куб, куля, циліндр. 

Формувати уявлення про те, що фігури можуть бути різних розмірів і 

кольорів (великий круг – маленький круг, квадрат червоного кольору і 

квадрат жовтого кольору). 

Учити знаходити задану геометричну фігуру спочатку за зразком, 

потім - за схематичним зображенням, за назвою, словесному опису 

("Знайди таку ж фігуру, як у мене", "Знайди фігуру, зображену на 

схемі", "Знайди трикутник", "Знайди фігуру у якої три сторони і три 

кути"). 

Учити аналізувати форму предметів і співвідносити її з 

сенсорними еталонами форми, висловлювати форму реальних 

предметів ("Ця тарілка круглої форми"). Узагальнювати геометричні 

фігури, предмети за формою ("Вибери усі квадрати", "Підбери 

предмети, схожі на круг", "Вибери предмети, схожі на кулю" тощо). 



Навчати конструюванню різних предметів з двох і більше 

геометричних фігур: "Склади з двох трикутників ялиночку", "Побудуй 

з кубиків вежу" тощо. 

Орієнтування в просторі і часі. 

Учити розрізняти частини доби (ніч, ранок, день, вечір), 

використовуючи розпорядок дня: "Що ми робимо уранці (вночі, вдень, 

увечері)?" 

Навчати орієнтуватися в послідовності назв найближчих днів: 

учора, сьогодні, завтра, згадуючи, що було учора, що відбувається 

сьогодні, що буде завтра. 

Звертати увагу дітей на об'єкти, що рухаються, формувати 

уявлення про швидкість руху на конкретних прикладах: молода людина 

йде швидко, а стара – повільно; машина може їхати швидко і повільно 

тощо. 

Результати освітньої та корекційно-розвивальної роботи: дитина: 

- виявляє різноманіття властивостей аналізованого об'єкту; 

- самостійно знаходить і застосовує способи визначення 

форми, величини предметів; 

- оперує властивостями, відношеннями об'єктів, числами; 

- встановлює прості залежності і зміни в об'єктах та групах 

об'єктів в процесі групування, порівняння; 

- встановлює зв'язки збільшення (зменшення) розмірів 5 

предметів; 

- володіє кількісною і порядковою лічбою в межах 5; 

- пояснює зв'язок зміни або незмінності кількості (додали – 

стало більше, нічого не додали – не змінилося); 

- відповідає на питання "Що буде, якщо збільшимо, 

додамо?", "Як ти дізнався?"; 



- виражає в розмові кількісні, просторові, тимчасові 

відношення між предметами, способи практичної дії; 

- реалізує засвоєні способи дій в інших видах діяльності. 

 

Третій рік навчання  

Старша група (6-ий  рік  життя) 

Освітні завдання: 

навчальні: вчити формувати навички кількісної оцінки різних 

груп предметів і об'єктів, встановлювати відношення між ними за усіма 

ознаками; вчити рахувати предмети, об'єкти і дії, використовуючи різні 

аналізатори; користуватися лічбою для оцінки кількості, встановлювати 

відношення між числовим і цифровим еквівалентами; вчити формувати 

уявлення про національну валюту; вчити самостійно аналізувати 

об'єкти, виділяти властивості, порівнювати, встановлювати 

відповідність; вчити групувати предмети за декількома ознаками 

(великі червоні круги); 

виховні: виховувати цікавість до занять, ініціативу і творчість; 

виховувати бажання допомагати одноліткам; виховувати 

наполегливість в знаходженні способів рішення проблемної ситуації. 

корекційно-розвивальні: удосконалювати навички дотикового 

обстеження предметів з метою виділення їх властивостей; розвивати 

уміння узагальнювати, порівнювати, виявляти і встановлювати 

закономірності, зв'язки і відношення, уміння активно діяти в умовах 

досить складної проблемної ситуації; поглиблювати уявлення дітей про 

властивості об'єктів через практичну діяльність; розвивати числові 

уявлення; 

Кількість і лічба.  

Формувати уявлення про утворення чисел в межах 10 на основі 

дій з предметами. Учити лічити до 10, спираючись на наочність із 



реальних предметів і об'єктів або рельєфних зображень. 

Використовувати під час лічби різні аналізатори: слуховий (рахувати 

звуки – плескання, удари у бубон тощо), тактильно-руховий (лічба 

предметів на дотик). Відлічувати за зразком і названому числу. 

Розрізняти кількісну і порядкову лічбу. Вправляти в порівнянні 

результатів кількісного і порядкового рахунку, відповідати на питання 

"Скільки усього?". Визначати числа-сусіди, пропущене число; 

порівнювати числа, що стоять поруч, в межах 10. 

Формувати уявлення про незалежність результату лічби від 

величини предметів його складових, відстані між ними, їх просторового 

розташування і напряму рахунку. 

Учити отримувати рівність з нерівності (віднімаючи від більшої 

групи предметів або додаючи до меншої: 7 більше 6, якщо додати один, 

то буде порівну; 6 менше 7, якщо від семи відняти один, то буде в обох 

групах по 6, порівну) і нерівності з рівності; зрівнювати нерівну 

кількість двох груп предметів двома способами. Учити визначати рівну 

кількість в групах різних предметів (чотири кубики і чотири 

матрьошки), складати рівні групи предметів по заданому числу (по 5, 

по 7 тощо). 

Учити визначати склад чисел з одиниць в межах 5. Знайомити з 

цифрами в межах 10. Розрізняти, порівнювати національну валюту, 

використовувати її в іграх. 

Величина. 

Учити порівнювати два предмети за величиною (довжиною, 

висотою, шириною) накладенням, додаванням і способом порівняння 

результатів виміру за допомогою умовної мірки. Порівнювати об'єми 

рідких і сипких тіл за допомогою умовної мірки. 

Учити виділяти частину предмета, рівну умовній мірці; 

визначати, скільки разів умовна мірка уклалася у вимірюваному об'єкті, 



співвідносити кількість мірок з числом (червона доріжка довша тому, 

що в ній помістилися три кроки, а зелена коротше тому, що в ній 

помістилися два кроки; жовта стрічка ширша тому, що паличка в ній 

уклалася двічі, а в синій – один раз тощо). Формувати уявлення про те, 

що мірка є одиницею виміру.  

Учити порівнювати декілька предметів (до 10) за величиною, 

рахуючи їх в прямому і зворотному порядку. 

Заохочувати самостійне знаходження способу оцінки і виявлення 

відношень за величиною в процесі рішення творчих завдань. 

Форма. 

Вправляти в розрізненні і назві геометричних фігур (круг, овал, 

трикутник, квадрат, прямокутник) і тіл (куб, куля, циліндр). Виділяти 

структурні елементи геометричних фігур (сторона, кут). Виявляти 

зв'язки і залежності між групами 

Формувати уміння видозмінювати, відтворювати і перетворювати 

геометричні фігури, складати з декількох фігур інші: "Склади з паличок 

трикутник", "Доповни рельєфне зображення", "Доліпи половину", 

"Склади квадрат з трикутників" тощо, використовувати лекала, 

трафарети, шаблони.   

Орієнтування в просторі і часі. 

Закріплювати і поглиблювати часові уявлення: день, ніч, ранок, 

вечір, сьогодні, учора, завтра. 

Дати уявлення про дні тижня. Учити визначати, який день тижня 

був учора, який настав сьогодні, який буде завтра. 

Формувати узагальнене поняття "чотирикутник": дати дітям 

уявлення про чотирикутник і його елементи (чотири кути, чотири 

сторони) на прикладі чотирикутників різних видів. 



Учити знаходити тотожні фігури. Учити об'єднувати геометричні 

фігури за загальними ознаками: округлі (круг і овал), кутові (квадрат, 

трикутник, прямокутник та ін.). 

Навчати використанню форми геометричних фігур і тіл як 

еталону для аналізу основної форми реальних предметів. Вправляти у 

виділенні форми геометричних фігур в навколишніх предметах 

("Знайди предмети, схожі на круг, на кулю", "Підклади під кожний 

предмета геометричну фігуру відповідної форми", "З'єднай 

геометричну фігуру з предметами відповідної форми"). 

Знайомити з тимчасовими відношеннями: доба, тиждень, місяць. 

Удосконалювати уявлення про пори року, місяці, їх послідовність. 

Результати освітньої на корекційно-розвивальної роботи: дитина: 

- самостійно аналізує об'єкти, виділяє властивості, порівнює, 

встановлює відповідність; 

- здійснює рахунок, вимір, порівняння великих кількостей, 

вирішує прості завдання на збільшення і зменшення; 

- групує предмети за декількома ознаками (великі червоні 

круги); 

- систематизує за величиною не менше 10 предметів; 

- пояснює свої дії; 

- виявляє логічні зв'язки і висловлює їх; 

- виявляє цікавість до занять, ініціативу і творчість; надає 

допомогу одноліткам; 

- проявляє наполегливість в знаходженні способів рішення 

проблемної ситуації. 

 

 

 

 



Четвертий рік навчання  

(7-й рік життя) 

Освітні завдання: 

навчальні: вчити виявляти відношення реальних предметів 

шляхом лічби і рахунку, вимірювання; вчити оперувати знаковими 

позначеннями при обчисленнях; вчити систематизувати предмети, 

класифікувати геометричні фігури за наявності і відсутності ознаки; 

вчити висловлювати зв'язки і залежності об'єктів за властивостями; 

вчити визначати відношення об'єктів за різними ознаками: кількістю, 

величиною, відстанню, просторовим напрямом тощо, користуючись 

різноманітними способами оцінки; вчити обґрунтовувати способи і 

результати порівняння, виміру, зіставлення; вчити самостійно виділяти 

способи класифікації; вчити висловлювати зв'язки і залежності об'єктів 

за властивостями, послідовність дій. 

виховні: виховувати пізнавальні і творчі здібності дітей; 

виховувати активну цікавість до діяльності, прагнення до творчого 

результату. 

корекційно-розвивальні: продовжувати освоювати властивості 

об'єктів; розвивати уміння прийняти від дорослого або висунути 

самостійно просте пізнавальне завдання, скористатися для його 

вирішення рекомендаціями педагога або вирішити його самостійно, 

використовуючи відомі способи (порівняння, аналіз, вимір тощо); 

розвивати узагальнене уявлення про властивості предметів. 

Кількість і лічба. 

Закріплювати навички прямої і зворотної лічби в межах 10, 

перелічуванню предметів відповідно до вказаного числа. Розвивати 

уміння перелічувати предмети з використанням дотику, лічити звуки, 

рухи. Розрізняти і використовувати в рахунку національну валюту. 



Знайомити дітей з числами і цифрами в межах 20. Учити 

використовувати цифри для позначення чисел. Учити розуміти 

відношення між числами (більше, менше, порівну), користуватися 

порядковою і кількісною лічбою. Визначати кількість однорідних і 

різнорідних предметів у будь-якому розташуванні. Порівнювати і 

зрівнювати множини за числом. 

Продовжувати учити лічити в прямому і зворотному порядку в 

межах 20, починаючи з будь-якого числа. Учити визначати наступне і 

попереднє число по відношенню до названого в межах 20. Вправляти у 

збільшенні і зменшенні кожного з чисел в межах 20 на 1 (19+1=20). 

Визначати склад чисел до 10 з двох менших і з окремих одиниць 

(5 – це 4 і 1, 2 і 3 і т. д.). 

Продовжувати учити вимірювати умовною міркою. Показати 

залежність числа від величини мірки (чим більше мірка, тим менше 

число, і навпаки). Учити рахувати по заданій мірці (коли за одиницю 

береться не один, а декілька предметів або частина предмета). 

Учити складати і вирішувати нескладні завдання на додавання і 

віднімання: обігравати умову і рішення завдань за допомогою 

предметів, ілюструвати їх за допомогою рельєфних малюнків; 

користуватися цифрами і знаками "+", "-","=". 

Величина. 

Продовжувати учити порівнювати предмети за величиною, 

використовуючи способи накладення і виміру за допомогою умовної 

мірки (смужок паперу, паличок та ін.). Порівнювати об'єми рідини і 

сипких речовин за допомогою умовної мірки (склянки). Учити 

вимірювати відстань кроками. Показати практичну цінність виміру 

(наприклад, виміряти протяжність стіни і шафи кроками або мотузком, 

зробити висновок про те, чи поміститься шафа вздовж стіни). 



Розвивати навички виміру умовною міркою. Використовувати 

умовну мірку для зображення предмета відповідної величини 

("Виміряй ширину і довжину поверхні столу за допомогою умовної 

мірки. Намалюй поверхню столу по клітинах відповідно до кількості 

мірок"). 

Учити практично порівнювати предмети за довжиною (стрічки, 

смужки) шляхом збільшення або зменшення довжини. Знаходити 

потрібну величину за зразком, за уявою, за описом. 

Розкладати предмети в порядку збільшення і зменшення за 

довжиною, шириною, висотою, товщиною (до 10 предметів). 

Відновлювати пропущену величину. Висловлювати зв'язки і залежності 

збільшення, зменшення, відповідності за величиною (довше, коротше, 

рівні по довжині тощо). 

Учити ділити предмети (шляхом згинання і за допомогою виміру 

умовною міркою) на 2 і 4 рівних частини, називати їх: одна друга 

(половина), одна четверта (чверть). На наочному матеріалі формувати 

уявлення про те, що ціле більше частини, а частина менша за ціле. 

Форма. 

Продовжувати учити дітей називати і диференціювати площинні 

(прямокутник, квадрат, трикутник, круг, овал) і об'ємні (куля, куб, 

циліндр, конус) геометричні фігури. Виділяти і називати структурні 

елементи геометричних фігур: сторони, кути, вершини. Співвідносити 

об'ємні фігури і предмети з їх рельєфним зображенням на площині 

("Помісти об'ємні тіла на відповідні геометричні фігури"). 

Здійснювати класифікацію геометричних фігур за різними 

властивостями (формою, величиною, кольором); включати одну і ту ж 

фігуру в різні групи залежно від основи класифікації ("Вибери все 

більші круги", "Вибери усі круги червоного кольору", "Вибери круги 

різного кольору і величини"). 



Формувати узагальнене поняття "багатокутник". Об'єднувати 

відповідні геометричні форми в чотирикутники, багатокутники. 

Учити здійснювати практичне перетворення багатокутників в 

трикутники і утворення багатокутників з трикутників видозмінювати 

геометричні фігури ("Склади з двох трикутників чотирикутник", 

"З'єднай протилежні кути в прямокутнику. Полічи, скільки трикутників 

вийшло"). Відтворювати фігури і їх симетрію шляхом з'єднання точок 

лініями, використання геометричних трафаретів. 

Орієнтування в просторі і часі. 

Учити орієнтуватися в різних відрізках часу: хвилина, година, 

день, доба, місяць, рік. Познайомити з годинником (стрілки, 

циферблат), їх призначенням. Учити визначати час за годинником з 

точністю до півгодини і години. 

Удосконалювати уявлення дітей про періодичність часу. Учити 

називати дні тижня, поточний місяць, пори року; називати їх 

послідовність. 

Результати освітньої та корекційно-розвивальної роботи: дитина: 

- має узагальнене уявлення про властивості предметів; 

- визначає відношення об'єктів за різними ознаками: 

кількістю, величиною, відстанню, просторовим напрямом тощо, 

користуючись різноманітними способами оцінки; 

- обґрунтовує способи і результати порівняння, виміру, 

зіставлення; 

- самостійно виділяє способи класифікації; 

- виявляє активну цікавість до діяльності, прагне до творчого 

результату; 

- висловлює зв'язки і залежності об'єктів за властивостями, 

послідовність дій. 

 



РОЗВИТОК ДОТИКУ І ДРІБНОЇ МОТОРИКИ 

Для дітей з глибокими порушеннями зору дотик та тактильна 

чутливість рук є основним способом сприймання оточуючого світу. 

Через відсутність або різке зниження зору діти не можуть спонтанно за 

наслідуванням опанувати різні предметно-практичні дії, як це 

відбувається у дітей з нормальним зором. Внаслідок малої рухової 

активності м'язи рук дітей з вадами зору (особливо у тотально сліпих) 

виявляються слабкими або навпаки перенапруженими. Усе це стримує 

розвиток тактильної чутливості і моторики рук і негативно 

позначається на формуванні предметно-практичної діяльності дітей. 

Метою корекційних занять з розвитку дрібної моторики є 

формування у дітей з порушенням зору умінь і навичок дотикового 

сприймання предметів і явищ навколишнього світу, а також навчання їх 

прийомам виконання предметно-практичних дій за допомогою 

збережених аналізаторів. Опанування прийомами дотикового 

сприймання об'єктів і уміння виконувати практичні дії за допомогою 

тактильно-рухового аналізатора дають незрячим дітям можливість 

найточніше уявляти предмети і простір, що дозволяє їм бути 

активнішими, допитливішими в процесі гри і навчання. 

Розвитком дотику і дрібної моторики слід займатися не лише на 

спеціальних заняттях, але і на загальноосвітніх заняттях. Заняття 

проводяться тифлопедагогом та вихователем у другу половину дня 

індивідуально, з підгрупою або групою за наступними підрозділами 

програми: «Пальчикова гімнастика та масаж рук», «Розвиток дотику, 

тактильних уявлень», «Розвиток моторної координації рухів рук», 

«Розвиток практичних дій з предметами», «Розвиток графо моторних 

рухів». 

Діти з порушеннями зору в практичній діяльності часто 

спираються тільки залишковий зір, який дає їм обмежену, а іноді й 



спотворену інформацію; діти з дуже низькою гостротою зору – в 

основному на дотик, абсолютно не використовуючи при цьому наявний 

залишковий зір. У обох випадках страждають процеси пізнання, 

орієнтування в просторі і навички предметно-практичної діяльності. 

Вказані відхилення у дітей з порушенням зору можуть бути 

скориговані в процесі формування у них навичок бісенсорного або 

полісенсорного сприймання, тобто раціональної взаємодії дотику, 

слуху, залишкового зору і інших аналізаторів. При проведенні 

корекційних занять необхідно здійснювати диференційований підхід до 

дітей залежно від ступеня ураження зору і рівня розвитку дотику. 

Навички бісенсорного і полісенсорного сприймання дозволяють дітям з 

порушенням зору ефективніше пізнавати навколишній світ і вивчати 

матеріал конкретних навчальних предметів (рідної мови, математики, 

образотворчого мистецтва, фізичного виховання та ін.). 

Дотик стає ефективним засобом пізнання навколишнього світу в 

процесі вправ в різних видах предметно-практичної діяльності, завдяки 

якому виробляється диференціювання сприймання. Зміст програми 

включає перелік таких предметно-практичних дій. 

Перераховані в програмі види діяльності є основою при 

плануванні змісту корекційних занять з розвитку дотику і дрібної 

моторики рук. Тифлопедагог на власний розсуд може деякі теми 

виключити, замінити або доповнити перераховані види діяльності 

іншими залежно від свого педагогічного досвіду і рівня розвитку у 

дитини дотику і дрібної моторики. 

При цьому слід пам'ятати про те, що для формування навичок 

дотикового сприймання у дітей з порушенням зору можуть бути 

використані різні педагогічні прийоми.  

Поруч з розвитком безпосереднього дотику на корекційних 

заняттях учнів необхідно познайомити з деякими прийомами 



опосередкованого, тобто інструментального, дотику (наприклад, 

обстеження і впізнавання предметів за допомогою палички, грифеля). 

Кожне корекційне заняття повинне складатися як мінімум з двох 

частин: 

1. Вправи для рук (самомассаж, пальчикові ігри) потрібні для 

того, щоб зняти напруженість м'язів кистей і пальців рук, а також 

розвинути їх рухливість і гнучкість. 

2. Ознайомлення дітей з прийомами виконання різних видів 

предметно-практичної діяльності, що розвивають тактильну чутливість 

і дрібну моторику (дотикове або дотиково-зорове, дотиково-слухове 

обстеження предметів, ліплення, конструювання, аплікаційне ліплення 

та ін.). 

У міру розвитку у дітей навичок дотикового сприймання і дій з 

предметами тифлопедагог на одному занятті може об'єднувати різні 

види діяльності, виходячи з пізнавальних можливостей дітей і ступеня 

оволодіння ними матеріалом програми. 

Педагог сам може дозувати час на вивчення даного розділу і 

підрозділів програми залежно від успішності опанування дітьми 

навичками дотикового сприймання або прийомами конкретної 

предметно-практичної діяльності. 

 

Перший рік навчання 

Молодша група (4-ий рік життя) 

Освітні завдання:  

навчальні: вчити виконувати прості масажні рухи кистями рук; 

основні рухи пальчикової гімнастики; вчити виконувати рухи за 

інструкцією, складати пірамідку, мотрійку, ліпити з пластиліну, 

збирати конструктор; викладати геометричні фігури, елементи мозаїки 

у заданій послідовності, добирати необхідні частини конструктора; 



формувати практичні навички виконання прийомів ліплення, аплікації, 

рельєфного малювання. 

виховні: виховувати позитивне ставлення до спільної з дорослим 

та іншими дітьми діяльності, долати негативні відчуття від сприймання 

нових об’єктів; розвивати спостережливість. 

корекційно-розвивальні: розвивати практичні обстежувальні дії 

двома та однією рукою за алгоритмом; розвивати навички дотикового 

обстеження та диференціювання основних геометричних форм, 

виділення форми, розміру, матеріалу предметів; розвивати тактильну 

чутливість під час диференціювання різних фактур предметів та 

матеріалів; формувати елементарні прийоми читання рельєфних 

зображень. 

Пальчикова гімнастика та масаж рук. 

Вчити дітей виконувати прості вправи пальчиками під 

віршований супровід (згинати і розгинати всі пальчики разом, кожен 

окремо). Вчити виконувати прості масажні рухи кистями рук 

(погладжувати, розтирати). Вчити виконувати вправи з масажними 

м’ячиками, аплікаторами Ляпко. Виконувати вправи у сухих ванночках 

із круп, насіння, піску, ґудзиків, кульок; занурювати ручки у теплу та 

прохолодну воду. 

Розвиток дотику, тактильних уявлень. 

Формувати навички дотикового обстеження знайомих предметів. 

Ознайомити із дотиковими характеристиками різних предметів 

(формою, розміром, фактурою). Формувати уявлення про 

різноманітність тактильних відчуттів, вчити впізнавати та називати їх 

(холодний – теплий, гладенький – шоршавий, твердий – мякий). 

Знаходити заданий предмет за його тактильними ознаками.  

Розвиток моторної координації рухів рук. 

Вчити складати пірамідку, башточку, збирати і розбирати 



мотрійку, знаходити на поверхні столу та складати предмети у коробку; 

викладати з кубиків доріжку, парканчик. 

Вчити ліпити з глини, пластиліну, солоного тіста прості предмети 

(скачувати кульку, „ковбаску”, натискувати, здавлювати), відривати 

шматочки. 

Вчити пересувати крупні намистини по твердому стержню 

(рахівничка). 

Вчити за інструкцією виконувати вправи на стискання і 

розтискання кулачків (ліву руку в кулак, праву розтиснути, і навпаки, 

праву долоню ставимо на ребро, ліву - згинаємо в кулак) 

Розвиток практичних дій з предметами. 

Формувати навички предметно-практичних дій зі знайомими 

предметами. Формувати тонкі рухи рук, розвивати рухові навички, 

розвивати моторну координацію, та оптико-просторові уявлення, 

використовуючи предмети різні за розміром, матеріалом, фактурою 

Ознайомити з елементами мозаїки, конструктора. Вчити 

викладати мозаїку у лінію (горизонтально та вертикально). 

Вчити виконувати дії з папером (зминати, згинати навпіл, рвати). 

Формувати знаряддєві дії із пензликом, стеком.  

Вчити застібати крупні ґудзики, гачки, зав’язувати стрічки, 

вузлики, просувати шнурок у дірочку. 

Формувати навички роботи з конструктором (складання і 

розбирання крупних деталей конструктора). 

Ігри з олівцями, дерев’яними паличками, крупними намистинами, 

горіхами, розбирання круп, робота з мозаїкою, з кубиками (викладання 

стовпчиком, доріжкою), кульками (сортування за розміром), з 

мотрійками, пірамідками, шнурування (послідовно, з пропусками), з 

бризкалками. 

Розвиток графомоторних рухів 



Формувати уявлення та навички сприймання, дотикового 

обстеження та диференціювання рельєфної ліній, крапки та їх 

сполучень, дотиково простежувати рельєфні лінії (знаходити „доріжку” 

між предметами викладені із наклеєних шнурків, дерев’яних паличок, 

насіння, круп). Вчити знаходити рельєфні контури простих 

геометричних форм шляхом накладання. 

Формувати навички „повітряного” малювання кистями рук та 

окремим пальчиком кіл та ліній. 

Результати освітньої та корекційно-розвивальної роботи: дитина: 

- виконує прості вправи для пальчиків разом з дорослим та 

самостійно; 

- дотиково обстежує, впізнає та називає предмети 

найближчого оточення; 

- впізнає та називає основні дотикові характеристики 

знайомих предметів; 

- має навички предметно-практичних дій зі знайомими 

предметами; 

- вміє складати пірамідку, башточку; ліпити „кульку”, 

„ковбаску; викладати мозаїку у лінію, застібати крупні ґудзики; 

- дотиково простежує рельєфні лінії; 

- знаходить рельєфні контури простих геометричних форм 

шляхом накладання. 

 

Другий рік навчання 

Середня група (5-й  рік життя) 

Освітні завдання: 

навчальні: вчити виконувати пальчикову гімнастику та масажні 

рухи рук; вчити прийомам обстеження предметів і їх зображення; вчити 

прийомам ліплення, виконання аплікації з різних матеріалів, 



конструювання з паперу, викладання мозаїки у лінію та по колу; 

виділяти сенсорні еталони дотикових ознак предметів, проводити довгі 

й короткі вертикальні й похилі рельєфні лінії. 

виховні: виховувати спостережливість, уважність, позитивне 

ставлення до практичної діяльності, зацікавленість результатами 

власної діяльності; розвивати силу та вмілість рук, самоконтроль та 

саморегуляції рухів рук. 

корекційно-розвивальні: формувати уявлення про будову і 

можливості рук; розвивати практичні обстежувальні дії двома та 

однією рукою; розвивати навички дотикового обстеження та 

диференціювання тактильних відчуттів; формувати навички дотикового 

порівняння та класифікації предметів; вчити викладати геометричні 

фігури, елементи мозаїки у заданій послідовності, добирати необхідні 

частини конструктора; формувати практичні навички виконання 

прийомів ліплення, аплікації, рельєфного малювання; розвивати 

тактильну чутливість під час диференціювання різних фактур 

предметів та матеріалів; формувати елементарні прийоми читання 

рельєфних зображень. 

Пальчикова гімнастика та масаж рук 

Вчити виконувати пальчикову гімнастику та масажні рухи рук із 

віршованим супроводом, стискання й розжимання кулачків, вправи для 

долонь, для подушечок пальців, напруження-розслаблення пальчиків. 

Коригувати рухи кожного пальця окремо й відносно один одного, 

тренувати точність рухових реакцій. Закріпити назви пальчиків. 

Розвиток дотику, тактильних уявлень  

Вчити прийомів обстеження предметів і їх зображень, 

спеціальним обстежувальним рухам (погладжування, розминання, 

постукування, стискання); вчити дотримуватися певної послідовності 

при обстеженні тварин (голова, тулуб, хвіст, ноги або лапи), рослин 



(овочі, квіти тощо), геометричних фігур, предметів домашнього 

ужитку. Розвивати тактильне сприймання предметів та об’єктів 

(іграшки, муляжі, рослини, тварини). Вчити розрізняти властивості 

поверхні предметів (гладка - шорстка, м'яка - тверда тепла - холодна і 

тому подібне). 

Вчити виконувати ігри з водою різної температури, дрібними 

камінчиками, сухим піском (теплим і холодним); обстежувати 

предмети з різноманітною поверхнею.  

Розвиток моторної координації рухів рук 

Продовжувати вчити ліпити з глини, пластиліну, тіста. Вчити 

виконувати аплікацію з різних матеріалів (папір різної фактури, 

природні матеріали, тканина), аплікаційне ліплення (заповнення 

рельєфного малюнка пластиліном). Навчити прийомам розминання 

глини, ліплення паличок при розкочуванні глини між долонями рук і 

пальцями, ліплення кілечок і кульок, складання орнаментів з паличок, 

кілечок і кульок; ліплення предметів з ковбасок (огірок, морква, яйце) і 

кульок (плоди овочів, фруктів та ін.), ліплення окремих предметів і 

складання композицій з них. 

Вчити прийомам конструювання з паперу, намотувати нитки у 

клубок, складати конструктор за зразком та власним задумом, 

сортувати дрібні предмети за формою, розміром, фактурою. 

Розвивати навички орієнтування на робочому полі мозаїки, 

розрізнення видів фішок; заповнення фішками робочого поля, 

викладання горизонтальних і вертикальних ліній, кіл, орнаментів, 

окремих предметів і композицій з них (за зразком і по пам'яті). 

Розвивати навички роботи з паличками: розкладання паличок (по 

одній, дві, три і так далі) поперемінно правою і лівою руками, 

перекладання паличок з однієї коробки в іншу, складання з паличок за 

зразком і по пам'яті контурів геометричних фігур. 



Розвиток практичних дій з предметами. 

Вчити виділяти сенсорні еталони дотикових ознак предметів 

(форму, розмір, матеріал).  

Формувати вміння викладати контури предметів із дрібної 

мозаїки за зразком. Удосконалювати навички нанизування намиста, 

ґудзиків, плетіння кіс із шнурків, ниток, віночків із квітів, різні види 

шнурувань, сортування круп, робота з мозаїкою, конструкторами, ігри з 

масажними м’ячами та предметами різної фактури. 

Розвиток знаряддєвих дій з пензликом, ножицями, трафаретами, 

лопаткою, ложкою та ін. 

Розвиток графомоторних рухів. 

Розвивати навички дотикового сприймання рельєфних зображень. 

Формувати уявлення про способи виконання рельєфного зображення. 

Формувати вміння виконувати прості рельєфні зображення за 

допомогою пластилінового оконтурювання, заповнення пластилінового 

поля насінням, намистинками, ґудзиками та ін.  

Формувати вміння проводити довгі й короткі вертикальні й 

похилі лінії зверху – вниз, знизу – нагору, горизонтальні лінії ліворуч, 

праворуч, з'єднуючи між собою малюнки, крапки. („Зобрази, як 

крапельки падають із хмари в калюжу, бджілка летить із квітки на 

квітку, машина їде в гараж” і т.п.). 

Коригувати розмахи рухів руки при малюванні („Намалюй, як 

кораблик пливе по хвилях”). 

Результати освітньої та корекційно-розвивальної роботи: дитина: 

- виконує прості вправи для пальчиків разом з дорослим та 

самостійно; 

- дотиково обстежує, впізнає та називає предмети 

найближчого оточення; 



- дотримуватися визначеної послідовності при обстеженні 

тварин, рослин, геометричних фігур; 

- ліпить з глини, пластиліну, тіста, використовуючи 

спеціальні прийоми; 

- виконує аплікацію з різних матеріалів та аплікаційне 

ліплення; 

- викладає з мозаїки за зразком та задумом, складає 

конструктор, конструює з паперу; 

- виділяє сенсорні еталони дотикових ознак предметів 

(форму, розмір, матеріал); 

- має сформовані знаряддєві дії;  

- виконує нанизування намистин, шнурування; 

- дотиково сприймає рельєфні зображення та виконує прості 

зображення, проводить довгі й короткі вертикальні й похилі лінії.  

 

Третій рік навчання 

Старша група (6-ий  рік  життя) 

Освітні завдання: 

навчальні: вчити тактильному диференціюванню ознак предметів;  

диференціюванню складної форми; викладанню візерунків з 

геометричних фігур; вчити прийомам роботи з папером, фольгою, 

конструктором; прийомам ліплення, аплікації. 

виховні: виховувати вміння слухати педагога, співпрацювати з 

дітьми під час виконання колективних видів діяльності; виховувати 

спостережливість, культуру дотикового сприймання та обстеження, 

ініціативність, зацікавленість практичною діяльністю. 

корекційно-розвивальні: розвивати рухливість, гнучкість кистей 

рук, точність та швидкість виконання дій; розвивати навички 

дотикового обстеження предметів та їх зображень; збагачувати досвід 



тактильних уявлень, розвивати навички ліплення, конструювання; 

розвивати навички виділення сенсорних еталонів форми; розвивати 

навички відтворення елементів рельєфних зображень; коригувати 

навички відтворення зображень дрібних предметів. 

Пальчикова гімнастика та масаж рук. 

Удосконалювати вміння самостійно виконувати пальчикову 

гімнастику та масаж кистей рук, окремих пальців з використанням 

різноманітних засобів та прийомів. Розвивати вміння слухати 

словесний супровід гімнастичної вправи та узгоджувати з ним рухи 

пальців. 

Продовжувати розвивати рухливість, гнучкість кистей рук, 

точність та швидкість виконання дій.  

Розвиток дотику, тактильних уявлень.  

Розвивати навички дотикового обстеження предметів та їх 

зображень; Розвивати тактильне сприймання предметів та об’єктів 

(іграшки, муляжі, рослини, тварини). Розширювати досвід тактильних 

уявлень про предмети та явища оточуючого світу. Розвивати навички 

дотикового обстеження рослин і тварин, предметів побуту. 

Відпрацьовувати навички впізнавання предметів за тактильними 

характеристиками та їх опису. Вчити відшукувати предмети, що впали. 

Розвивати диференціацію дрібних деталей та частин (мозаїки, 

конструктора, круп, намистин та ін.). 

Розвиток моторної координації рухів рук. 

Вчити викладати візерунки з геометричних фігур, складати 

окремі предмети (огорожа, ялиночка, неваляшка, сніговик, будиночок і 

т. п.) та композицій з них;  

Розвивати навички ліплення: формування об’ємної форми, 

оконтурювання, заповнення рельєфного малюнка пластиліном. Підбір 

деталей-заготівель з пластиліну для накладання їх на певні частини 



малюнка розмазання пластиліну до контурів рельєфного малюнка 

(огірок, морква, ріпка, гриби, гілочка вишні, машина, квітка і т. п.) 

Ознайомлення з різними сортами паперу (промокальний, 

серветковий, газетний, туалетний, із зошита, перфокарточний, 

обгортковий та ін.), згинання аркуша паперу у різних напрямах, 

обривання аркуша по згину, обривання паперу за контуром рельєфних 

малюнків предметів, складання з них композицій накладанням на 

контрастний фон; виготовлення виробів з паперу (орігамі) прийомом 

згинання (човен, гаманець та ін.). 

Розгладження зім'ятої фольги (долонями, окремими пальцями); 

формування з фольги різних виробів (чоловічки, павучки, звірятка і 

т.п.). 

Знайомство з деталями різних конструкторів і їх призначенням; 

підбір деталей за формою, розміром за допомогою накладання; 

навчання скріпленню деталей конструкторів, збирання із деталей 

конструктора окремих предметів (драбинок, веж, стін без отворів і з 

отворами); побудова будиночка, предметів меблів та ін.; складання 

композицій із сконструйованих предметів (житлова кімната, гараж та 

ін.). 

Розвиток практичних дій з предметами. 

Розвивати навички виділення сенсорних еталонів форми: учити 

розрізняти за допомогою дотику геометричні фігури (круг - куля, 

квадрат - куб, овал - еліпсоїд, трикутник - призма, прямокутник - 

паралелепіпед) і знаходити ці форми в навколишніх предметах.  

Формувати уявлень про величину предметів: учити дітей 

розрізняти величину предметів, учити дотиковим прийомам порівняння 

предметів: накладанням площинних предметів, вимірювання за 

допомогою дотикових дій пальцями, з використанням умовних мірок. 



Удосконалювати навички обстеження різних предметів (з дерева, 

металу, пластмаси, тканини, скла та ін.) з метою тренування, 

диференціювання їх величини, фактури і температурних відчуттів. 

Розвиток графомоторних рухів. 

Удосконалювати навички читання рельєфних зображень із 

дотриманням послідовності обстеження малюнка. 

Розвивати навички відтворення елементів рельєфних зображень: 

„малювання” від краю й від центру за годинниковою стрілкою, 

намагаючись не відривати грифель від поверхні;  

Коригувати навички відтворення зображень дрібних предметів: 

обводити, малювати великі фігури (приблизно в третину аркуша) без 

відриву руки; з'єднати крапки, відриваючи руку. 

Результати освітньої та корекційно-розвивальної роботи: дитина: 

- тактильно диференціює ознаки предметів;  

- розпізнає складну форму;  

- викладає візерунки з геометричних фігур;  

- адекватно застосовує прийоми роботи з папером, фольгою, 

конструктором;  

- самостійно виконує ліплення та аплікації; 

- виявляє зацікавленість результатами практичної діяльності, 

ініціативність; 

- дотиково обстежує предмети та їх зображення;  

- диференціює та називає тактильні ознаки предметів;  

- виділяє сенсорні еталони форми; 

- самостійно відтворює елементи рельєфних зображень. 

 

 

 

 



Четвертий рік навчання 

(7-й рік життя) 

Освітні завдання: 

навчальні: вчити орієнтуватися у мікропросторі за допомогою 

дотику; , прийомів використання дотику при знайомстві і спілкуванні з 

людиною; диференціювання різних ознак і властивостей предметів; 

класифікації предметів за групами на основі дотикового виділення 

загальних спільних ознак; використовувати дотик в процесі 

орієнтування; виконувати рельєфний малюнок. 

виховні: виховувати позитивне ставлення до практичної 

діяльності, зацікавленість результатами власної діяльності; розвивати 

самоконтроль та саморегуляцію рухів рук; виховувати ініціативність, 

наполегливість, бажання доводити розпочату справу до кінця. 

корекційно-розвивальні: розвивати мікродинамічні та великі руки 

кистей рук; розвивати тонкі диференційовані рухи рук; 

удосконалювати навички дотикового обстеження предметів; 

збагачувати тактильний досвід; розвивати навички роботи з дрібними 

предметами; удосконалювати прийоми обстеження рельєфного 

малюнку та його виконання. 

Пальчикова гімнастика та масаж рук. 

Розвивати та удосконалювати навички виконання пальчикової 

гімнастики та самомасажу рук, самостійно супроводжувати гімнастику 

віршиком. Розвивати мікродинамічні та великі руки кистей рук. 

Розвивати тонкі диференційовані рухи рук. Знайомство з клавіатурою 

брайлівської друкарської машинки, комп’ютера, натискання клавіш. 

Розвиток дотику, тактильних уявлень.  

Удосконалювати навички дотикового обстеження предметів. 

Збагачувати тактильний досвід.  



Вчити орієнтування на мікроплощині за допомогою дотику: 

учити виділяти сторони (аркуша, столу), кути, середину; учити 

розміщувати предмети за зразком і словесною вказівкою. 

Вчити прийомам використання дотику при знайомстві і 

спілкуванні з людиною: учити розрізняти пластику і ритм ласкавих, 

строгих, ніжних, енергійних, слабких і інших видів дії рук; учити 

співвідносним діям рук. 

Розвиток моторної координації рухів рук. 

Формувати тактильно-дотикові уявлення про людину: вчити дітей 

обстежувати себе, однолітків і дорослих, виділяючи форму, будову 

обличчя, тіла, характерні ознаки і особливості тіла: голова куляста, 

похилі або круглі плечі, худі руки, ноги, волосся жорстке (кучеряве, 

довге або коротке тощо). 

Розвивати навички роботи з дрібними предметами, нитками 

(намотування клубків, зв'язування ниток, розплутування вузлів, 

виконання різних плетінь типу макраме), папером, мозаїкою, 

конструктором та ін. 

Розвиток практичних дій з предметами. 

Навчати виділяти сенсорні еталони форми: розрізняти за 

допомогою дотику геометричні фігури (круг - куля, квадрат - куб, овал 

- еліпсоїд, трикутник - призма, прямокутник - паралелепіпед) і 

знаходити ці форми в навколишніх предметах.  

Вчити диференціювати різні ознаки і властивості предметів: 

учити дітей класифікувати предмети в групи за загальними спільними 

дотиковими ознаками (усі круглі, усі жорсткі, усі м'які, усі холодні, 

теплі, колючі; тут теплі, а тут колючі тощо). 

Формувати прийоми використання дотику в процесі орієнтування 

в навколишніх предметах: учити визначати поверхні (стін, дверей, 

підлоги та ін.); диференціювати дерев'яні, металеві, скляні, пластмасові 



поверхнях; давати дітям можливість вправлятися в розрізненні цих 

ознак в реальній обстановці. 

Розвиток графомоторних рухів. 

Удосконалювати прийоми обстеження рельєфного малюнка в 

співвідношенні його з реальним предметом або його моделлю (грифель, 

гребінець, замок, машина і тому подібне). 

Навчати різних видів руху як прийомів малювання (рух по 

прямій, в різних напрямах, по колу, хвилястий, уривчастий), 

відтворюваних спочатку в повітрі, а потім на плівці приладу для 

рельєфного малювання і креслення „Школяр" або на пластику приладу 

Н.А. Семевського; роботі з лінійкою (фіксація лінійки пальцями лівої 

руки розташування біля краю лінійки з легким упором на неї кінчика 

стержня кулькової ручки, рейсфедера або олівця при роботі відповідно 

на плівці приладу "Школяр", приладі Н.А. Семевского, папері; 

проведення лінії чітко уздовж краю лінійки); обведення трафаретів, 

штрихування і розфарбовування. 

Ознайомити з моделлю шестикрапки Брайля. 

Результати освітньої та корекційно-розвивальної роботи: дитина: 

- має розвинені тонкі диференційовані рухи рук; 

- вміє дотиково обстежувати предмети та виділяти суттєві 

ознаки;  

- диференціює різні ознаки і властивості предметів; 

- має достатній тактильний досвід; 

- орієнтується у мікропросторі за допомогою дотику; 

- знає та застосовує прийоми використання дотику під час 

знайомства та спілкування з людиною;  

- класифікує предмети в групи за дотиковими ознаками;  

- добре диференціює рельєфні зображення; 

- виконує рельєфний малюнок. 



 

Орієнтовний перелік ігор та вправ (використовується на різних 

роках навчання дітей за вибором тифлопедагога і вихователя). 

"Дві руки йдуть одна назустріч іншій" "Заховаємо мізинець в 

кулаці іншої руки", "Збери двома пальцями сірники в коробочку", 

"Натисни на кнопку середнім пальцем", "Знайди в замку місце, куди 

вставляється ключ", "Помахай рукою, опусти пальці вниз", "Вкажи, де 

середина долоні", "Потримай м'яч двома руками, одній" тощо. 

"Підбери усі кулі", "Знайди усі квадрати", "Склади з двох частин 

круг", "Вклади в прорізи відповідні фігури", "Розстав фігури за заданим 

зразком", "Знайди усі еліпсоїди", "Знайди в навколишньому оточенні 

(на столі, в шафі) круглі квадратні предмети", "Знайди в предметі, що у 

нього трикутне, призматичне, овальне, еліпсоїдне і ін.". 

"Вгадай, що лежить в руці", "Чарівний мішечок", "Підбери 

тканини за зразком", "Знайди такий же жорсткий (м'який, теплий) 

предмет", "Вгадай, чим я торкнулася твоєї руки (щоки)", "Що тут тепле, 

а що холодне"? тощо. 

"Підбери предмети однакової довжини, висоти, ширину", "Знайди 

найвищий предмет", "Де найменший предмет"?, "Розстав за зразком від 

найбільшого до найменшого", "Знайди два однакові предмети серед 

інших" "Дізнайся, де щонайдовша стрічка", "Збери пірамідку", "Виміри 

рукою довжину і ширину столу", "Скільки разів укладається паличка в 

довжині і ширині книги, листа, стрічки"? тощо. 

"Вгадай, де стоїш", "Знайди, де стіна", "Де скло у вікні"?, 

"Знайди, де в стіні двері", "Знайди на дверях ручку", "Розклади окремо 

що дерев'яне, металеве і скляне", "Що тут з хутра, а що з сукна"?, 

"Знайди усі шовкові, ситцеві, вовняні тканини", "Де тут гарячі і холодні 

речі"? тощо. 



сортування дрібних предметів (камінчики, намистинки жолуді, 

фішки мозаїк, черепашки і тому подібне) за формою, величині і 

матеріалу. "Знайди тут кругле", "Відбери усе металеве", "Знайди 

предмети, у яких є кришки", "Знайди усі м'які іграшки", "Збери усі 

предмети, де є круглі частини", "Знайди усе, що має застібки" "Підбери 

усе, що мокре", "Знайди один гострий предмет", "Як дізнатися, що два 

предмети однакової форми"?, "Де тут три теплі предмети"? тощо. 

"Розставити на столі іграшки, предмети там, де я назву", 

"Розкажи, де стоїть іграшка", "Зроби так само, як на макеті", "Я назву 

предмет, а ти знайди його на столі, не нахиляючись". 

"Знайди дітей з короткою зачіскою", "Розкажи, що є у тебе на 

голові", "Де у людини знаходиться голова, груди, спина, ноги, руки, 

вуха, живіт, шия"?, "Що у людини м'яке і що тверде (м'яке - живіт, 

щоки; тверде - кістка, голова, зуби і так далі) ", "Розкажи про своє 

волосся, обличчя, руки, ноги" тощо. 

"Вгадай, хто це" "Потисни міцно руку", "Погладь ніжно голову 

ляльки, друга, дорослого", "Рука ласкава, рука строга", "Рука сильна, 

рука слабка", "Рука вимоглива, що бере", "Рука дає", "Рука вітається", 

"Рука прощається", "Ми обнімаємося", "Руки заспокійливі", "Руки 

колишуть" "Руки допомагають". 



РОЗВИТОК ПРОСТОРОВОГО ОРІЄНТУВАННЯ ТА 

МОБІЛЬНОСТІ 

Однією з найактуальніших проблем розвитку і виховання 

дошкільників з тяжкою зоровою патологією (тотально сліпих і сліпих із 

залишковим  зором)  та їх соціально-побутової самостійності була і 

залишається проблема навчання орієнтування  в  просторі та 

мобільності. 

Самостійне орієнтування в просторі дітей-інвалідів за зором 

розглядається тифлологією як важлива умова формування повноцінної  

особистості, як подолання незрячою людиною своєї ізоляції середовищі 

людей з нормальним зором. 

Під орієнтуванням  в просторі слід розуміти  здатність сліпої 

дитини визначати своє місцеположення серед оточуючих її  предметів 

та об’єктів,  напрям обраного маршруту, знаходження предмета чи 

об’єкта, до якого  рухається. 

Спеціалістами в галузі  дошкільного виховання переконливо  

доведено, що ефективність опанування сліпим з дитинства простору 

пов’язана з необхідністю якомога  раннього управління процесом  

навчання, що  дозволяє вчасно зняти фобію (страх) простору у сліпих 

дітей  в  сензетивний  період їх розвитку.  

Перебування дитини з тяжкою зоровою патологією в 

спеціальному дошкільному закладі дає можливість вчасно включитися 

в процес розвитку дитини, скоригувати навички просторової орієнтації 

та мобільності, що можливе при наявності та реалізації спеціальної 

програми, яка враховує системність та одночасність вирішення цілого 

ряду завдань відповідно до рівня розвитку дитини та її компенсаторних 

можливостей. 

Основними завданнями навчання просторової орієнтації  

дошкільників із зоровою патологією є наступні:  



- формування потреби в самостійному орієнтуванні; 

-  переборення страху простору та непевності в своїх силах; 

- опанування орієнтуванням на власному тілі; навчання способів і 

прийомів орієнтування  в мікропросторі (за столом, на аркуші паперу, в 

книжці); 

- формування необхідних спеціальних умінь і навичок 

самостійного опанування замкненим і вільним простором та 

орієнтуванням ньому;   

- навчання орієнтування разом зі зрячими однолітками та 

дорослими;  

- ознайомлення з прийомами орієнтування за допомогою 

допоміжних засобів (тростина, звукові сигнали). 

Вирішення цих завдань передбачає здійснення комплексного 

підходу до визначення змісту програми. 

Основними умовами опанування  незрячими дошкільниками 

вміннями орієнтування в оточуючому просторі є наступні: 

- розвиток всіх аналізаторів, особливо готовність збережених 

аналізаторів до сприймання  ознак і властивостей  довкілля); 

- розвиток рухової системи (сформованість правильної пози, ходи  

під час орієнтування та обстеження простору); 

- розвиток навичок мобільності (подолання страху  простору,  

формування інтересу до  цього виду діяльності).   

Відповідно до названих завдань та умов навчання просторового 

орієнтування відбувається за такими змістовими напрямами: 

1. Розвиток готовності збережених аналізаторів до навчання 

просторового орієнтування. 

2. Орієнтування на своєму тілі, на близьких людях та в 

мікропросторі. 

3. Формування уявлень про предмети, що наповнюють 



замкнений простір. 

4. Навчання орієнтування в  замкненому і вільному просторі. 

5. Розвиток загальної моторики, формування правильної пози та 

жестів  для обстеження та орієнтування.  

6. Спільне орієнтування зі зрячими (дорослими та однолітками).  

Важливим фактором реалізації програми є єдність дій медичного, 

педагогічного персоналу та батьків. 

Розділ програми розраховано на 4 роки перебування незрячої 

дитини в спеціальному дошкільному закладі. Розподіл програмового 

матеріалу даний не за віковими групами, а за роками навчання. Це 

пояснюється частим відставанням дитини з порушеним зором в 

розвитку та наявністю у неї до  вступу в дошкільний заклад цілого ряду 

вторинних відхилень. 

Зміст викладено за концентричним принципом, який передбачає 

поступове збільшення обсягу знань, ускладнення змісту  матеріалу на  

кожному році навчання. 

Основною організаційною формою навчання просторового 

орієнтування є корекційне заняття, яке проводиться індивідуально або з 

підгрупою спеціалістом-тифлопедагогом. 

Успішне опанування навичками просторового орієнтування 

передбачає закріплення сформованих умінь на фронтальному занятті, 

під час ігор, на прогулянках, найближчих вулицях, в транспорті 

включення  в заняття різноманітних завдань і вправ, пов’язаних з 

вивченими темами. З метою підтримки у незрячих дошкільників 

інтересу до навчання орієнтування доцільно заняття проводити в 

ігровій формі, використовуючи при цьому посібники, іграшки  та 

дидактичні ігри, доступні для сприймання  незрячих дітей. 

Навчання просторового орієнтування можливе лише за наявності 

індивідуального підходу до кожної дитини, який враховує характер її 



зорового порушення, особливості особистості та набутий раніше 

досвід. 

Успішність розвитку просторового орієнтування та мобільності 

дошкільнят з важкими порушеннями зору передбачає обізнаність 

педагога з вихідним рівнем готовності дітей до опанування даним 

видом діяльності. У зв’язку з цим у додатку після цього розділу 

програми наводимо методику обстеження вихідного рівня готовності 

до навчання просторового орієнтування дитини дошкільного віку із 

зоровою патологією.  

Тифлопедагог підтримує тісний зв’язок з батьками незрячої 

дитини,  навчаючи їх основних прийомів роботи із закріплення вмінь і 

навичок орієнтування в незнайомому просторі. 

Зміст розділу з просторового орієнтування є орієнтовним. Адже 

дитина через об’єктивні причини може повністю не засвоїти програму 

для свого віку і року перебування в дошкільному закладі або центрі. 

Тифлопедагог враховує цей факт і закріплює необхідні вміння, без яких 

неможливо приступити до засвоєння програмового матеріалу 

наступного року.  

 

Перший рік навчання  

Молодша група (4-ий рік життя) 

Освітні завдання: 

навчальні: вчити орієнтуванню на схемі тіла, в групових 

приміщеннях; формувати уявлення про предмети оточуючого як 

орієнтирів для просторового орієнтування; вчити орієнтуватися у 

замкненому просторі; 

виховні: попереджувати страх простору, виховувати 

ініціативність, самостійність, розвивати зацікавленість новими 



об’єктами простору, бажання їх знаходити в просторі та оперувати з 

ними; виховувати бажання звертатися за допомогою до оточуючих. 

корекційно-розвивальні: розвивати навички слухового, 

дотикового, смакового сприймання, використання залишкового зору; 

формувати навички дотикового сприймання властивостей предметів; 

диференціювати голоси близьких дорослих, знайомих тварин і птахів. 

1. Розвиток готовності збережених аналізаторів до навчання 

просторового орієнтування. 

1.1.  Розвиток дрібної моторики. 

Формувати хватальні рухи долонею, пальцями, утримання та 

маніпулювання предметами, необхідними в побуті (рушник, гребінець, 

ложка, чашка, тарілка, олівець тощо) та іграшками. Розвивати уміння 

вкладати,  нанизувати,  шнурувати, зав’язувати. 

Формувати способи активного дотику (діти можуть пересуватися, 

обмацуючи руками стіни, шафи, ліжка), розрізнення і співставлення 

деяких ознак предметів за формою, температурою, характером 

поверхні, матеріалом (папір, тканина). 

Формувати вміння розпізнавати підошвами ніг деякі покриття 

(килим у дитячому куточку, кахельну підлогу в туалеті, паркет і 

лінолеум у груповій кімнаті); співвідносити конкретні ознаки з деякими  

приміщеннями  („Скажи,  де ти знаходишся? Яка ця кімната? Що в ній 

роблять?”). 

1.2. Розвиток слухового сприймання простору. 

Розвивати уміння локалізувати напрям за звуком, голосом 

(нерухоме і пересуваючи джерело в замкненому просторі); грати з 

озвученим м’ячем, брязкальцями; впізнавати предмети за звуками, які 

супроводжують дії з ними (предмети побуту, що постійно 

використовуються дітьми в дитячому садочку  і вдома). 

Формувати вміння розрізняти за голосом оточуючих людей 



(мама, вихователь, няня, медсестра та ін..); впізнавати  за голосом 

тварин. 

1.3.  Розвиток нюхового сприймання. 

Підводити дітей до розуміння того, що предмети мають різні 

запахи. Ознайомити з деякими запахами і навчити їх локалізувати 

(запах їжі, медичного кабінету) 

1.4. Розвиток зорового сприймання простору. 

Формувати вміння впізнавати предмети знайомого простору з 

допомогою залишкового зору, вчити виділяти зорові ознаки предметів, 

що наповнюють  знайомий  простір (колір, форма, розмір), сприймати 

добре знайомі  предмети в контрастному кольоровому зображенні.  

Примітка. Засвоєння змісту першого розділу передбачає активну 

сумісну роботу тифлопедагога і вихователя групи впродовж всіх років  

навчання.  

2. Орієнтування на своєму тілі, тілах близьких людей і в 

мікропросторі. 

2.1. Орієнтування на своєму тілі й на близьких людях.  

Формувати уявлення про власне тіло дитини, вміння знаходити і 

показувати частини тіла та обличчя,  визначати парні  органи. 

Розвивати вміння орієнтуватися за напрямком від свого тіла – „на 

себе” та „від себе”, правильно вживати слова „справа”, „зліва”, 

розрізняти просторовий  напрямок  і вміти показати напрямки: спереду-

вперед, ззаду-назад, наліво-зліва, направо-справа, вгорі-внизу, 

навпроти; правильно  вживати в мовленні прийменники за, перед.  

2.2.  Орієнтування у мікропросторі.  

Формувати елементарні навички орієнтування за столом під час 

їжі та навчально-ігрової діяльності, на індивідуальному фланеграфі й на 

аркуші під час малювання, в книжці під час розгляду ілюстрацій.  

3.  Формування уявлень про предмети, що наповнюють простір. 



Формувати уявлення про предмети, що наповнюють знайомий 

простір (хату, квартиру, дитячий садок): іграшки, меблі, посуд, одяг; 

формувати навички обстеження цих предметів; навчати користуватися 

ними в практичній діяльності й під час просторового орієнтування; 

співвідносити реальні предмети з їх моделями, кольоровим 

зображенням.  

4. Навчання орієнтування в замкненому та вільному просторі.     

Вчити орієнтуванню на основі безпосереднього чуттєвого 

сприймання (розташування  групових приміщень: роздягальні, ігрової 

кімнати, спальні, туалету, ігрової площадки групи у дворі). 

Вчити встановлювати просторову віднесеність предметів 

(місцеположення предметів: місце ліжка, тумбочки, іграшок тощо). 

Навчати за різними ознаками знаходити предмети побуту й 

найближчого оточення, їх положення в просторі, вказувати напрям 

пересування цих предметів в просторі. 

Формувати навичку все ставити і класти на свої місця та навички 

безпечного пересування в просторі. 

Формувати часові поняття  (день-ніч). 

5. Розвиток загальної моторики. Формування правильної пози і 

жестів під час обстеження предметів та орієнтування. 

Розвивати уміння ходити і бігати, узгоджуючи рухи рук і ніг, 

зберігати рівновагу на обмеженій площі опори, вчити ходити парами, в 

колоні. 

Формувати правильну позу в положенні стоячи, сидячи за столом, 

в кріслі, під час ходьби, під час пересування і дій з іграшками-

каталками та іграшками (підготовка до дій з тростиною).  

Формувати правильнні жести, що вказують напрям.  

6. Спільне орієнтування зі зрячими.  

Відпрацьовувати правильне положення незрячої дитини під час 



ходьби в парі з дорослими і однолітками, орієнтування під час сумісної 

ігрової діяльності з ними. Навчати дотримання правил поведінки в 

сім’ї, дитячому садку, в гостинах, моделювання ситуацій з життя 

суспільства: гра „Сім’я”. 

Результати освітньої та корекційно-розвивальної роботи: дитина: 

- орієнтується в схемі тіла; 

- орієнтується в групових приміщеннях; 

- розрізняє на дотик (долонею, пальцями рук, підошвами ніг) 

деякі властивості оточуючих предметів; 

- впізнає і локалізує голоси знайомих людей, впізнаває деяких 

домашніх тварин і птахів за їх голосами; 

-  впізнає за запахом їжу, кабінет лікаря, їдальню; 

- впізнає з допомогою залишкового зору обриси знайомих 

предметів та розрізняти їх за  контрастним кольоровим зображенням; 

- впізнає предмети, що наповнюють знайомий замкнений простір, 

знає їх місцеположення; 

- орієнтується в ігровій зоні, за столом, на фланелеграфі, аркуші 

паперу під час  малювання; 

- ходить і бігає, узгоджуючи рухи рук і ніг, зберігаючи при цьому 

правильну позу; 

- знає і намагається виконувати правила поведінки під час ходьби 

в парі з дорослим і однолітком; 

- вміє моделювати життєву ситуацію в грі „Сім’я”;  

- звертається за допомогою до дорослого.  

Другий рік навчання  

Середня група (5-й  рік життя) 

Освітні завдання: 

навчальні: вчити розрізняти і співставляти властивості предметів 

за характером поверхні, матеріалу, форми, температури; вчити 



локалізувати у вільному просторі звуки живої природи, визначати 

віддаленість озвучених предметів, запахи в побуті, ознайомити з 

предметами замкненого простору, формувати уявлення про їх 

співвіднесеність; вчити орієнтуватися на приладі „Школяр”, аркуші 

паперу, робочій поверхні стола. 

виховні:виховувати пізнавальні інтереси, активність, 

ініціативність, бажання самостійного опанування простору. 

корекційно-розвивальні: розвивати навички дотикового 

обстеження, слухового, смакового, нюхового сприймання простору; 

координацію рухів, вміння слухати педагога та виконувати його 

завдання. 

1. Розвиток готовності збережених аналізаторів до навчання 

просторового орієнтування. 

1.1. Розвиток дрібної моторики. 

Закріплювати і використовувати в практичній діяльності 

хватальні рухи руки, маніпулювання ширшим колом предметів. 

Розвивати точні координовані рухи кисті руки і пальців: дії з 

мозаїкою, паличками, групування за розміром, формою дрібних 

предметів, робота з пластиліном обведення по внутрішньому контуру, 

розмальовування.  

1.2. Розвиток дотикового сприймання простору. 

Формувати навички сприймання предметів та іграшок пальцями, 

кистю і долонею, вправляння прослідковуючої функції руки, 

координації рук, розвивати тонку моторику пальців. 

Розвивати уміння розрізняти і співставляти поверхні матеріалів 

(різновиди тканин, дерево, скло). 

Вчити дотиково сприймати підошвами ніг асфальтованої і 

трав’яної доріжок. 

Знайомити з деякими рельєфними мітками на аркуші паперу 



(ялинка, кулька, будиночок, прапорець) і розпізнавати їх. 

1.3. Розвиток слухового сприймання простору.  

Формувати вміння локалізувати нерухомі і рухомі джерела звука 

у вільному просторі, оцінювати віддаленість озвученого предмета 

(поняття далеко-близько, ближче-далі), впізнавати на слух деякі дії, які 

здійснює людина (відкривання  дверей, удари в бубон та ін.). 

Вчити визначати за голосом емоційний стан близьких людей, 

впізнавати деякі звуки природи (шум вітру, дощу).  

1.4. Розвиток нюхового сприймання простору. 

Вчити визначати з допомогою нюху запахи, що зустрічаються в 

побуті (чаю, кави, хліба, парфумів, мила, зубної пасти та ін.). 

1.5. Розвиток зорового сприймання  простору. 

Розширювати коло предметів замкненого простору, що 

сприймаються зоровим шляхом. Формувати вміння виділяти зорові 

ознаки цих предметів, впізнавати їх в контурному і силуетному 

зображенні. 

Навчати оцінювати зоровим шляхом віддаленість предметів у 

замкненому просторі та їх зображень на малюнках (перекриття одного 

предмета іншим). 

2. Орієнтування в мікропросторі. 

Формувати просторові уявлення зліва направо, зверху вниз,  

використовувати в мікропросторі такі просторові поняття, як верхній-

нижній, лівий-правий кут, середина справа-зліва, середина  вгорі-внизу. 

Формувати навички точного орієнтування на індивідуальному 

фланелеграфі і приладі ”Школяр”. 

3. Формування уявлень про предмети, що наповнюють простір. 

Розширювати уявлення про предмети, закріплювати навичку 

обстеження предметів, що заповнюють знайомий простір (в усіх 

приміщеннях дитячого садка: іграшки, меблі для  кухні, спальні, 



обладнання залів,  посуд, одяг, взуття тощо). 

Навчати Практично використанню цих предметів під час 

орієнтування. 

4. Навчання орієнтування в замкненому і вільному 

просторі. 

Продовжити навчати орієнтуванню на основі безпосереднього 

чуттєвого сприймання (знаходження приміщень дитячого садка за 

запахом, звуками: спеціальні кабінети, кухня, спортивний і музичний  

зали, коридори, сходи). 

Вчити правил пересування по сходах, коридорах (триматися 

правого боку, на сходах ставити ноги почергово і триматися за перила, 

руки трошки спереду, щоб можна було відчути і визначити сходову 

площадку). 

Розрізняти часові поняття ранок-день, вечір-ніч і вміти 

співвідносити свої дії з часом доби. 

5. Розвиток загальної моторики. Формування правильної 

пози і жестів під час обстеження предметів та  орієнтування. 

Закріплювати вміння ходити і бігати, перебудовуватися в колону 

по одному, парами, в круг, в шеренгу. 

Вчити тримати правильну поставу під час ходьби строєм (парами, 

один за другим), під час самостійного пересування вздовж постійного 

орієнтира (стіни, перил сходів).  

Формувати правильні і точні жести, які вказують напрям. 

Вимагати від дитини дотримання правильної пози і жестів під час 

знайомства, розмови, привітання, прощання. 

6. Спільне орієнтування зі зрячими. 

Формувати навички сумісного орієнтування в трудовій 

діяльності, продовжувати навчати культури поведінки й спілкування зі 

сліпими та зрячими однолітками і дорослими. 



Навчати моделювати ситуації з життя суспільства: ігри „Магазин” 

, „Лікарня”, „Перукарня”. 

Результати освітньої та корекційно-розвивальної роботи: дитина: 

- дотримується координованих рухів з іграшками й предметами, 

необхідними  в побуті; 

- володіє правильними навичкам дотикового сприймання 

предметів та  іграшок; 

- розрізняє і співставляє властивості  предметів за характером 

поверхні,  матеріалу, форми, температури; 

- вміє локалізувати у вільному просторі звуки живої природи, 

визначати віддаленість озвучених предметів; 

- впізнає і локалізує з допомогою нюху запахи в побуті; 

- впізнає з допомогою залишкового зору колір, контури і силуети 

оточуючих  предметів замкненого  простору; 

-  впізнає предмети замкненого оточуючого простору і розуміє їх 

співвіднесеність; 

- орієнтується на приладі „Школяр”, на аркуші паперу під час 

малювання, правильно і точно виконувати завдання вихователя під час 

роботи на фланелеграфі; 

- орієнтується на основі чуттєвого сприймання в приміщеннях 

дитячого садка, знає правила пересування сходами, вміє самостійно 

(під контролем зрячого) дійти до прогулянкового майданчика, кабінету 

лікаря; 

- вміє ходити в колоні, парами, шикуватися в коло і шеренгу; 

- знає і виконує правила поведінки з дорослими й однолітками; 

- володіє правильною позою і жестом під час привітання, 

прощання, моделює життєві  ситуації під час ігор „Магазин”, 

„Перукарня”, „Лікарня”. 

 



Третій рік навчання  

Старша група (6-ий  рік  життя) 

Освітні завдання: 

навчальні: продовжувати знайомити з характерними для 

орієнтування властивостями простору, об’єктів та предметів; вчити 

оцінювати віддаленість джерела звука у вільному просторі; вчити 

впізнавати на дотик різні позначення, способи зображення шляху на 

схемах, дотиково сприймати прості рельєфні малюнки, плани; вчити 

передавати і відображати в макетах просторове розташування 

предметів 

виховні: виховувати ініціативність, спостережливість, 

самостійність; виховувати культуру поведінки у громадських місцях. 

корекційно-розвивальні: розвивати збережені аналізатори (слух, 

дотик, нюх, смак), розвивати вміння здійснювати дрібні точні 

координовані дії з предметами, розвивати навички користування 

збереженими аналізаторами для орієнтування в просторі; формувати 

нестереоскопічні способи оцінювання віддаленості предметів в 

просторі; розвивати навички самостійного орієнтування на території 

дитячого садка та майданчика; формувати вміння аналізувати 

результати власного сприймання, співвідносити їх з певним предметом; 

розвивати вміння обстежувати великі предмети, виявляти та знаходити 

предмети. 

1. Розвиток готовності збережених аналізаторів до навчання 

просторового орієнтування. 

1.1. Розвиток дрібної моторики. 

Тренувати в точних координованих рухах кисті руки і пальців: 

захват дрібних предметів двома різними пальцями по черзі, 

пальчиковий театр, різні види плетення, наведення за зовнішнім 

контуром, розмальовування.    



Навчати самоконтролю виконуваних дій. 

1.2. Розвиток дотикового сприймання простору. 

Детально ознайомити дотиковим шляхом з різними 

позначеннями, мітками, способами зображення шляху. 

Навчати читати прості рельєфні малюнки, плани, схеми. 

1.3. Розвиток слухового сприймання простору. 

Розвивати впізнавання і локалізацію звуків оточуючого простору 

(дитячий садка, вдома), міських шумів: визначати за шумом 

автомашину, що наближається – вантажна чи легкова), повільно чи 

швидко рухається; типові звуки, що виникають під час наближення 

тролейбуса; визначати за звуком зупинки, відкривання і закривання 

дверей. 

Тренувати в оцінюванні віддаленості предмета, який подає звук, – 

віддаляється чи наближається. 

1.4. Розвиток нюхового сприймання. 

Навчати визначати з допомогою нюху запахи, що зустрічаються в 

оточуючому просторі (бензину, фарби, скошеної трави, парфумів 

тощо). 

1.5. Розвиток зорового сприймання. 

Навчати розрізняти з допомогою залишкового зору предмети 

довкілля, формувати способи сприймання простору за допомогою 

збережених аналізаторів, оцінювання віддаленості предметів в просторі 

та їх зображення на малюнках (вище-нижче, віддаленість). 

2. Орієнтування в мікропросторі. 

Навчати впевнено орієнтуватися в мікропросторі (індивідуальний 

фланелеграф, брайлівський прилад, аркуш паперу, стіл та ін.) 

Формувати поняття про ряди та стовпчики. 

Вчити словесно позначати просторові відношення предметів: по 

діагоналі, позаду, збоку, за. 



3. Формування уявлень про предмети, які заповнюють простір. 

Формувати уявлення про об’єкти, розташовані поряд з дитячим 

закладом: магазини, будинки, транспорт на вулицях. Ознайомити з 

тротуаром, проїзною частиною, перехрестям, світлофором. 

Розширити знання про природу, пори року, природні явища, 

доступні для сприймання сліпих дітей. 

4. Навчання орієнтування в замкненому і вільному просторі. 

Навчати дітей з порушеним зором самостійно і вільно 

орієнтуватися в дитячому садку і на всій ділянці дитячого саду. 

Формувати уявлення про простір з використанням макетів. Вчити 

складати розповіді про знайомий замкнений простір.  

Ознайомити з спеціальними прийомами орієнтування (мяۥке 

плавне сковзання руки по стіні, дотик ногами, використання слуху та 

нюху). 

Вчити самостійно виконувати завдання, які включають 

орієнтування як умову їх виконання (чергування в їдальні). Вчити 

використовувати отримані знання для практичного орієнтування в 

просторі (перелічити кількість сходинок; порахувати кількість стільців 

у музичній залі, щоб знайти своє місце; знати свій порядковий номер 

при шикуванні). 

Розширювати уявлення про часові поняття: частини доби, дні 

тижня. місяці, пори року. 

Формувати знання про деякі специфічні особливості та ознаки, за 

якими діти можуть орієнтуватися на ділянці (в першу половину дня 

сонце освітлює фронтальний бік будівлі дитячого садка; від нагрітої 

сонцем стіни йде тепло. За цією ознакою навчити дітей визначати 

наближення до стіни будівлі). 

Навчати прислухатися до шуму вітру, визначати його напрямок. 

Вчити впізнавати деякі дерева та кущі й стосовно до них 



визначати своє місцеположення на ділянці. 

Вчити аналізувати свої відчуття, відносити їх до певного 

предмета; подумки здійснювати топографію знайомого замкненого 

простору (у кімнаті орієнтуватися на шум працюючого телевізора, 

холодильника, машин за вікном). 

Закріплювати вміння моделювати з іграшок, предметів-

замінників деякі приміщення, ділянки тощо.  

5. Розвиток загальної моторики, формування правильної пози і 

жесту під час обстеження предметів. 

Навчати тримати правильну поставу під час обстеження 

предметів, які знаходяться вище і нижче зросту дитини, зустрічі з 

великими предметами  під час пересування в просторі без постійного 

орієнтиру (виявлення та обхід). 

Формувати правильну позу при посадці в транспорт та виходу з 

нього. 

Ознайомити дітей з тростиною (правильний захват і утримання, 

техніка безпеки під час користування нею). 

6. Спільне орієнтування зі зрячими. 

Повторювати і закріплювати правила поведінки у громадських 

місцях (транспорті, парку, пошті, театрі, лікарні тощо). 

Навчати моделювати ситуації з життя суспільства: ігри 

"Регулювальник", "Театр", "Аптека". 

Результати освітньої та корекційно-розвивальної роботи: дитина: 

- здійснює дрібні точні координовані дії з предметами, 

необхідними для навчальної діяльності та в побуті; 

- впізнає дотиковим шляхом різні позначення, мітки, способи 

зображення шляху,  дотиково сприймати прості рельєфні малюнки, 

плані; 

- впізнає звуки оточуючого вільного простору, міські шуми, 



оцінює віддаленість джерела звука у вільному просторі; 

- впізнає предмети оточуючого простору за їх характерними 

запахами; 

- впізнає з допомогою залишкового зору контури і силуети 

оточуючих предметів вільного простору; 

-  використовує нестереоскопічні способи оцінювання 

віддаленості предметів в просторі; 

-  знає і впізнає предмети оточуючого вільного простору; 

- передає і відображає в макетах просторове розташування 

предметів; 

- самостійно орієнтується на території та в приміщеннях дитячого 

садка; 

- вміє аналізувати свої сприймання, відносити їх до певного 

предмета і вміти в умі відтворювати топографію знайомого простору; 

- дотримується правильної пози під час обстеження великих 

предметів, знаходить та обминає предмети, під час знаходження 

предметів, під час пересування в просторі без постійного орієнтира; 

- володіє правилами поведінки в громадських місцях, вміти 

моделювати життєві ситуації в іграх "Регулювальник", "Театр", 

"Аптека". 

 

Четвертий рік навчання  

(7-й рік життя) 

Освітні завдання: 

навчальні: вчити переносити в реальну дійсність уявлення про 

предмети, сформовані на основі використання моделей, макетів, 

рельєфного зображення; вчити відображати сформовані топографічні 

уявлення з допомогою простого рельєфного плану замкненого і 

вільного простору; вчити користуватися тростиною для орієнтування; 



вчити прийомам ходьби з тростиною і своє місце відносно 

супроводжуючого; 

виховні: виховувати самостійність, ініціативність, наполегливість; 

адекватне ставлення до самого себе та оточуючих; 

корекційно-розвивальні: розвивати навички комплексно 

використання збережених аналізаторів у просторовому орієнтуванні, 

характер якостей і ознак предметів як орієнтирів; розвивати 

топографічні уявлення; розвивати навички утримування правильної 

постави під час самостійного вільного пересування в знайомому і 

незнайомому просторі. 

1. Розвиток готовності збережених аналізаторів до навчання 

просторового орієнтування. 

Навчати користуватися збереженими аналізаторами у 

просторовому орієнтуванні, використовувати характерні властивості і 

ознаки предметів (звуки, запахи, характер поверхні та ін.) як орієнтири. 

2. Орієнтування в мікропросторі. 

Навчати вільно та впевнено орієнтуватися на робочому місці, 

дошці, за столом, в книжці, зошиті, брайлівському приладі. 

Ознайомити з умовними позначками на рельєфних планах та 

вчити орієнтуватися в рельєфних планах і макетах замкненого і 

вільного простору. 

Навчати самостійно складати простий план замкненого і вільного 

простору за словесним описом. 

3. Формування уявлень про предмети, що заповнюють простір. 

Формувати уявлення про деякі пам’ятні місця та пам’ятки 

архітектури рідного міста, навчати переносити в реальну дійсність 

уявлення про предмети, сформовані на основі використання моделей, 

макетів, рельєфних зображень, словесного опису. 

4. Навчання орієнтування в замкненому і вільному просторі. 



Ознайомити з 2-3 вулицями, що прилягають до дитячого садка, 

навчити переходити вулицю на перехресті, яке регулюється звуковим і 

звичайним світлофором під контролем та за участю педагогів і батьків.  

Формувати уявлення про маршрут з дитячого садка додому (види 

транспорту, орієнтири). 

Навчати узагальнених способам орієнтування і можливості їх 

переносу в незнайомий простір. 

Навчати орієнтуватися за картами-схемами, картою шляху і 

міткам, які дозволяють контролювати своє місцезнаходження і 

правильність напрямку руху. 

Вчити складати розповіді про знайомий простір. 

Домогтися вільного орієнтуватися в частинах доби, днях тижня, 

місяцях, порах року і оперування поняттями "вчора", "сьогодні", 

"завтра", "позавчора". 

5. Розвиток загальної моторики. Формування правильної пози і 

жесту при обстеженні предметів. 

Вчити легко і ритмічно ходити і бігати, зберігаючи правильну 

поставу. правильно виконувати всі вивчені види ходьби. 

Закріплювати вміння зберігати правильну позу при самостійній 

вільній ході в замкненому знайомому і незнайомому просторі, на 

вулицях міста у супроводі дорослого. 

Опрацювати прийоми ходьби з тростиною (маятниковий, 

діагональний, прийоми протяжки і ковзання), навчити підніматися і 

спускатися з тростиною по сходах, користуватися тростиною в 

будинках і приміщеннях, в транспорті, виявляти перешкоди з 

допомогою тростини. 

6. Спільне орієнтування зі зрячими. 

Навчати сумісно пересуватися з тростиною з дорослим 

провідником, орієнтуватися в навчальній діяльності. 



Ознайомити з правилами поведінки дитини в школі. 

Навчати моделювати життєві ситуацій в іграх "Школа", 

"Бібліотека". 

Результати освітньої та корекційно-розвивальної роботи: дитина: 

- використовує збережені аналізатори в просторовому 

орієнтуванні, характер якостей і ознак предметів як орієнтирів; 

- вміє переносити в реальну дійсність уявлення про предмети, 

сформовані на основі використання моделей, макетів, рельєфного 

зображення (деякі пам’ятки архітектури і пам’ятні місця міста); 

- відображає сформовані топографічні уявлення з допомогою 

простого рельєфного плану замкненого і вільного простору; 

- знає 2-3 вулиці, що прилягають до дитячого садка, вміє 

переходити у супроводі дорослого вулицю на регульованому 

перехресті; 

- вміє зберігати правильну позу при самостійній вільній ході в 

знайомому і незнайомому просторі; 

- знає прийоми ходьби з тростиною і своє місце стосовно 

супроводжуючого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

Методика обстеження 

вихідного рівня готовності 

до навчання просторового орієнтування 

дитини із зоровою патологією 

 

І. Просторово-розрізнювальна діяльність збережених аналізаторів 

1. Дослідження розвитку зорового сприймання. 

А.  Обізнаність із сенсорними еталонами. 

Обладнання: набір фігур різного кольору, форми, розміру. 

Завдання: 

- назви відомі тобі геометричні фігури; 

- відбери лише круг, лише квадрат, трикутник та ін.;  

- виклади фігури в рядок так, щоб спочатку були великі фігури, за 

ними – менші, потім найменші; 

- якого кольору ці фігури? Знайди однакові за кольором. 

Б. Зорове сприймання предметів та їх співвіднесення з 

зображенням на малюнку. 

Обладнання: набір малюнків, які зображують предмети довкілля 

в кольорі, силуеті, контурі (меблі, іграшки, посуд).  

Завдання: 

-  уважно оглянь кімнату; назви які предмети в ній знаходяться; 

- знайди ці предмети на малюнках; 

- що ще ти впізнав (ла) на малюнках? 

В. Сприймання просторової перспективи в реальному житті і на 

малюнку. 

Обладнання: кольорові малюнки із зображеннями предметів в 

перспективі. 

Завдання: 



- покажи що знаходиться ближче до тебе, що далі (стіл або шафа); 

- які предмети на малюнку знаходяться ближче, які далі, як ти це 

визначив (ла)? 

2. Дослідження розвитку слухового аналізатора. 

А. Локалізація джерела звука. 

Обладнання: предмети, які звучать – дзвіночки, брязкальця. 

Завдання:  

- покажи рукою, де дзвенить дзвіночок, покажи його рухи; 

- запам’ятай, як рухався дзвіночок, а коли він замовкне, покажи 

його рукою. 

Пропонуються найпростіші переміщення: направо, вліво, догори, 

вниз. Діти із залишковим зором виконують завдання із закритими 

очима. 

Б. Слухові уявлення, що наповнюють простір. 

Обладнання: набір звукозаписів. 

Завдання:  

- вгадай, що я роблю (переливання води з чашки до чашки); 

- впізнай, які тварини і пташки прийшли до нас в гості 

(прослухання записів голосів тварин і пташок). 

В. Впізнавання на слух дій, які виконує людина. 

Завдання: Давай пограємо з ведмедиком у піжмурки. Він 

непосидючий, весь час чимось зайнятий. Вгадай, чим він зайнятий 

зараз. (Педагог пересуває стілець, закриває двері, перелискує книжку, 

імітує настрій голосом).3.  

3. Дослідження розвитку дотикового сприймання і дрібної 

моторики рук.  

А. Спосіб і культура дотику. 

Перевіряється під час спостереження діяльності дитини із 

знайомими і незнайомими предметами. 



Б. Впізнавання різних поверхонь. 

Обладнання: дрібні предмети та іграшки, зроблені з різних 

матеріалів (тканина, дерево, скло, метал, пластмаса). 

Завдання: 

- гра "Чарівний мішечок". У мішечку знаходяться різні дрібні 

предмети. Впізнай іграшку і назви, з чого вона зроблена; 

- гра "Доміно". Подивись: тут різні поверхні. Давай пошукаємо 

однакові . 

В. Впізнавання і розрізнення з допомогою дотику геометричних 

форм. 

Обладнання: планка з отворами для різних геометричні фігури. 

Завдання: Ми потрапили у країну геометричних фігур. Впізнай, 

назви, знайди кожній свої місце. 

Г. Володіння олівцем, пензликом, ножицями. 

Дитині пропонується намалювати паркан, мяۥч, будинок олівцем і 

розмалювати пензликом, вирізати серветку для Мишутки. 

Д. Сила і точність дрібної мускулатури руки. 

Дитині пропонуються різні ігри пальчиками по черзі на кожній 

руці, застібці, шнурівці, зав’язках. 

4. Дослідження розвитку нюху: 

 Обладнання: набір різних запахів. 

Завдання: 

- впізнай за запахом, хто це; 

- покажи рукою, звідкіля ти чуєш запах. 

П. Уявлення про предмети, що наповнюють замкнений простір 

Обладнання: предмети, іграшкові меблі, рельєфні малюнки, які 

відповідають предметам, що знаходяться в кімнаті. 

Завдання: 

- Ми знаходимося в гостях у ляльок. Роздивись їх меблі; скажи, 



як називається кожний предмет; 

- зроби для них кімнату в коробці: зліва постав ліжко, справа – 

шафу, посередині – предмет, який складається з дерев’яної кришки на 

чотирьох ніжках; 

- скажи, які справжні предмети, що знаходяться в цій кімнаті, 

схожі на предмети іграшкових меблів; 

- знайди в кімнаті предмет, у якого була б спинка, сидіння і 

чотири ніжки; 

- розглянь малюнок, назви знайомі тобі предмети. 

Ш. Орієнтування на власному тілі та близьких людей, 

орієнтування в мікропросторі 

Обладнання: дрібні предмети, аркуш паперу або фланелеграф. 

Завдання: 

1. Називання і показ частин власного тіла і обличчя: 

- назви і покажи частини свого тіла і обличчя; 

- покажи і назви те ж на ляльці. 

2. Просторові поняття: 

 - визнач різні сторони стосовно себе; покажи праву (лаву) руку; 

- скажи, що попереду тебе (ззаду, зверху, внизу); 

- покажи напрямки від себе: вперед-спереду, назад-позаду, 

направо-справа (в іграх "Куди кинули мяۥч?", "Знайди сусіда"); 

- визнач розташування предметів відносно себе – спереду, перед, 

за, позаду, зліва, вгорі (гра "Знайди іграшку"); 

- визнач, чий мяۥч відкотився далі (впізнають за звуком), гра "Хто 

ближчий до будиночка?";  

- постав іграшку на стіл, під стіл і т. д. 

3. Орієнтування на площині аркуша: 

- розклади предмети по порядку зліва направо; 

- намалюй лінії зверху вниз. 



4. Орієнтування на площині стола: 

- знайди середину стола, постав предмети по краях стола, покажи 

кути; 

- накрий стіл для ляльок (для обіду, для чаю); скажи, де стоїть 

чашка, де лежить ложка. 

ІV. Уявлення про оточуючий світ 

Завдання: 

-  опиши словами свою кімнату. (Правильність опису 

підтверджується батьками, а також з’ясовується вміння орієнтуватися в 

домашніх умовах і володіння способами безпечного і легкого 

пересування ); 

- розкажи, де розташовані групові приміщення (ігрова кімната, 

спальня, туалет, роздягальня); 

- гра "Знайди свою шафу (ліжко, рушник, улюблену іграшку)". 

V. Виявлення інтересу до простору  (фіксується в ході 

спостережень). 

VІ. Дослідження загальної моторики, особливостей пози і 

постави, навичок спільного орієнтування зі зрячими. 

В ході спостережень і бесід з медперсоналом з’ясовується стан 

загальної координації дитини, особливості її пересування, порушення 

пози і наявність нав’язливих рухів, страху простору. Дитині 

пропонується пройти прямо, повернутися, нагнутися, присісти, знайти 

іграшку. Необхідно включити дитину в ігрову ситуацію і трудову 

діяльність. 

Під час аналізу і узагальнення отриманих матеріалів на кожну 

дитину складається картка обстеження і визначається рівень 

сформованості вмінь: 

0 рівень –  у дитини немає ніяких навичок орієнтування, 

пропоновані завдання не виконуються; 



І рівень – завдання виконуються з грубими помилками, необхідна 

словесна і практична допомога педагога; 

ІІ рівень – під час виконання завдань спостерігаються неточності, 

дитина потребує деякої допомоги педагога; 

ІІІ рівень – завдання виконуються правильно. 

Детальний аналіз результатів обстеження показує рівень 

готовності кожної дитини до навчання орієнтування і дає можливість 

обєۥднати дітей в підгрупи, здійснити диференційований підхід в 

організації занять.  



РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ОРІЄНТУВАННЯ 

Успішна соціалізація дітей з важкими порушеннями зору багато в 

чому забезпечується їхніми вміннями: раціонально використовувати 

компенсаторі способи сприймання оточуючого світу, отримувати з їх 

допомогою максимально повні уявлення (дотик, слух, рухово-

тактильна, смакова, нюхова і температурна чутливість); умінням 

самостійно орієнтуватися в просторі; певним запасом уявлень про 

елементарні соціально-побутові ситуації (у тому числі і про побутову і 

професійну діяльність дорослих), а також умінням спілкуватися і 

успішно взаємодіяти з оточенням. Усе це в умовах перебування 

дошкільнят цієї категорії в спеціальному дошкільному закладі чи 

навчально-реабілітаційному центрі формується в процесі різних видів 

їх діяльності – поетапно, з поступовим ускладненням і збільшенням 

об'єму матеріалу, що вивчається. 

У розвитку повноцінної особистості дитини з глибокими 

порушеннями зору, у формуванні у неї навичок соціально-адаптивної 

поведінки (тобто такої поведінки, яка дозволить йому бути активною і 

самостійною в різних життєвих ситуаціях) значну роль відіграють 

спеціальні корекційні заняття тифлопедагога із соціально-побутовому 

орієнтування. 

Тифлопедагог в процесі реалізації представленого розділу 

програми з розвитку соціально-побутового орієнтування ставить перед 

собою наступні цілі: 

- допомогти дітям адаптуватися до умов дитячого садка; 

- навчити дітей будувати свою поведінку в елементарних 

життєвих ситуаціях (в повсякденному житті у спілкуванні з 

однолітками і дорослими) відповідно до загальноприйнятних норм. 

- підготувати міцну базу для успішної самостійної діяльності 

дітей в умовах шкільного навчання. 



Для досягнення означених цілей вирішуються наступні завдання: 

1. Формування у дітей адекватних уявлень про оточуючий світ на 

основі використання залишкового зору і збережених аналізаторів 

2. Формування уміння впізнавати і називати предмети, які 

сприймаються, їх властивості, якості. 

3. Навчання розуміння і правильного відображення у мовленні 

сутності подій, що відбуваються, та явищ. 

4. Розвиток просторової адаптації (необхідного обсягу 

просторових уявлень, вмінь і навичок, необхідних для самостійного 

орієнтування в просторі та взаємодії з оточенням). 

5. Реалізація взаємозв'язку змісту спеціальних корекційних занять 

з соціально-побутового орієнтування із загальноосвітніми заняттями та 

режимними моментами дошкільного виховання. 

Структурно розділ програми з соціально-побутового 

орієнтування має такі розділи: „Предмети довкілля”, „Праця дорослих”, 

„На вулиці”, „Дитині про неї саму і суспільство навколо неї”, їх 

виділення ґрунтується на тому, що саме у цих напрямах дитина з 

важкими порушеннями зору має найбільші труднощі у формуванні 

адекватних уявлень, опануванні практичних навичок, орієнтуванні та 

ін. Ознайомлення дітей з предметами побуту, основними трудовими 

діями дорослих, широким соціальним простором, засобами та 

правилами особистої гігієни допоможе подоланню труднощів в 

оперуванні визначеними поняттями, виконанні практичних дій та 

соціальному орієнтуванні. 

Слід звернути увагу на те, що заняття з соціально-побутового 

орієнтування мають значний корекційний потенціал для виправлення 

наявних вторинних відхилень в розвитку. Зумовлено це тим, що саме на 

заняттях цього виду тифлопедагог активізує усі знання, вміння та 

навички, сформовані у кожної дитини на спеціальних корекційних 



заняттях з розвитку сенсорики та з орієнтування в просторі. Дитина має 

змогу самостійно їх використовувати в різних видах діяльності та 

ситуаціях. Соціально-побутове орієнтування – діяльність у якій 

дошкільник з порушеним зором опановує систему прийомів адаптивної 

поведінки, що забезпечує успішність його соціалізації.  

 

 

Перший рік навчання  

Молодша група (4-ий рік життя) 

Освітні завдання: 

навчальні: знайомити з предметами побуту їх призначенням, 

приміщеннями дошкільного закладу; формувати уявлення про значення 

праці дорослих, основні трудові дії; вчити спостерігати за віддаленими 

об’єктами; знайомити з правилами дорожнього руху 

виховні: виховувати інтерес до праці дорослих; виховувати 

бажання допомагати іншим; виховувати ввічливе ставлення до інших; 

виховувати у дітей співпереживання і співчуття до навколишніх людей, 

тварин і рослин; 

корекційно-розвивальні: розвивати збережені аналізатори, 

сенсорні здібності, вміння виділяти ознаки та властивості предметів, 

диференціювати їх; розвивати полісенсорне, бісенсорне сприймання 

предметів; формувати навички спостереження, орієнтування в просторі. 

Предмети довкілля. 

Розвивати у дітей навички виділення ознак і властивостей 

предметів (форми, кольору, величини і просторового положення) за 

допомогою збережених аналізаторів. 

Підбирати і групувати предмети за цими ознаками, а також за їх 

призначенню. Встановлювати відмінності предметів за величиною, 

структурою матеріалу (великий - маленький, твердий - м'який), 



відмінності між частиною і цілим (матрьошка); називати дії з 

предметами і матеріалами розрізняти і називати протилежні дії 

(одягнутися - роздягтися, стояти - сидіти, розстібнути - застібнути). 

Вчити розрізняти, називати якості, властивості предметів і 

матеріалів, що сприймаються дотиком (гладкий, шорсткий, м'який, 

теплий), на смак (солодкий, кислий) на слух (шарудить, стукає, 

хрускотить, дзвенить). 

Розвивати полісенсорне, бісенсорне сприймання предметів 

(включення одного, двох або декількох аналізаторів в процес пізнання 

ознак предметів). 

Знайомити дітей з приміщеннями дитячого садка, їх 

призначенням орієнтуванням і поведінкою в них відповідно до 

призначення. Діти повинні знати, де що можна робити, чим займатися, 

де зберігаються предмети побуту, іграшки, одяг, взуття і так далі. 

Учити користуватися предметами побуту в груповій кімнаті, 

знайомити з правилами зберігання іграшок, книг, посуду, одягу, взуття. 

Учити розумінню понять : посуд, одяг, книги, меблі та ін. 

Праця дорослих.  

Виховувати інтерес до праці дорослих, звертаючи їх увагу до 

роботи помічника вихователя, кухаря, шофера, тата, мами, дітей 

старшого віку. Виховувати бажання допомагати іншим. 

У спостереженнях вчити дітей виділяти основні трудові процеси 

та порядок їх виконання. Бачити якість праці дорослих. Уміти дякувати 

дорослим за турботу про дітей. Навчати дітей допомагати дорослим: 

принести, подати, потримати, прибрати на місце. Створювати умови 

для участі дітей в праці дорослих. 

Учити розумінню значення праці дорослих в дитячому садку і 

виховувати дбайливе ставлення до результатів праці дорослих. 

На вулиці. 



Під час нетривалих екскурсій навколо дитячого садка, в 

найближчий парк, ліс, вулицями міста (села) навчати: 

спостерігати за поведінкою людей на вулиці, рухом на перехресті, 

на переході; сигналами світлофорів, різноманітністю транспорту 

(легковий, вантажний, громадський) та його пересуванням; навчати 

дітей ходьбі по тротуару парами; 

Вчити прислухатися до звуків на вулиці орієнтуватися на них, 

намагатися наслідувати ці звуки в процесі безпосереднього 

спостереження, сприймання та в іграх. 

Дитині про неї саму і про суспільство навколо неї. 

Вправляти дітей в назві свого імені, прізвища. Називати і 

показувати ліворуч і праворуч частини свого тіла (руки, ноги, вуха, 

очі).  

Учити культури спілкування з оточуючими, виховувати у дітей 

співпереживання і співчуття до навколишніх людей, тварин і рослин.  

Учити безпечному руху в просторі з опорою на збережені 

аналізатори. Розвивати сенсорні здібності дітей в процесі розрізнення 

ознак і властивостей предметів, що сприймаються залишковим зором, 

слухом, нюхом, дотиком та ін. 

Результати освітньої та корекційно-розвивальної роботи: дитина: 

 впізнає та називає основні предмети побуту, знає їх 

призначення; 

 вміє дотиково обстежувати предмети, виділяти та низивати їх 

ознаки; 

 групує предмети за ознаками; 

 орієнтується в основних приміщенням дитячого садка; 

 виявляє бережливе ставлення до предметів, іграшок, одягу, 

взуття; 



 знає основні трудові дії дорослих та порядок їх виконання; 

 виявляє бажання допомагати дорослим; 

 спостерігає на вулиці за людьми, транспортом; 

 знає основні правила дорожнього руху, орієнтується за 

сигналом світлофора; 

 диференціює звуки вулиці; 

 знає назви та призначення частин тіла 

 

Орієнтовна тематика занять 

Іграшки 

- Познайомити дітей з іграшками в груповій кімнаті, з узагальненим 

поняттям "іграшки". 

- Познайомити з місцезнаходженням різних іграшок. 

- Показати прийоми дотикового обстеження іграшок, називаючи їх та 

виділяючи певні якості і властивості (діти повторюють за дорослим). 

- Виховувати у дітей дбайливе відношення до іграшок. 

- Залучати до виконання трудових дій (мити іграшки, причісувати і одягати 

ляльок, акуратно прибирати іграшки на місце). 

- Учити описувати і пояснювати свої дії за допомогою питань дорослого: 

"Що ти робиш з лялькою?", "Навіщо ти причісуєш ляльку?", "Навіщо ти 

прибираєш іграшки"? тощо. 

- Дати дітям зразки опису і пояснення своїх дій. 

Роздягальня 

- Познайомити дітей з приміщенням для переодягання (роздягальнею) і 

його призначенням, з узагальненим поняттями "одяг", "взуття". 

- Учити знаходити свою шафу (за міткою, місцем розташування серед 

інших). 

- Учити відповідати на запитання дорослого: "Що роблять в роздягальні?", 

"Що це?", "Що ти покладеш в шафку?" тощо. 

- Дати дітям зразки відповідей. 

  

Я і моє ім’я 

 

Другий рік навчання  

Середня група (5-й  рік життя) 

Освітні завдання: 

навчальні: розширювати уявлення про предметний світ; учити 

групувати предмети за схожістю; вчити виділяти та використовувати 

узагальнені назви груп предметів; вчити правильно ходити сходами; 

розширювати знання про працю дорослих; формувати уявлення про 

громадські установи (магазин, перукарня, аптека), транспорт, правила 

дорожнього руху 

виховні:виховувати повагу до результатів праці дорослих; 

виховувати культуру поведінки у громадських місцях, культуру 

спілкування, моральні якості особистості; виховувати дбайливе, 

емоційне ставлення до природи та оточуючих людей, до самого себе;  



корекційно-розвивальні: розвивати навички обстеження 

предметів, виділення ознак та призначення; розвивати уміння дітей 

орієнтуватися в приміщенні і на ділянці дитячого садка; 

конкретизувати уявлення про знаряддя праці, їх призначення; 

формувати компенсаторні способи орієнтування на вулиці; формувати 

гігієнічні навички. 

Предмети довкілля. 

Розширювати дитячі уявлення про предметний світ, вправляти в 

обстеженні основних ознак і властивостей за допомогою збережених 

аналізаторів. 

Учити дітей розуміти призначення предметів розрізняти і 

називати істотні деталі предметів (у стільця - ніжки, спинка, сидіння; у 

сорочки - комір, рукави, застібка). Учити групувати схожі предмети за 

призначенням і назвою (стілець, табурет, крісло; черевики, калоші, 

валянки, туфлі). Порівнювати і групувати предмети за матеріалом, 

призначенням, за наявності або відсутності якихось особливостей у 

двох близьких предметів (у кофти - розріз, ґудзики; у светра їх немає). 

Учити розуміти узагальнені слова: іграшки, одяг, взуття, меблі, посуд. 

Удосконалювати уміння встановлювати зв'язки між призначенням 

предмета і його будовою або матеріалом, з якого він зроблений 

(валянки – з шерсті для тепла; сковорода – з металу, її можна ставити 

на вогонь; посуд – з глини, вона може розбитися тощо). 

Знайомити з приміщеннями дитячого садка, поведінкою в різних 

приміщеннях, залежно від призначення. У спальні говорять тихо, 

пошепки, тут не можна бігати, грати; у ігровому куточку є свій порядок 

зберігання іграшок тощо. 

Удосконалювати уміння дітей орієнтуватися в приміщенні і на 

ділянці дитячого садка (кімнати інших груп, кабінет завідувачки, 

лікаря, кухня). Учити правильно ходити по сходах, спираючись на 



перила, правильно обходити людину з правого боку поступатися 

дорогою дорослим та ін. 

Праця дорослих.  

Привертати увагу дітей до праці і занять дорослих, створювати 

умови для участі дітей в праці дорослих. Розширювати знання дітей про 

працю дорослих в дитячому садку, своїх батьків. 

Виховувати повагу до результатів праці дорослих, викликаючи у 

дітей бажання наслідувати працю дорослих. 

Залучати дітей до прибирання в приміщеннях дитячого садка і в 

процесі праці, уточнювати дитячі уявлення про знаряддя праці, їх 

призначення, зберігання, використання. 

На вулиці.  

Організовувати для дітей прогулянки, екскурсії в найближчому 

довкіллі (парк, ліс, магазини, вулиці міста, селища, села тощо). 

Знайомити з житловими будинками, магазинами, аптекою, 

кінотеатром  тощо. Спостерігати за поведінкою людей на вулиці їх 

зовнішнім виглядом, одягом, взуттям. Учити дітей поводитися 

відповідно до місцезнаходження. (У магазині купують, тут грати не 

можна; по тротуару йдуть, бігти небезпечно; у сквері можна грати 

тощо). 

Познайомити з будівлею дитячого садка, ігровими і спортивними 

майданчиками, садом тощо. 

Учити правильній поведінці на ділянці дитячого садка: де грати, 

бігати, стрибати; як грати в пісочниці, не розкидаючи пісок, тощо. 

Учити спостерігати погоду, явища природи за сезонами, знати 

назви сезонних явищ. Дбайливо відноситися до природи (рослин, 

тварин). Учити не рвати квіти, листя, гілки. Учити милуватися красою 

природи. 

Навчати дітей руху на вулиці. 



Знайомити дітей з транспортними засобами найближчого 

довкілля.  

Учити розрізняти і називати легкові і вантажні машини, автобус, 

трамвай, потяг та ін., формувати уявлення про те, що в автобусі, 

легковому автомобілі трамваї їздять люди, на вантажній машині возять 

вантажі (продукти в дитячий сад, меблі, пісок). Учити виділяти, 

називати частини вантажного автомобіля (кабіна, кузов для вантажів, 

колеса), деякі дії шофера з управління автомобілем (сідає в кабіну, 

включає мотор, повертає кермо, веде машину). Розуміти, що машини 

їздять по проїжджій частині вулиці, люди ходять по тротуару. 

В процесі спостереження за рухом транспорту вправляти дітей в 

розрізненні поширених транспортних засобів з опорою на збережені 

аналізатори (слух, нюх, тактильно-рухові відчуття). 

Формувати компенсаторні способи орієнтування на вулиці, 

визначати на слух, чи далеко їде тролейбус, як звучать двері автобуса, 

що закриваються, як звучить трамвай, що під'їжджає. Учити 

наслідувати ці звуки, спостерігати за світлофором, знати черговість 

включення кольорів і розуміти призначення колірних сигналів: на 

червоний – йти, їхати не можна; жовтий говорить: не поспішай, 

приготуйся, а зелений колір дозволяє йти, їхати. Спостерігати за 

працею водія, учити дітей наслідувати його дії в іграх. 

Дитині про неї саму і про суспільство навколо неї. 

Продовжувати знайомити дітей з власним тілом, називати 

частини тіла, знать, для чого вони людині потрібні. Вправляти в діях з 

предметним світом, розкриваючи функціональні можливості організму: 

зуби потрібно берегти, чистити, вони потрібні, щоб жувати їжу; 

обличчя має бути чистим, тоді воно приємне і красиве; волосся 

потрібно причесати, тоді воно виглядає красиво, його потрібно 



підстригати, заплітати в кіску, зав'язувати бант, використовувати 

шпильку. 

Учити слідкувати за своїм зовнішнім виглядом, використовуючи 

дзеркало. Руки вимагають догляду, їх можна навчити робити різні речі. 

Учити називати пальці на руці: "Що зручно робити пальчиками? Що 

цією рукою?". Продовжувати учити хорошим манерам поведінки, 

спілкування. Учити дітей бути вдячними за увагу. Учити спостерігати і 

радіти за інших, допомагати і співчувати тим, кому погано, поспішати 

на допомогу іншим. Учити просити допомоги в інших і не забувати 

дякувати за допомогу. 

Продовжувати вчити називати своє ім'я, прізвище, вік, домашню 

адресу, ім'я і по батькові батьків, імена інших членів сім'ї, називати 

близьких дорослих на ім'я та по батькові. Учити дітей бути уважними 

до своїх близьких, допомагати їм удома. 

Результати освітньої та корекційно-розвивальної роботи: дитина: 

- має уявлення про предметний світ, працю дорослих, 

знаряддя праці, громадські установи, транспорт;  

- вміє групувати предмети за схожістю;  

- знає та використовує узагальнені назви груп предметів;  

- обстежує предмети, виділяє ознаки, називає їх призначення; 

- орієнтується в приміщенні і на майданчику дитячого садка, 

на вулиці; 

- слідкує за своїм зовнішнім виглядом, дотримується правил 

гігієни; 

- знає правила поведінки у громадських місцях та 

дотримується їх; 

- дбайливо ставиться до природи та оточуючих людей 

 

 



Орієнтовна тематика занять 

Дитячий садок 

- Продовжувати знайомити дітей з приміщеннями дитячого садка, 

учити знаходити їх самостійно (сусідня група, кабінет завідувачки, 

кабінет лікаря, кухня). 

- Учити ходити по сходах, тримаючись за перила, обходити з 

правого боку. 

- Дати уявлення про правила поведінки в різних приміщеннях 

дитячого садка відповідно до їх призначення. 

- Продемонструвати таку поведінку (наприклад, в спальні 

говорять тихо, пошепки тощо). 

Наші іграшки 

- Учити впізнавати іграшки за допомогою дотику і правильно 

називати їх. 

- Вправляти в обстеженні основних частин, ознак і властивостей 

іграшок за допомогою  дотику. 

- Учити розуміти призначення іграшок і відповідно до цього 

користуватися ними. 

- Закріплювати розуміння узагальненого слова "іграшки". 

- Дати зразки опису іграшок, наприклад: "Це кубик. Кубик 

дерев'яний", "Це вантажна машина. Вона велика" тощо. 

 



Пригощаємо ляльок булочками 

- Познайомити з різноманітністю хлібобулочних виробів (батон, 

буханець, булочка, бублик). 

- Звернути увагу дітей на усі ознаки цих виробів: зовнішній 

вигляд, запах, смак. 

- Вправляти в упізнаванні хлібобулочних виробів за допомогою 

дотику, нюху і смакової чутливості, учити правильно називати ці 

предмети і описувати свої відчуття. 

- Дати дітям зразки опису, наприклад: "Булочка кругла. Вона 

запашна і солодка" тощо; зразки спілкування: "Ляльки, їжте, будь ласка, 

булочки, вони дуже смачні","Приходите до нас у гості частіше! Ми 

знову приготуємо для вас частування" тощо. 

Помічник вихователя 

- Продовжувати - знайомити дітей зі співробітниками дитячого 

садка (помічник вихователя). 

-  Познайомити з назвами предметів і знарядь праці і їх 

призначенням. 

- Дати уявлення про небезпечні предмети, про те, як ними 

потрібно користуватися. 

- Дати зразки опису дій дорослого, наприклад: "Оксана Іванівна 

миє посуд". "Оксана Іванівна підмітає підлогу" тощо. 

Одягаємось на прогулянку 

- Учити дітей розрізняти істотні деталі одягу (комір, рукави, різні 

застібки і так далі) за допомогою дотику, правильно називати їх. 

- Вправляти в обстеженні основних предметів одягу з 

використанням дотику. 

- Учити описувати послідовність одягання ляльки (за запитанням 

тифлопедагога). 



Посуд 

- Вправляти в обстеженні основних ознак і властивостей 

предметів (чайного посуду) за допомогою дотику. 

- Учити розуміти призначення чайного посуду і називати її 

основні деталі. 

- Учити розуміти узагальнене слово "посуд" 

- Дати дітям зразки опису чайного посуду, наприклад: "Це 

блюдце. Воно кругле", "На дотик блюдце гладеньке" тощо. 

Меблі 

- Розширювати уявлення дітей про меблі і її призначення. 

- Вправляти в обстеженні предметів меблів і їх основних деталей 

з використанням дотику. 

- Учити називати предмети меблів і основні деталі знайомих 

предметів меблів (стіл, стілець, шафа, ліжко). 

- Закріплювати уявлення дітей про місцезнаходження окремих 

предметів меблів в приміщеннях групи. 

- Дати дітям зразки опису предметів меблів, наприклад: "Це 

стілець. На стільці сидять". "Стілець дерев’яний", "У стільця є сидіння, 

спинка, ніжки" тощо. 

Кухарі 

- Продовжувати знайомити дітей зі співробітниками дитячого 

садка (кухар). 

- Збагачувати уявлення про професію кухаря. про предмети, 

необхідні йому для роботи, про мету і результати його праці. 

- Учити уважно спостерігати за працею кухаря відповідати на 

питання тифлопедагога: "Хто працює на кухні?", "Що робить кухар?", 

"Для чого потрібна плита?" тощо. 

- Звернути увагу дітей на звуки і запахи, з якими вони 



познайомляться на кухні. 

Пасажирський транспорт 

- Дати дітям уявлення про різноманітність пасажирського 

транспорту, про його призначення. 

- Учити спостерігати за транспортом, бачити схожість і 

відмінність (наприклад, автобус і тролейбус або автобус і маршрутне 

таксі). 

- Звернути увагу дітей на поведінку людей па зупинці. 

Спілкуємось 

- Дати дітям уявлення про різні засоби спілкування людей. 

- Продемонструвати приклади доброзичливості, уміння надавати 

допомогу, бути 

уважним і так далі 

- Вправляти в спілкуванні в процесі спільної діяльності. 

Вантажний транспорт 

- Дати дітям уявлення про вантажний транспорт (його 

зовнішньому вигляді і призначенні), про професію водія.  

- Закріплювати знання про основні частини вантажної машини. 

- Вправляти в описі зовнішнього вигляду вантажної машини (за 

запитаннями тифлопедагога). 

Місто (екскурсія) 

- Знайомити дітей з житловими будинками, магазинами, аптекою, 

школою, бульваром і так далі 

- Учити поводитися відповідно до того, де вони знаходяться. 

- Дати дітям зразки опису своїх вражень, наприклад: "Це вулиця. 

Тут багато будинків. У них живуть люди" тощо. 



Пішохідний перехід (екскурсія) 

- Дати дітям уявлення про небезпеки, які підстерігають їх на 

вулиці. 

- Познайомити з компенсаторними способами орієнтування на 

вулиці (за допомогою слуху, нюху). 

- Постежити за роботою світлофора і за поведінкою пішоходів. 

Продуктовий магазин (екскурсія) 

- Закріплювати уявлення дітей про магазинах, у тому числі про 

магазин продуктів, про те. що можна купити в магазині продуктів. 

- Познайомити з різними видами упаковки продуктів, учити 

правильно називати їх. 

- Вправляти в пізнаванні продуктів за допомогою дотику. 

- Дати дітям зразки опису продуктів, наприклад: "Це пакет 

молока", "Це коробка цукру", "Це батон хліба" тощо. 

Водій 

- Закріплювати уявлення дітей про вантажні машини, їх 

призначення. 

- Познайомити з професією звуки і запахи, пов'язані з роботою 

машини. 

- Дати дітям зразки звернення до оточення, вирази своїх прохань, 

наприклад: "Розкажіть, будь ласка, як їздить машина?", "Розкажіть, 

будь ласка, що привозить вантажна машина в дитячий садок?", 

"Скажіть, будь ласка, як називається Ваша робота (професія?) тощо. 

Швидка допомога 

- Закріплювати уявлення дітей про машини. 

- Познайомити з поняттям "Спеціальна машина" 

- Учити знаходити схожість машини швидкою допомоги з іншими 

легковими машинами і розуміти її відмінність від інших машин. 



- Дати дітям уявлення про призначення машини швидкої 

допомоги. 

 Пральня 

- Продовжувати знайомити дітей зі співробітниками дитячого 

садка (праля).  

- Познайомити насилу праль, побутовою технікою для прання, з 

приміщенням, де відбувається прання білизни і прасування.  

- Дати дітям зразки звернення до дорослих, наприклад: 

"Здрастуйте, Наталя Василівна"!; вирази своїх прохань: "Розкажіть нам, 

будь ласка, що Ви тут робите?", "Які предмети допомагають Вам 

прати", вирази вдячності: "Дякуємо Вам, Наталя Василівна, за цікаву 

розповідь" тощо.  

Допоможи мамі 

- Розширювати уявлення дітей про домашню працю батьків. 

- Учити уважно стежити за розповіддю тифлопедагога. 

- Вправляти дітей в описі домашньої праці батьків (за 

запитаннями тифлопедагога). 

Книжки 

- Дати дітям уявлення про книгу, її призначення і основні 

частини, 

- Дати уявлення про папір, як про матеріал, з якого зроблені 

книги. 

- Учити описувати властивості папери, сприйняті за допомогою 

дотику. 

- Дати дітям зразки опису, наприклад: "Ця смужка паперу тонка, а 

ця товста", "Ця смужка паперу гладка, а ця шерехата", "Папір легко 

мнеться і рветься", "Папір шарудить" тощо. 



Праця двірника 

- Продовжувати знайомити дітей зі співробітниками дитячого 

садка (двірник).  

- Дати уявлення про працю двірника, про предмети його праці, 

про способи прибирання території дитячого садка.  

- Учити самостійно звертатися до дорослих. Дати дітям словесні 

зразки, наприклад: "Здрастуйте, Олександр Петрович!", "Розкажіть нам, 

будь ласка, про свою роботу!" тощо. 

Взуття 

- Учити дітей розуміти призначення взуття, розрізняти і називати 

основні деталі.  

- Учити групувати взуття за матеріалом, призначенням, за 

наявності яких-небудь особливостей (наприклад, застібки на липучках, 

на блискавці тощо) 

- Учити розуміти узагальнене слово "взуття". 

Я – людина 

- Продовжувати знайомити дітей з власним тілом. 

- Учити називати частини тіла і пояснювати їх призначення.  

- Продемонструвати дітям функціональні можливості тіла 

людини (наприклад, що можна робити руками, ногами тощо). 

Вітаміни 

- Дати дітям уявлення про нескладні прийоми самооздоровлення.  

- Познайомити з поняттям "вітаміни".  

- Дати уявлення про корисні продукти, в яких містяться вітаміни 

(молочні продукти, овочі і фрукти). 

Медсестра 

- Розширювати знання дітей про працю дорослих в дитячому 

садку. 



- Нагадати, що за здоров’ям дітей в дитячому садку стежить 

медсестра. 

- Познайомити з устаткуванням медичного кабінету і його 

призначенням. 

- Вправляти дітей в самостійному спілкуванні з дорослими. 

 

Третій рік навчання  

Старша група (6-ий рік життя) 

Освітні завдання: 

навчальні: розширювати уявлення про предметний світ; працю 

дорослих, вчити називати професії та відповідні знаряддя праці; 

продовжувати вчити диференціювати предмети всередині 

класифікаційної групи; вчити доглядати за предметами; 

виховні:виховувати самостійність, ініціативність, наполегливість, 

емоційне ставлення та зацікавленість трудовими діями та явищами 

громадського життя; дбайливе ставлення до оточуючих, самого себе, 

виховувати почуття поваги до старших, до результатів праці дорослих 

корекційно-розвивальні: розвивати навички дотикового 

обстеження та полісенсорного сприймання, диференціювання 

предметів, їх групування, узагальнення;  

Предмети довкілля. 

Учити називати навколишні предмети і матеріали, їх різноманітні 

якості (форму, смак, запах). Орієнтуватися в різноманітті предметів 

одного виду (сукні різного кольору, фасону, розміру, матеріалу) 

удосконалювати уміння групувати предмети за ознаками (призначення, 

будова та ін.) шляхом порівняння пар і груп предметів різних видів. 

Учити робити узагальнення (одяг, взуття, меблі, іграшки і так далі); 

диференціювати предмети всередині одного роду (посуд чайний, посуд 

кухонний). 



Знайомити з матеріалами, знаряддями, інструментами, 

необхідними для роботи дорослих, електроприладами 

(електром'ясорубка, картоплечистка, пральна машина, пилосос та ін.), 

які полегшують працю людини, прискорюють трудовий процес і 

отримання результату. 

Учити догляду за предметами, іграшками, посібниками, 

зберіганню і використанню їх за призначенням. Учити користуватися 

предметами побуту; дати поняття про обережне, безпечне використання 

побутових приладів. 

Праця дорослих. 

Дати дітям знання про те, що дорослі працюють, створюють 

необхідні речі, предмети. Спостерігати працю кухаря, праль, продавця 

(правильно називати ці професії), їх основних трудових обов'язків 

(кухар варить суп, смажить котлети, пече пиріжки; праля пере і прасує 

білизну). Учити вичленяти окремі дії і їх послідовність в трудових 

процесах (кухар, готуючи котлети, спочатку зважує м'ясо, миє його, 

ріже, пропускає через м'ясорубку, готує фарш, робить і смажить 

котлети); результат праці і його значущість. 

Знайомити дітей з працею хліборобів (вирощують хліб, в роботі 

використовують різні машини, намагаються працювати добре, дружно, 

щоб було більше хліба). Учити поважати працю хліборобів, дбайливо 

ставитися до хліба. 

Формувати уявлення про деякі громадські установи (дитячий 

садок, кінотеатр, пошта, магазин, школа та ін.). Називати і розуміти їх 

призначення (дитячі садки розташовуються в гарних і світлих будівлях, 

в них створені умови для життя дітей, їх ігор і занять, співробітники 

дитячого садка працюють дружно, піклуються про дітей). У школі діти 

вчаться, в кінотеатрі люди відпочивають, розважаються, дивляться 

фільми тощо. 



Учити дітей відповідній поведінці в громадських місцях, бути 

культурними; дбайливо відноситися до праці дорослих. 

На вулиці.  

Виховувати любов до рідних місць, знайомити з ними: як 

змінюється і облаштовується рідне місто, селище, село (новий дитячий 

садок, школа, парк). Діти повинні знати назву свого міста, села, назву 

вулиці, на якій розташований дитячий садок. Формувати уявлення про 

те, що наша країна велика. Найбільше і головне місто - Київ. Знати 

шлях додому, домашню адресу, маршрут. Учити орієнтуватися в 

найближчому довкіллі з використанням збережених аналізаторів 

(слуху, нюху, дотику). 

Учити правильно поводити себе на вулиці. Дати знання про те, 

що різними видами транспорту управляють люди різних професій 

(шофер, машиніст, льотчик, капітан). Розширювати уявлення про деякі 

трудові дії водія автобуса (включає двигун, управляє кермом, оголошує 

зупинки, відкриває і закриває двері автобуса). 

Уточнити знання дітей про призначення транспортних засобів 

(пересування людей і вантажів), навчити називати різні види 

вантажного і пасажирського транспорту: вантажна машина, самоскид, 

автобус, тролейбус, трамвай, літак, вертоліт, теплохід, катер, потяг; 

згрупувати транспортні засоби за призначенням. Збагатити уявлення 

дітей про будову вантажної машини (двигун, кабіна для водія, кузов, 

колеса). Учити дітей розрізняти проїжджу частину дороги, тротуар; 

розуміти значення червоного, жовтого і зеленого сигналів світлофора, 

їх роль для руху машин і пішоходів. 

Спостерігати поведінку дорослих і дітей на вулиці, вправляти 

дітей в переході через вулицю в дозволених місцях, учити техніці 

безпечного руху. Використовувати для цього ігрові ситуації на ділянці 

дитячого садка. 



Дитині про неї саму і про суспільство навколо неї. 

Домагатися знання дитиною свого прізвища, ім'я, по батькові. 

Вчити складати свій словесний портрет: волосся, очі, зріст, міміка. 

Учити оцінювати емоційний стан людини (радість, сум, страх, сором, 

злість тощо). Вправляти в мімічних і жестових формах спілкування. 

Учити правильної постави під час ходьби, за столом тощо. Формувати 

уявлення про можливості дитячого організму, правила поведінки, 

догляду за тілом, розвивати інтерес до здорового і красивого способу 

життя, стежити за чистотою тіла, акуратністю зачіски, чистотою одягу і 

взуття. 

Розвивати культурні навички спілкування з дітьми і дорослими. 

Учити бути дбайливим, уважним, вдячним. 

Дати дітям поняття про заміну зорової інформації на слухову при 

орієнтуванні у великому просторі, коли неможливо побачити об'єкти 

(дітей, людей, тварин, транспорту), що рухаються, але можна їх почути. 

Розвивати полісенсорні, бісенсорні здібності дітей з порушенням 

зору у вправах типу: "Помацай, понюхай і відгадай предмет", "Знайди 

звідки йде звук, запах тощо", "Упізнай по голосу, хто зве", "Вгадай 

друга на дотик", "Де захований годинник?", "Де подзвонили?", "Хто як 

пахне?", "Чим пахне на кухні, в медичній кімнаті, пральні?" тощо. 

Результати освітньої та корекційно-розвивальної роботи: дитина: 

- має уявлення про предмети оточуючого, працю дорослих,  

- називає професії та відповідні знаряддя праці;  

- виділяє предмети всередині класифікаційної групи;  

- дотиково обстежує предмети, вміє їх групувати, 

узагальнювати;  

- має навички бісенсорного та полісенсорного сприймання; 

- має уявлення про громадські установи; 

- знає домашню адресу, маршрут додому; 



- диференціює на слух транспортні засоби на вулиці; 

- виявляє самостійність, емоційне ставлення до явищ 

громадського життя;  

- виявляє дбайливе ставлення до оточуючих, самого себе,  

- з повагою ставиться до старших, до результатів праці 

дорослих. 

Орієнтовне тематичне планування занять 

Друзі 

- Закріплювати знання дітьми своїх повних імен і прізвищ, імен і 

прізвищ інших дітей групи. 

- Вправляти в зверненні один до одного по іменах, в прояві 

доброзичливості, взаємодопомозі. 

- Учити складати свій словесний портрет: описувати своє обличчя (очі, 

ніс, рот), волосся, особливості зовнішності тощо (за запитаннями і 

мовленнєвими зразками тифлопедагога). 

Дитячий садок 

- Продовжувати учити дітей орієнтуватися в приміщеннях дитячого 

садка; знаходити дорогу до інших груп, кабінетів лікаря, ортоптиста, 

тифлопедагога, логопеда, завідувачки, до музичного і фізкультурного залам, 

- Учити визначати приміщення по характерних запахах і звуках, 

покриття підлоги (за скеровуючими інструкціями і запитаннями 

тифлопедагога). 

- Учити описувати свої враження (за запитаннями і мовленнєвими 

зразками тифлопедагога). 



Пилосос 

- Продовжувати знайомити дітей з технікою, яка допомагає людині в 

побуті. 

- Учити дізнаватися предмети побутової техніки за допомогою дотику. 

- Дати уявлення про пилосос, його призначення, про правила безпеки 

при його використанні. 

- Вправляти в описі предметів побутової техніки (за запитаннями і 

мовленнєвими зразками тифлопедагога). 

Книги 

- Закріплювати уявлення дітей про призначення книг, про їх 

різноманітність, про матеріали, з яких роблять книги. 

- Учити правильно користуватися книгою (брати книгу чистими 

руками, обережно перегортати сторінки, ставити книги на своє місце тощо). 

- Учити дітей уважно розглядати книгу (за скеровуючими інструкціями 

тифлопедагога), розповідати про неї (за запитаннями тифлопедагога). 

Прогулянка 

- Учити дітей уважно спостерігати за тим, що оточує, отримувати 

інформацію за допомогою усіх збережених аналізаторів (за скеровуючими 

інструкціями і запитаннями тифлопедагога).  

- Вправляти в описі своїх вражень (за запитаннями і мовленнєвими 

зразками тифлопедагога). 

Граємось разом 

- Учити дітей взаємодіяти з іншими дітьми, бути доброзичливими, 

пропонувати свою допомогу.  

- Вправляти дітей в зверненні один до одного.  

- Дати дітям зразки звернення один до одного, вираження своїх 

прохань, пропозицій, вдячності за допомогу. 



Календар 

- Познайомити дітей з видами календарів і їх призначенням. 

- Продемонструвати, як користуватися календарем. 

- Учити розповідати про календарі і їх призначення (за питанням і за 

мовленнєвими зразками тифлопедагога). 

Тиждень 

- Дати дітям уявлення про різні відрізки часу та їх протяжність. 

- Познайомити з назвами днів тижня та їх порядком. 

- Учити співвідносити дні тижня з видами діяльності дітей в дитячому 

садочку (за скеровуючими інструкціями і запитаннями тифлопедагога). 

Годинник 

- Познайомити дітей з різними видами годинника, їх функціональним 

призначенням, основними частинами. 

- Закріплювати уявлення дітей про час, його роль в житті людини. 

- Учити порівнювати за допомогою дотику і слуху різні години 

визначати схожість і відмінність.  

- Учити описувати годинник (за запитаннями і мовленнєвими зразкам 

тифлопедагога). 

Режим дня 

- Дати дітям уявлення про значення режиму дня в житті і в здоров'ї 

людини, про необхідність планувати свої справи.  

- Учити співвідносити різні частини доби з власною діяльністю.  

- Учити розповідати про свої справи в різний час доби (за запитаннями і 

мовленнєвими зразками тифлопедагога). 

Я сам 

- Продовжувати знайомити дітей з будовою тіла людини.  

- Розвивати уявлення про органи чуття, їх роботу, захист, охорону.  

- Учити зберігати правильну поставу під час ходьби, за столом тощо.  



- Учити розповідати про будову тіла людини (за запитаннями і 

мовленнєвими зразками тифлопедагога). 

Дівчатка та хлопчики 

- Продовжувати знайомити дітей з виглядом людини.  

- Учити помічати загальне і різне у зовнішності людей різної статі і віку 

(за скеровуючими інструкціями і запитаннями тифлопедагога). 

- Дати уявлення про особливості поведінки людей різної статі.  

- Учити розуміти унікальність кожної людини.  

- Учити описувати себе й інших дітей (за запитаннями і мовленнєвими 

зразками тифлопедагога). 

Мийдодир 

- Продовжувати формувати уявлення дітей про тіло людини, про 

правила відходу за ним. 

- Узагальнити знання дітей про предмети туалету: мило, зубна паста, 

гребінець, рушник. 

- Вправляти в пізнаванні цих предметів за допомогою дотику і нюху (за 

скеровуючими інструкціями і запитаннями тифлопедагога). 

- Учити описувати обстежувані предмети (за запитаннями і 

мовленнєвими зразками тифлопедагога). 

Органи чуття 

- Розширювати уявлення дітей про органи чуття, їх роботу і захист. 

- Учити користуватися інформацією, отриману за допомогою 

збережених аналізаторів у самостійній діяльності. 

- Учити описувати свої враження про те, що оточує. отримані за 

допомогою різних аналізаторів: моносенсорні, бісенсорні і полісенсорні (за 

запитаннями і мовленнєвими зразками тифлопедагога). 



Не хворій 

- Дати дітям уявлення про причини простудних захворювань.  

- Довести до свідомості дітей, що їх здоров'я багато в чому залежить від 

правильної поведінки на вулиці, в групі, з хворими товаришами, родичами. 

- Учити прислухатися до себе уміти визначати свої відчуття і їх 

причини, розвивати навички самоспостереження (за скеровуючими 

інструкціями і запитаннями тифлопедагога). 

 - Учити описувати свої відчуття (за запитаннями і мовленнєвими 

зразками тифлопедагога). 

У лікаря 

- Познайомити дітей з роботою медсестри (з деякими трудовими 

операціями медсестри і необхідними їй предметами, пояснюючи їх 

призначення). 

- Учити знаходити кабінет лікаря, орієнтуючись за схемою (за 

скеровуючими інструкціями тифлопедагога). 

- Вправляти в просторовому орієнтуванні з використанням нюху і 

температурної чутливості (за скеровуючими інструкціями і запитаннями 

тифлопедагога). 

- Учити описувати свій шлях до кабінету лікаря, розповідати про працю 

медсестри (за запитаннями і мовленнєвими зразками тифлопедагога). 

Узагальнити уявлення дітей про зміст праці лікаря. 

- Уточнити уявлення про правила поведінки в поліклініці (за 

допомогою запитань тифлопедагога). 

- Вправляти в зверненні до дорослих з запитаннями, проханнями, у 

вираженні вдячності (за мовленнєвими зразками тифлопедагога). 

Моя сім’я  

- Формувати уявлення дітей про сім'ю.  

- Учити виражати свої почуття до близьких людей, адекватно 



поводитися в різних ситуаціях.  

- Вправляти у вираженні різних емоцій (за зразком тифлопедагога).  

- Вправляти в описі своїх близьких і свого відношення до них. 

Моє ім’я  

- Закріплювати знання дітей про те, що означають їх імена; пояснити 

поняття "ім'я", "по батькові", "прізвище".  

- Учити складати свій словесний портрет і словесний портрет свого 

друга: волосся, очі, ріст, ріст тощо (за запитаннями і мовленнєвими зразками 

тифлопедагога). 

Мій дім 

- Закріплювати уявлення дітей про приміщення своєї квартири (свого 

будинку).  

- Узагальнити знання про предмети меблів, її види і призначення.  

- Вправляти в описі своєї квартири і меблів (за запитаннями і 

мовленнєвими зразками тифлопедагога). 

Небезпечні предмети 

- Формувати у дітей уявлення про предмети найближчого оточення: 

зовнішній вигляд. матеріал, призначення. 

- Дати уявлення про безпечне користування ножицями, голкою. 

- Учити описувати свої дії з предметами (за запитаннями і 

мовленнєвими зразками тифлопедагога). 

Праця дорослих вдома 

- Формувати уявлення дітей про необхідність участі усіх членів сім'ї в 

домашній праці. 

- Закріплювати уявлення дітей про домашню працю, про деякі побутові 

прилади і техніку. 

- Учити відповідати на запитання тифлопедагога про домашню працю 

(за мовленнєвими зразками тифлопедагога). 



Пишемо листа 

- Познайомити дітей з конвертом, його призначенням.  

- Вправляти у визначенні на дотик форми конверта, матеріалу, з якого 

він зроблений (за скеровуючими інструкціями і запитаннями тифлопедагога).  

- Показати, як правильно написати адресу, наклеїти марку, вкласти в 

конверт лист, заклеїти конверт.  

- Продовжувати формувати навички соціальної поведінки, 

самостійності в доступних справах. 

Пошта 

- Продовжувати знайомити дітей з людьми різних професій (працівники 

пошти), їх трудовими діями.  

- Віднести лист на пошту і опустити в поштову скриньку.  

- Узагальнити знання дітей про призначення пошти (доставка листів, 

телеграм, газет і журналів, підписка на газети і журнали).  

- Вправляти в зверненні до дорослих з запитаннями, проханнями, у 

вираженні своєї вдячності за увагу і допомогу (за мовленнєвими зразками 

тифлопедагога). 

- Формувати активну соціальну позицію дитини. 

Посуд 

- Розвивати дотикові навички обстеження предметів посуду.  

- Узагальнити і систематизувати знання дітей про види посуду, його 

призначення.  

- Вправляти в описі предметів посуду і їх ознак сприйнятих за 

допомогою різних аналізаторів (з питань і словесних зразків тифлопедагога).  

- Вправляти дітей у вираженні своїх емоцій (здивування, обурення, 

радість). 

З чого зроблений посуду 

- Дати дітям уявлення про те, що предмети посуду можуть бути 



виготовлені з різних матеріалів. 

- Учити розрізняти посуд з різних матеріалів за допомогою дотику (за 

скеровуючими інструкціями і запитаннями тифлопедагога). 

- Вправляти в описі предметів посуду (за запитаннями і мовленнєвими 

зразками тифлопедагога). 

Приймаємо гостей 

- Продовжувати вчити дітей групувати предмети посуду за 

призначенням: чайний, столовий, кухонний (за скеровуючими інструкціями і 

запитанннями тифлопедагога). 

- Розвивати практичні навички (сервіровка стола). 

- Учити описувати свої дії – в процесі сервірування столу і пояснювати, 

чому ті або інші предмети посуду об'єднані в одну групу (за запитаннями і 

мовленнєвими зразками тифлопедагога). 

Тканина 

- Познайомити дітей з різними тканинами (бавовняна, вовняна, 

джинсова). 

- Показати залежність одягу людини, її призначення від виду тканини. 

- Учити використовувати при визначенні різних видів тканин дотик і 

нюх. 

Познайомити дітей з деякими способами виготовлення тканин (бавовна, 

овеча вовна). 

- Продовжувати знайомити з властивостями тканини: її можна 

розрізати, порвати, вона вбирає вологу; білизна і одяг з тканини зігрівають. 

- Закріплювати знання дітей про тканини, їх різноманіття, призначення. 

- Учити відповідати на питання про види, якість і призначенні тканин 

(за запитаннями і мовленнєвими зразками тифлопедагога). 

Ґудзики  

- Узагальнити знання дітей про ґудзики, їх призначення, 



різноманітності за формою, величині будові, матеріалу. 

- Вправляти в обстеженні і розрізненні ґудзиків за допомогою дотику 

(за скеровуючими інструкціями тифлопедагога). 

- Учити описувати ознаки і якості різних ґудзиків (за запитаннями і 

мовленнєвими зразками тифлопедагога). 

Одяг  

- Познайомити дітей з правилами відходу за одягом, показати прийоми 

чищення одягу. 

- Показати процес прання лялькової білизни. 

- Учити самостійно виконувати елементарні трудові операції (налити в 

миску води, покласти в неї ляльковий одяг, намилити потерти і прополоскати 

випрану). 

- Учити описувати і пояснювати свої дії (за запитаннями і 

мовленнєвими зразками тифлопедагога). 

Взуття 

- Узагальнити знання дітей про взуття, їх зовнішній вигляд, матеріал, з 

якого він зроблений, призначення. 

- Вправляти у виборі взуття залежно від сезону. 

- Учити відповідати на питання про призначення різного взуття і 

пояснювати свої відповіді (за запитаннями і мовленнєвими зразками 

тифлопедагога). 

- Познайомити дітей з правилами відходу за взуттям. 

Папір 

- Закріплювати уявлення дітей про різні види паперу. 

- Вправляти в розрізненні на дотик паперу різної товщини і фактури (за 

скеровуючими інструкціями тифлопедагога). 

- Учити описувати якості різних видів паперу (за запитаннями і 

мовленнєвими зразками тифлопедагога). 



З чого зробили 

- Узагальнити знання дітей про різноманітність матеріалів, з яких 

зроблені навколишні предмети і їх властивостях. 

- Учити при обстеженні предметів дотиком. 

- Вправляти в пізнаванні предметів за дотику (за скеровуючими 

інструкціями і запитаннями тифлопедагога). 

- Вправляти в описі предметів (за запитаннями і мовленнєвими 

зразками тифлопедагога). 

Моє місто 

- Формувати у дітей уявлення про деякі громадські установи (дитячий 

садок, кінотеатр, пошта, магазин, школа). 

- Дати уявлення про поведінку, яка відповідає тому, де людина 

знаходиться. 

- Вправляти в такій поведінці в ігрових вправах. 

- Учити розповідати про свою поведінку в різних громадських 

установах (за запитаннями і мовленнєвими зразками тифлопедагога). 

Транспорт 

- Уточнити знання дітей про призначення транспортних засобів 

(перевезення людей і вантажів). 

- Учити визначати правильно називати (з питань тифлопедагога) різні 

види вантажного і пасажирського транспорту. 

- Дати уявлення про те, що різними видами транспорту управляють 

люди різних професій (шофер, машиніст, льотчик, капітан). 

Поїдемо на автобусі 

- Розширювати уявлення дітей про деякі трудові дії водія автобуса 

(включає двигун, управляє кермом, оголошує зупинки, відкриває і закриває 

двері автобуса). 

- Учити розрізняти звуки транспорту, що рухається (за скеровуючими 



інструкцями і запитаннями тифлопедагога). 

- Вправляти в описі трудових дій водія автобуса (за запитаннями і 

мовленнєвими зразками тифлопедагога). 

Вулиця 

- Учити дітей розрізняти проїжджу частину дороги, тротуар. 

- Закріплювати розуміння дітьми призначення світлофора, дорожніх 

знаків, їх ролі в русі машин і пішоходів. 

- Учити розповідати про правила поведінки на вулиці (за запитаннями і 

мовленнєвими зразками тифлопедагога). 

Перукарня 

- Узагальнити знання дітей про професію перукаря, про інструменти, 

якими він виконує трудові операції (ножиці, гребінець, фен). 

- Учити спостерігати за окремими діями і їх послідовністю в праці 

перукаря. 

- Вправляти в спілкуванні з дорослими: як запитувати, звертатися з 

проханнями,  виражати вдячність (за мовленнєвими зразками тифлопедагога). 

Магазин 

- Узагальнити знання дітей про різні продукти харчування, їх упаковку, 

використання і правила зберігання. 

- Учити дізнаватися продукти харчування за допомогою збережених 

аналізаторів. 

- Учити описувати продукти харчування (за запитаннями і 

мовленнєвими зразками тифлопедагога). 

- Розширювати уявлення дітей про різні види магазинів і товари, які в 

них продаються. 

- Закріплювати уміння групувати предмети за їх призначенням. 

- Познайомити з правилами поведінки в магазині (у різних ситуаціях). 

- Вправляти в зверненні до оточення з запитаннями, проханнями, 



вираженням вдячності (за мовленнєвими зразками тифлопедагога). 

Телефон 

- Узагальнити уявлення дітей про телефон як засобу зв'язку. 

- Показати різноманітність телефонів, 

- Показати прийоми користування телефоном. 

- Учити розмовляти по телефону: вітатися, звертатися по імені до того, 

з ким спілкуєшся, ввічливо ставити запитання тощо (за запитаннями і 

мовленнєвими зразками тифлопедагога). 

Кухар 

- Учити дітей спостерігати за працею кухаря (варить суп, макарони, 

жарить котлети тощо) 

- Учити виділяти в трудовому процесі кухаря окремі дії і їх 

послідовність (кухар, готуючи котлети, спочатку зважує м'ясо, миє його, ріже 

тощо). 

- Учити розповідати про працю кухаря (за запитаннями і мовленнєвими 

зразками тифлопедагога). 

- Закріплювати уявлення дітей про призначення кухонних приладів, про 

їх використання, про процес приготування їжі.  

- Учити дізнаватися овочі за смаком і запахом.  

- Учити описувати свої смакові і нюхальні відчуття (за запитаннями і 

мовленнєвими зразками тифлопедагога). 

Спостереження за природою 

- В процесі спостережень закріплювати уявлення дітей про явища 

неживої і живої природи навесні: танення снігу, бурульки, проталини, поява 

бруньок, паростків у рослин. 

- Учити використовувати в процесі спостережень різні аналізатори (зір, 

слух, дотик, нюх, температурну чутливість). 

Вихователі 



- Закріплювати уявлення дітей про працю вихователів. 

- Вправляти в спілкуванні з дорослими (ввічливе вираження прохань, 

бажань, уміння ставити запитання і відповідати на питання дорослих, 

дякувати тощо). 

Збираємось на прогулянку 

- Закріплювати уявлення дітей про одяг, взуття, головні убори. 

- Учити правильно називати і групувати ці предмети. 

- Вправляти в пізнаванні предметів за допомогою дотику. 

- Учити описувати предмети (за запитаннями і мовленнєвими зразками 

тифлопедагога). 

У селі 

- Дати дітям уявлення про професії в сільському господарстві 

(овочівник, садівник, тракторист, комбайнер, агроном), про види сезонних 

робіт в сільській місцевості за розповідями педагога. 

Предмети 

- В процесі спостереження вчити дітей впізнавати предмети 

навколишньої дійсності за допомогою усіх аналізаторів. 

- Учити розуміти і описувати ознаки і якості предметів, що 

сприймаються  певним аналізатором, наприклад, слухом, дотиком тощо (за 

запитаннями і мовленнєвими зразками тифлопедагога). 

Весна 

- Закріпляти уявлення дітей про явища неживої і живої природи 

навесні: сонце зігріває, з’являються паростки різних рослин, трава, листя, 

квіти. 

- Продовжувати учити виділяти основні ознаки весни за допомогою 

збережених аналізаторів. 

- Вправляти в розрізненні дерев, що ростуть на ділянці дитячого садка 

за допомогою дотику. 



- Учити описувати дерева (за запитаннями і мовленнєвими зразками 

тифлопедагога). 

Літо  

- Узагальнити уявлення дітей про одяг, взуття, головні убори, про їх 

відповідність певному сезону. 

- Вправляти в угрупуванні цих предметів за призначенням, матеріалом і 

сезоном, в якому їх використовують. 

- Учити вибирати предмети одягу, взуття, головні убори для літнього 

відпочинку. 

- Вправляти в упізнаванні цих предметів за допомогою тактильної 

чутливості і дотику. 

- Учити описувати їх (за запитаннями і мовленнєвими зразками 

тифлопедагога). 

 

Четвертий рік навчання  

(7-й рік життя) 

Освітні завдання: 

навчальні: продовжувати знайомити з предметами побуту, 

техніки, транспортом, громадськими установами, професіями та 

знаряддями праці, явищами суспільного життя; формувати уявлення 

про зміст праці; продовжувати вчити правилам дорожнього руху, 

поведінки; 

виховні: виховувати любов і дбайливе ставлення до природи 

рідного краю, естетичні почуття, виховувати самостійність, бажання 

виконувати посильні трудові дії, попереджувати споживацьке 

ставлення до оточуючих; 

корекційно-розвивальні: розвивати вміння полісенсорного 

сприймання оточуючого, диференціювання властивостей предметів на 



слух, запах, дотик; розвивати вміння групувати, класифікувати, 

узагальнювати групи предметів. 

Предмети довкілля. 

Учити обстеженню предметів з використанням усіх сенсорних 

функцій (слуху, нюху, смаку, дотику). Учити описувати основні ознаки 

предмета, знати його призначення, правила використання, зберігання. 

Продовжувати учити правильно називати істотні ознаки і 

особливості навколишніх предметів; розуміти зв'язок між 

призначенням, будовою, матеріалом, з якого зроблені предмети. 

В процесі знайомства з явищами суспільного життя збагачувати 

знання про предмети, їх істотні ознаки, учити групувати, 

узагальнювати за цими ознаками предмети (продукти, меблі, 

інструменти), розуміти значення узагальнених слів. 

Виховувати любов і дбайливе ставлення до природи рідного 

краю. Учити милуватися рослинами, тваринами, красою навколишньої 

природи. 

Учити дітей правильно поводитися в природі: не забруднювати 

місць відпочинку, не ламати дерев і кущів, не рвати рослини, дбайливо 

відноситися до тварин. 

Розширити знання про предмети побуту, техніки і уміти ними 

користуватися. Мати уявлення про правила безпечного використання 

побутової техніки. 

Праця дорослих. 

Дати дітям знання про працю близьких дорослих, розвивати 

інтерес до праці людини. 

Враховуючи місцеві умови, познайомити дітей з деякими 

конкретними видами праці в промисловості, в сільському господарстві, 

на транспорті тощо, пояснюючи їм, яке значення ця праця має для 

довкілля, як дружно, допомагаючи один одному, працюють дорослі, як 



уміло вони використовують у своїй роботі різні машини й інструменти. 

Формувати уявлення про зміст праці, назви професій, мету роботи, 

матеріали, устаткування, знаряддя праці і інструменти, трудові дії і їх 

послідовність, результати праці і її значення. Спостерігати сумлінне 

ставлення дорослих до своєї роботи, до якості продукції (красивий, 

міцний, зручний одяг), що випускається, взаємозв'язок і 

взаємодопомога людей у праці, прагнення зробити корисні речі. 

Дати дітям уявлення про деякі види праці: робітники працюють в 

шахтах, на заводах, фабриках; видобувають вугілля; створюють 

машини, меблі, продукти харчування, шиють одяг. 

Формувати знання про те, що працівники сільського господарства 

обробляють землю, сіють і вирощують хліб, овочі, збирають урожай, 

розводять домашніх тварин, доглядають за ними. 

Збагатити знання дітей про працю людей з керування 

транспортом, про трудові дії працівників транспорту, їх обов'язки 

(керує транспортом, обслуговує пасажирів в дорозі, ремонтує, перевіряє 

машини перед рейсом, забезпечує безпеку руху). 

Формувати уявлення про деякі установи культурно-побутового 

обслуговування населення (ательє, магазин, пошта, лікарня, бібліотека), 

про їх призначення. Залучати дітей до допомоги дорослим в дитячому 

садку і вдома, допомагати хворим дітям, людям похилого віку. 

Включати дітей в роботу дорослих, учити поважати результати праці. 

На вулиці. 

Дати уявлення про різноманіття спеціального транспорту, його 

устаткування механізмами і пристрої для виконання певного виду робіт 

(пожежна, снігоочисна, поливна). Навчити групувати, порівнювати 

різні види транспорту (наземний, водний, повітряний) за призначенням 

(пасажирський, вантажний, спеціальний), учити розуміти залежність 

призначення транспорту від характеру вантажу. Учити правилам 



дорожнього руху. Уточнити знання дітей про розподіл проїжджої 

частини осьовою лінією, дорожні знаки (пішохідне перехрестя, 

перехрестя, пункт харчування, телефон, місце стоянки, пункт медичної 

допомоги). Вправляти дітей в дотриманні правил руху пішоходів на 

вулицях. Розвивати орієнтування на вулиці з використанням 

збережених аналізаторів. 

Дитині про неї саму і про суспільство навколо неї. 

Формувати у дітей уявлення про людське обличчя: міміку, жести, 

ходу, поставу, голос, мовлення, прояви емоцій. 

Вчити дітей формам спілкування вербального і невербального 

характеру. Розуміти позитивні і негативні сторони в поведінці 

оточуючих людей (доброзичливість, дбайливість, уважність, 

дисциплінованість та інші прояви). Учити дітей правильно 

використовувати збережені аналізатори.  

Розширити уявлення дітей про явища суспільного життя, про 

країну, в якій вони живуть, про природу, працю дорослих, види 

транспорту і зв'язку. 

Виховувати повагу до державного герба, прапора і гімну України. 

Вчити називати столицю країни – Київ, назву свого міста, селища, села, 

села. 

Виховувати інтерес і любов до творів великих поетів, 

композиторів, художників, бажання розучувати вірші, пісні. Знайомити 

дітей з українськими народними піснями, казками, прислів'ями. 

Виховувати любов до читання, дбайливе ставлення до книги, 

формувати уявлення про те, як створюється книга.  

Результати освітньої та корекційно-розвивальної роботи: дитина 

- має уявлення про предмети побуту, техніки, транспорт, 

громадські установами, професії та знаряддя праці, явища суспільного 

життя;  



- має уявлення про зміст праці;  

- знає та дотримується правил дорожнього руху, поведінки; 

- володіє навичками полісенсорного сприймання; 

- диференціює ознаки та властивості предметів; 

- вміє класифікувати, групувати предмети; 

- виявляє емоційне ставлення до оточуючого; 

- виявляє самостійність. 

 

 

Орієнтовна тематика занять 

Дитячий садок 

- Закріплювати уявлення дітей про дитячий садок, його призначення; 

нагадати правила поведінки і спілкування з дітьми і дорослими. 

- Вправляти в зверненні до оточення з вітаннями, питаннями, 

проханнями. 

- Дати дітям мовленнєві зразки. 

Згадуючи літо 

- Учити дітей складати послідовну розповідь (за запитаннями 

тифлопедагога і самостійно). 

- Вправляти в складанні загадок про літо за зразком тифлопедагога і 

самостійно. 

Овочі та фрукти 

- Закріплювати уявлення дітей про овочі і фрукти (про основні 

ознаки, місце зростання, способи зберігання і приготування). 

- Вправляти в обстеженні і впізнаванні овочів та фруктів за 

допомогою усіх аналізаторів. 

- Учити описувати характерні ознаки овочів і фруктів (за 

запитаннями тифлопедагога і самостійно). 



Зустріч зими 

- Закріплювати уявлення дітей про взаємопов’язаність сезонних явищ 

із способом життя людей, з тим, який одяг вони носять. 

- Вправляти в групуванні предметів одягу, взуття, головних уборів 

відповідно до пір року. 

- Учити обґрунтовувати свій вибір пояснювати свої дії (за 

запитаннями тифлопедагога і самостійно). 

Екскурсія по дитячому садочку 

- Закріплювати навички дітей орієнтування в приміщеннях дитячого 

садка за допомогою збережених аналізаторів. 

- Учити дітей описувати свій маршрут (за запитаннями 

тифлопедагога і самостійно). 

- Закріплювати уміння розрізняти звуки (музичний зал, 

фізкультурний зал, кухня, пральня, група, спальня).  

- Вправляти в описі звукової картини навколишнього простору: за 

запитаннями тифлопедагога; самостійно. 

- Закріплювати навички орієнтування в приміщеннях дитячого садка 

за допомогою  нюху.  

- Закріплювати уміння впізнавати приміщення дитячого садка за 

характерними запахами.  

- Учити розуміти і пояснювати взаємопов’язаність запахів з певними 

предметами або приміщеннями (за запитаннями тифлопедагога і 

самостійно). 

Органи чуття (очі, вуха, ніс) 

- Продовжувати знайомити дітей з органами чуття. 

- Закріплювати уявлення про роль органу слуху в житті людини. 

- Учити дітей орієнтуватися в просторі за допомогою слуху.   

- Вправляти в описі своїх слухових вражень (за запитаннями 



тифлопедагога і самостійно). 

- Закріплювати уявлення дітей про те, що вуха – важливий орган 

людини, продемонструвати його можливості. 

- Учити розуміти, як виникають звуки. 

- Закріплювати уміння впізнавати і диференціювати звуки. 

- Продовжувати знайомити дітей з роллю органів чуття в житті 

людини.  

- Дати уявлення про функції носа, про значення цього органу для 

людини, про те, що таке "нюх".  

- Закріпити уявлення дітей про те яку інформацію з оточуючого 

довкілля можна отримати за допомогою нюху.  

- Учити описувати нюхові характеристики предметів. 

- Закріплювати уявлення дітей про значення носа в житті людини.  

- Вправляти в пізнаванні за запахом різних продуктів. 

Які ми 

- Закріплювати уявлення дітей про індивідуальний вигляд людини: 

овал обличчя, форма і величина носа, форма брів, довжина волосся. 

- Закріплювати уміння розрізняти емоційний стан людей (радість, 

смуток, гнів, здивування) по їх міміці і жестам.  

- Вправляти у визначенні настрої людини по його голосу, жестам, 

міміці. 

Телефон 

- Познайомити дітей з історією появи телефонного зв’язку. 

- Закріплювати уявлення про телефони різних видів (дисковий, 

кнопковий, мобільний, телефон-автомат) і правила користування ними. 

- Вправляти в дотриманні правил спілкування по телефону. 

Родина 

- Закріплювати уявлення дітей про сім’ю, про склад сім’ї, про 



домашні обов’язки кожного члена сім’ї. 

- Вправляти в складанні розповіді про сім’ю на основі власного 

досвіду (за запитаннями тифлопедагога і самостійно). 

Меблі 

- Закріплювати уявлення дітей про квартиру, меблі, її види і 

призначення.  

- Вправляти в угрупуванні меблів за призначенням, за матеріалом.  

- Учити розподілять предмети на макеті відповідно до інструкції 

тифлопедагога.  

- Вправляти в описі своїх дій. 

Посуд 

- Закріплювати уявлення дітей про кухонний, столовий, чайний 

посуд, його призначення.  

- Закріплювати уміння групувати предмети посуду відповідно до їх 

призначення.  

- Вправляти в порівнянні різних предметів посуду, в описі їх схожості 

і відмінності.  

- Вправляти в пізнаванні предметів посуду на рельєфному малюнку, у 

виділенні частин і цілого. 

- Закріплювати уявлення дітей про те, що однакові за призначенням 

предмети можуть бути зроблені з різного матеріалу.  

- Учити виділяти відмітні ознаки різних матеріалів за допомогою 

дотику. 

- Уточнити, які ознаки відрізняють один матеріал від іншого: 

зовнішній вигляд, фактура, вага тощо.  

- Вправляти дітей в описі відмітних ознак різних матеріалів (за 

запитаннями тифлопедагога і самостійно). 

- Збагачувати уявлення дітей про професії (продавець).  



- Закріплювати уявлення про види посуду (кухонна, їдальня, чайна) її 

функціональному призначенні, уміння класифікувати посуд. 

- Закріплювати уміння правильно назвати види посуду. 

Побутова техніка 

- Закріплювати уявлення дітей про побутову техніку (міксер, 

електричний чайник, мікрохвильова піч, пилосос, електрична праска), про її 

функціональне призначення і правила користування. 

- Учити розуміти зв’язок призначення предмета з матеріалом, з якого 

він зроблений. 

- Вправляти в пізнаванні предметів побутової техніки: натуральні 

предмети, їх рельєфні зображення, опис предметів тифлопедагогом. 

Одяг 

- Закріплювати уявлення дітей про види одягу (чоловіча і жіноча, 

дитяча, по сезону) і її функціональне призначення. 

- Закріплювати уміння виділяти за допомогою дотику і правильно 

називати деталі одягу. 

- Учити описувати тактильні відчуття при дотиковому сприйнятті 

предметів одягу з різного матеріалу:  (за запитаннями тифлопедагога і 

самостійно). 

- Вправляти у використанні слів, що означають назву і ознаки тканин. 

- Вправляти у виділенні частин одягу за допомогою дотику. 

- Закріплювати навички опису предметів одягу (за запитаннями 

тифлопедагога і самостійно). 

- Закріплювати уміння дітей акуратно розвішувати одяг в шафі, 

враховуючи види одягу. 

- Розвивати уміння сприймати дотиком одяг при обстеженні. 

- Показати дітям елементарні прийоми чищення одягу, які щітки при 

цьому використовуються, в якому напрямі чистити одяг. 



Тканини 

- Збагачувати уявлення дітей про професії (продавець).  

- Закріплювати уявлення дітей про відмітні ознаки різних тканин, 

уміння правильно називати їх.  

- Вправляти у визначенні якості тканини на дотик.  

- Вправляти в застосуванні правил спілкування (за зразком 

тифлопедагога). 

- Закріплювати уявлення дітей про вовну, її властивості.  

- Учити визначати ознаки вовни на дотик (м’яка, колюча, ворсиста).  

- Учити розуміти взаємозв’язок між якістю матеріалу і способом його 

використання. 

Домашня праця 

- Закріплювати уявлення дітей про домашню працю. 

- Вправляти в описі трудових дій дорослих (за зразком 

тифлопедагога). 

- Вправляти в імітації різних трудових дій. 

Взуття 

- Збагачувати, закріплювати уявлення дітей про різні види взуття. 

- Закріплювати знання дітей про матеріал, з якого роблять взуття 

(гума, шкіра, замша). 

- Вправляти у визначенні якості матеріалу на дотик. 

- Учити описувати свої тактильні відчуття при дотиковому 

сприйнятті матеріалу (за зразком тифлопедагога). 

- Познайомити дітей із засобами для відходу за взуттям (крем для 

взуття, губка, щітка), їх призначенням.  

- Формувати уміння доглядати за взуттям: мити, протирати губкою, 

ставити сушити.  

- Вправляти у вибиранні засобів догляду за взуттям відповідно до 



матеріалу, з якого воно зроблена (шкіра, гума, замша). 

Продуктовий магазин 

- Закріплювати уявлення дітей про продукти харчування, їх види 

(молочні, м’ясні, кондитерські).  

- Закріплювати уміння класифікувати продукти харчування.  

- Вправляти в упізнаванні продуктів харчування за допомогою 

збережених аналізаторів (дотику, нюху, смакової чутливості). 

Матеріали 

- Закріплювати уявлення дітей про призначення різних матеріалів, з 

яких зроблені предмети вжитку, інструменти і знаряддя праці.  

- Вправляти у визначенні матеріалу, з якого зроблені предмети, за 

допомогою дотику. 

Дні тижня 

- Закріплювати знання дітьми послідовності днів тижня, їх назви, 

розуміння їх протяжності, циклічності. 

- Закріплювати знання про наступні і попередні дні тижня. 

- Закріплювати уявлення дітей про календар, уміння користуватися 

календарем. 

Прання 

- Закріплювати уявлення дітей про прання, етапи прання 

(замочування, прання, полоскання). 

- Розвивати зорово-дотикове сприйняття в процесі сортування 

предметів для прання (білизна, одяг, кольорове і біле). 

- Дати уявлення про пральний порошок, його властивості (сипкий, 

білий, ароматизований) і призначення. 



Кухня 

- Закріплювати і розширювати уявлення дітей про професію кухаря. 

- Закріплювати уявлення дітей про види посуду: кухонна, для їжі. 

- Вправляти в застосуванні правил спілкування (за зразком 

тифлопедагога). 

- Закріплювати уявлення дітей про професію кухаря.  

- Закріплювати знання дітей про предмети, які потрібні кухареві 

(посуд, побутова техніка).  

- Вправляти в описі трудових дій кухаря і предметів його праці (за 

запитаннями тифлопедагога і самостійно). 

- Дати дітям уявлення про послідовність дій в процесі приготування 

печива.  

- Залучати дітей до приготування печива.  

- Розвивати нюх, дотик і смакову чутливість.  

- Вправляти в описі своїх відчуттів (за запитаннями тифлопедагога і 

самостійно). 

Перукарня 

- Закріплювати знання дітей про професію перукаря, її значення, про 

предмети, необхідні перукареві для його праці.  

- Закріплювати уявлення дітей про трудові дії перукаря і їх 

послідовність.  

- Вправляти в застосуванні правил спілкування. 

- Закріплювати і розширювати уявлення дітей про професію 

перукаря, про значення його праці.  

- Вправляти в пізнаванні необхідних для праці перукаря предметів, у 

визначенні матеріалу, з якого вони зроблені, за допомогою дотику.  

- Вправляти в застосуванні править спілкування. 



Правила поведінки 

- Закріплювати уявлення дітей про правила поведінки в громадських 

місцях. 

- Вправляти в застосуванні правил поведінки в громадських місцях. 

- Вправляти дітей в описі правил поведінки в громадських місцях (за 

запитаннями і зразками тифлопедагога). 

Небезпечні предмети  

- Закріплювати уявлення дітей про небезпечні для життя людини 

предмети, про їх необхідність і правила поводження з ними. 

- Учити надавати першу допомогу (промити рану, намазати зеленкою, 

накласти пластир). 

- Виховувати обережність в поводженні з предметами, які можуть 

бути небезпечні (ножиці, молоток, голки, цвяхи). 

Універмаг 

- Закріплювати уявлення дітей про різні магазини, їх види, відділи. 

- Закріплювати уявлення дітей про правила поведінки в магазині. 

- Вправляти в зверненні до оточуючих відповідно до правил 

поведінки в громадських місцях. 

Папір 

- Закріплювати уявлення дітей про види паперу (туалетний, картон, 

гофрований, звичайний лист з зошита), його властивості (намокає, м’який, 

щільний, рветься, мнеться, ріжеться) і призначення паперу (для туалету, 

для аплікації, для малювання, для листа).  

- Вправляти у виділенні якості різних видів паперу за допомогою 

дотику (за запитаннями тифлопедагога і самостійно). 

Лист 

- Закріплювати уявлення дітей про конверт, його призначення, 

правила його використання, заклеювання.  



- Вправляти у виконанні необхідних дій з конвертом.  

- Вправляти в описі дій, що виконуються з конвертом.  

- Учити самостійно складати текст листа другу. 

Пошта 

- Розширювати і закріплювати уявлення дітей про пошту, про працю 

працівників поштового відділення, про значущість цієї праці. 

- Вправляти в самостійному описі праці працівників пошти.  

- Вправляти дітей в зверненні до оточуючих відповідно до правил 

поведінки в громадських місцях. 

Бібліотека 

- Дати дітям уявлення про бібліотеку, про працю бібліотекаря. 

- Показати деякі відділи бібліотеки, книги, які в них зберігаються.  

- Вправляти дітей в зверненні до оточуючих відповідно до правил 

поведінки в громадських місцях. 

Закріплювати уявлення дітей про професію бібліотекаря, про 

значення цієї праці для оточення. 

- Вправляти в застосуванні правил спілкування. 

- Виховувати інтерес і дбайливе ставлення до книг 

Школа 

- Формувати уявлення дітей про школу, її значущість в житті людини. 

- Розповісти дітям про працівників школи – учителів, їх роль в житті 

людини. 

- Викликати інтерес до школи, бажання вчитися. 

- Закріплювати навички спілкування з оточуючими відповідно до 

правил поведінки в громадських місцях.  

Закріплювати уявлення дітей про школу, про людей, які там 

працюють. 

- Закріплювати уявлення про шкільне приладдя (пенал, олівці, ручка, 



лінійка, гумка зошит, Буквар, про призначення кожного предмета. 

- Вправляти в описі шкільного приладдя і поясненні їх призначення 

(за запитаннями тифлопедагога і самостійно). 

Насіння 

- Познайомити дітей з різноманітністю зерен (велика, дрібна, біла, 

бордова). 

- Познайомити з процесом пророщування сім’я (на прикладі квасолі). 

- Дати уявлення про те, що необхідно для того, щоб квасоля виросла. 

- Вправляти в описі дій за доглядом за квасолею. 

- Учити дітей описувати свої дії, здійснювані за допомогою 

збережених аналізаторів (за запитаннями тифлопедагога і самостійно). 

Поліклініка 

- Уточнити уявлення дітей про те, що таке поліклініка, які лікарі-

фахівці ведуть прийом, про особливості огляду в кожному кабінеті. 

- Правила поведінки в поліклініці. 

Закріплювати уявлення дітей про професію лікаря (офтальмолога).  

- Закріплювати знання дітей про предмети, необхідні лікареві-

офтальмологові.  

- Вправляти в складанні розповіді про працю лікаря-офтальмолога (за 

питаннями тифлопедагога). 

Пожежники 

- Закріплювати знання дітей про професію пожежника, про її 

значення для навколишніх людей.  

- Познайомити з предметами, необхідними в праці пожежників.  

- Виховувати обережність в поводженні з вогнем і розуміння того, що 

вогонь – це друг і небезпека.  

- Учити самостійно описувати сюжетні зображення (праця 

пожежників). 



Реклама 

- Дати дітям уявлення про професію менеджера з реклами, 

особливостей і значущості його роботи.  

- Познайомити з правилами складання реклами. 

- Учити дітей придумувати рекламу.  

- Закріплювати уміння описувати предмет, виділяючи його найбільш 

значущі характеристики.  

- Вправляти в складанні "реклами" на продукти (хліб, молоко, сир 

тощо) (за запитаннями тифлопедагога і самостійно). 

Дім, вулиця, місто 

- Закріплювати знання дітей про правила дорожнього руху, про 

дорожні знаки, про правила поведінки на вулиці міста. 

- Дати дітям можливість постежити за транспортом, що рухається. 

- Вправляти в розрізненні звуків вулиці. 

- Учити орієнтуватися в районі, в якому знаходиться дитячий садок. 

- Закріплювати навичку опису розташування окремих будівель 

навколо садка. 

- Закріплювати навичку орієнтування на вулиці за допомогою слуху. 

- Вправляти в пізнаванні шуму тієї, що під’їжджає (що від’їжджає) 

машини, автобуса. 

- Закріплювати уміння орієнтуватися на вулиці за спеціальними 

знаками (автобусна зупинка), світлофор, перехід тощо. 

Транспорт 

- Закріплювати уявлення дітей про види транспорту (вантажний і 

пасажирський, наземний, повітря, водний, підземний), його призначення. 

- Учити дізнаватися і порівнювати різні види транспорту: на 

дидактичних іграшках; на рельєфних малюнках. 

- Вправляти в розрізненні видів транспорту за допомогою слуху. 



- Вправляти в описі різних видів транспорту (за запитаннями 

тифлопедагога і самостійно). 

Книги 

- Закріплювати уявлення дітей про книгу, про різні види книг, їх 

призначення: книга-іграшка, книга-розфарбовка, підручник.  

- Закріплювати уявлення про матеріали, з яких виготовляють книги 

(картон, товстий і тонкий папір, матовий і блискучий папір).  

- Вправляти в описі правил поводження з книгою (за запитаннями 

тифлопедагога і самостійно). 

 



ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТИФЛОГРАФІКОЮ 

Одним з важливих видів занять у дошкільний період навчання 

сліпих дошкільників є сприймання і зображення рельєфних малюнків – 

тифлографіка. Опанування тифлографікою сприяє розвитку у сліпої 

дитини дрібної моторики руки, збережених аналізаторів, ознайомлює з 

просторовою орієнтацією на аркуші, малюнку, зі способами оцінки 

розміру і форми зображених предметів. Окрім того, дитина отримує 

додатковий інструмент для розширення своїх пізнавальних 

можливостей, подолання та послаблення недоліків у розвитку 

мислення, формуванні уявлень. Тифлографічна діяльність сприяє також 

художньому вихованню незрячих дітей, розвиває у них естетичний 

смак, залучає до творчої діяльності. 

Методика навчання сприймання і відтворення рельєфних 

малюнків сліпими  дітьми, включає наступні напрями роботи: 

- орієнтування на площині аркуша; 

- типи ліній та їх просторове розташування; 

-  зображення плоских предметів, схожих з натуральними 

предметами  й  легко  отримуваних рельєфним обведенням; 

- зображення об’ємних предметів, які наближаються до форми 

геометричних тіл; 

- зображення тварин і людей. 

Реалізація цієї методики передбачає певну наступну 

послідовність навчання сприймання і відтворення рельєфного 

зображення: 

- обстеження предмета за алгоритмом; 

- з’ясування призначення предмета та дій з ним; 

- відтворення предмета засобами ліплення; 

- викладання предмета з геометричних форм; 

- вибір  правильного положення предмета для зображення; 



- аплікація предмета з вибором деталей для цієї роботи; 

- малювання за трафаретом і домальовування з допомогою 

трафарету натурального зображення. 

Опанування цієї послідовності передбачає готовність дотикового 

аналізатора сприймати рельєфне зображення, виконане різними  

способами: рельєфними лініями, пунктиром, крапками тощо. 

В роботі зі сліпими дошкільниками використовуються три види 

рельєфних зображень: контурний малюнок; аплікаційний малюнок і 

барельєфний малюнок. 

Ознайомлення з тифлографікою розпочинається із знайомства з 

елементарними інструментами для рельєфного малювання та навчання 

культури дотикового сприймання, що відображено в розділі „Розвиток 

готовності збережених аналізаторів до роботи з тифлографіки”, в якому 

узагальнено практичний досвід роботи зі сліпими з розвитку дотику. 

Потім дітей навчають сприймати рельєфне зображення та відтворювати 

його (підрозділи “Навчання сприймання рельєфного зображення”, 

“Навчання відтворення рельєфного зображення”). 

Елементарним рельєфним об’єктом для малювання є крапка, яка 

легко асоціюється з крихтою, крупою, пісчинкою, краплею дощу,  

сніжинкою тощо. Як засвідчує досвід, читання і відтворення крапки 

викликає у дітей інтерес, адже  багато крапок легко з’єднується  в 

лінію, квадрат, коло, доступні для виконання грифелем в трафареті. 

Малювання простих геометричних фігур можна виконувати й гелевою 

ручкою суцільним штрихуванням на лавсановій плівці, що також дає 

рельєф. 

Програмний матеріал з тифлографіки розподілений в програмі за 

роками  перебування дитини в дошкільному закладі без вказівок на 

вікову групу. Це зумовлено тим, що сліпа дитина може поступити за 

віком відразу в старшу або підготовчу групу, не пройшовши першого 



або другого року  навчання тифлографіки. Тифлопедагог і вихователь 

повинні надолужити прогалини в опануванні способів сприймання і 

відтворення рельєфного зображення з врахуванням індивідуальних 

особливостей дитини, для чого попередньо виявити рівень готовності 

до засвоєння повного обсягу програми. 

 

Перший рік навчання  

Молодша група (4-ий рік життя) 

Освітні завдання: 

навчальні: вчити виконувати завдання з утримання предметів за 

допомогою педагога; вчити читати крапку, лінію, геометричні фігури: 

трикутник, круг, квадрат, виконані крапками та аплікацією; вчити 

визначати верх і низ картки та орієнтуватися на ній; вчити 

співвідносити найпростіші реальні предмети з їх моделями, 

барельєфними зображеннями; вчити наколювати крапки довільно і в 

трафареті; вчити утримувати грифель в руці. 

виховні: виховувати самостійність, старанність, точність 

виконання словесних інструкцій педагога; 

корекційно-розвивальні: розвивати дрібну моторику (хапальні 

рухи), тактильну чутливість; розвивати вміння словесно 

супроводжуючи виконувані дії, навички дотикового обстеження  

Розвиток готовності збережених аналізаторів до роботи з 

тифлографіки. 

Розвивати хапальний рефлекс шляхом активної стимуляції й 

допомоги дорослого, інтерес до предметних дій. Розвивати дрібну 

моторику й координацію рухів пальців, захват і утримання предметів 

спершу двома руками, надалі – однією рукою з перекладанням з однієї 

руки в другу. 



Під час ознайомлення з предметом вчити м’якому 

прогладжуванню, розвиваючи відчуття тиску та руху. Навчити 

диференціювати предмети за температурною та больовою ознакою 

(холодний, колючий, гострий), за характером поверхні (гладка, м’яка, 

шерстка) одночасними рухами рук по поверхні (вгору-вниз, вліво-

вправо) – однією та обома руками. Розвивати контролюючу функцію 

рухів руки під час знаходження предмета на площині за завданням 

педагога. 

Формувати прийоми активного дотику: виділення ведучої руки та 

дій двома руками одночасно (на рівні впізнавання), стимулювати 

самостійні дії, словесно позначені педагогом  

Навчання сприймання рельєфного зображення. 

Вчити розпізнавати рельєфні крапки за вказівкою педагога, які 

схожі на конкретний дрібний предмет (крупинка, пісчинка, дощова 

крапля). Розвивати здатність розрізняти відстань між ними (не менш 1 

мм), розташованими в різних частинах площини, просторово 

орієнтуватися в різних напрямках під час читання рельєфних зображень 

– різних виконаних крапками вертикальних і горизонтальних ліній та їх 

напрямів. 

Навчити розрізняти лінії, виконані різними способами (суцільна, 

пунктирна)  на різних матеріалах (папері, лавсановій плівці) тощо. 

Вчити читання геометричних фігур, що вивчаються в даний 

віковій групі (круг, трикутник,  квадрат), заповнених рельєфними 

крапками різної щільності або виконаних аплікаційно. Ознайомити 

дітей з розташуванням крапок та інших рельєфних зображень (з 

активною допомогою педагога). Навчити визначати  верх і низ на 

картці з допомогою спеціальної мітки (трикутний надріз зверху). 

Навчання відтворення рельєфного зображення.   



Ознайомити з елементарними технічними засобами для 

тифлографічних робіт: грифель, гелева ручка,  прилад „Школяр”. 

Навчити довільно наколювати крапки спільно з педагогом на 

горизонтальній площині, у внутрішньому трафареті з відтворенням 

трикутника, круга, квадрата. 

Вчити виконувати рельєфні малюнки геометричних фігур 

способом рельєфного штрихування у внутрішньому трафареті, 

рельєфно малювати пряму лінію (спільно з педагогом). 

Збагачувати словник дитини за рахунок слів грифель, гелева  

ручка,  прилад  „Школяр”, а також слів, якими  позначаються дії під час 

роботи з тифлографіки; використання залишкового зору під час  

контролю за діями рук. 

Результати освітньої та корекційно-розвивальної роботи: дитина: 

- здійснює  хапальні дії за вказівкою дорослого; 

- виконує завдання з утримання предметів за допомогою  

педагога; 

- всі завдання з розвитку дотикових відчуттів здійснює  на  

рівні впізнавання, виконує завдання спільно з педагогом, словесно 

супроводжуючи виконувані дії; 

- виконує дотикове обстеження, спільно з педагогом  словесно 

називаючи свої дії; 

- читає крапку, лінію, геометричні фігури: трикутник, круг, 

квадрат, виконані крапками та аплікацією; 

- визначає верх і низ картки та орієнтуватися на ній; 

- співвідносить найпростіші реальні предмети з їх моделями, 

барельєфними зображеннями; 

- наколює крапки довільно і в трафареті; 

- утримує грифель в руці. 

 



Другий рік навчання  

Середня група (5-й  рік життя) 

Освітні завдання: 

навчальні: вчити розпізнавати крапку на площині серед інших 

рельєфних знаків; орієнтуватися на горизонтальній площинні, 

знаходити задану рельєфну лінію і називати словом її напрямок 

(коротша, довша); вчити наколювати у внутрішньому трафареті 

зображення; тримати грифель в руці; вчити проводити лінію по 

трафарету; створювати контур плоских предметів з допомогою 

природних матеріалів. 

виховні: виховувати самостійність, ініціативність, бажання 

виконувати завдання правильно. 

корекційно-розвивальні: розвивати дрібну моторику та тактильну 

чутливість рук, навички дотикового обстеження, диференціювання 

тактильних властивостей предметів; розвивати вміння словесно 

супроводжувати виконувані дії; розвивати навички співвідносити 

найпростіші барельєфи та їх аплікаційне зображення з натуральним 

об’єктом, впізнавати двохмірні зображення з різною щільністю крапок. 

Розвиток готовності збережених аналізаторів до роботи з 

тифлографіки. 

Закріпити вміння і навички, набуті на 1 році навчання з розвитку 

дрібної моторики і предметних дій, захвату й утримання трьома 

пальцями руки предметів різної форми (подовженої, шаровидної, 

кубічної) і різного розміру.  

Продовжити опанування способами визначення поверхні 

предметів з різних матеріалів, удосконалення культури активного 

дотику. 

Розширювати виконання руками рухів в різних напрямках за 

завданням педагога. Диференціювати рухи лівої і правої руки під час 



виконання дій з предметами: права – ведуча, ліва – контролююча. 

Розвивати сумісні дії усіх пальців кисті руки та зберігати заданий 

напрямок рухів при знаходженні предмета на площині. 

Стимулювати зорову пошукову діяльність за кольором у дітей із 

залишковим зором. 

Навчання сприймання рельєфного зображення.   

Навчати розпізнавати крапки серед інших рельєфних знаків, 

виконаних на площині, співвідносити їх з реальними дрібними 

предметами (прямі та хвилясті відрізки), дрібними рельєфними 

зображеннями геометричних фігур. 

Навчати за інструкцією педагога знаходити крапки та їх 

комбінації на горизонтальній площині аркуша. 

Продовжити формувати розпізнавання ліній, виконаних різними 

способами і розташованих в різних напрямках (горизонтально, 

вертикально, з нахилом; прямі, хвилясті, зубчасті) на неоднакових 

поверхнях (папері, картоні, пластмасі). 

Розпочати опанування прослідковування рухів руки від початку 

до кінця лінії, не втрачаючи напрямку руху (зліва направо, справа 

наліво, знизу догори) на горизонтальній площині. Вчити розрізняти 

рельєфне зображення плоских предметів, що мають геометричну форму 

(прапорець, конверт, хустинка та ін.). 

Орієнтуватися за допомогою долонь рук на картці (правильне 

використання рук під час  розгляду аплікаційних зображень на 

площині). 

Навчання відтворення рельєфного зображення.   

Ознайомити зі способами створення контуру за допомогою 

природного матеріалу та геометричних форм – паличок.  

Навчати штрихування у внутрішньому трафареті з використанням 

різної техніки (зліва  направо, зверху вниз, по колу).  



Навчати схематично зображувати прості двохмірні предмети, що 

складаються з кількох геометричних форм (з використанням шаблонів і 

трафаретів для отримання рельєфного малюнка), наприклад, пірамідки,  

сніговичка, грибочка. 

Ознайомити дітей зі зразками  орнаментів: з  ліній геометричних 

фігур, виконаних за опорними крапками. 

Навчати проводити тифлографічним інструментом лініі за 

опорними крапками.   

Навчати затирати рельєфне зображення  крапки  з допомогою 

грифеля. 

Результати освітньої та корекційно-розвивальної роботи: дитина: 

- виконує  завдання з утримання предметів по можливості 

самостійно; 

- диференціює  поверхні по можливості  самостійно; 

- виконує дотикове обстеження на рівні самостійної діяльності, 

словесно описуючи виконувані дії; 

- розпізнає крапку на площині серед інших рельєфних знаків; 

- орієнтується на  горизонтальній площинні, знаходить задану  

рельєфну лінію і називає словом її напрямок (коротша, довша); 

- співвідносить найпростіші барельєфи та їх аплікаційне 

зображення  з  натуральним об’єктом, знаходить їх серед 

запропонованих,  використовує залишковий зір для сприймання та 

впізнавання аплікації за кольором; 

- спільно з  педагогом наколює у внутрішньому трафареті 

зображення; 

- тримає грифель в руці; 

- впізнає двохмірні зображення з  різною щільністю крапок; 

- спільно з педагогом викладає орнамент з геометричних форм; 

- проводить лінію по трафарету; 



- створює контур плоских предметів з допомогою природних 

матеріалів. 

Третій рік навчання  

Старша група (6-ий  рік  життя) 

Освітні завдання: 

навчальні: формувати уявлення про види ліній і способи їх 

виконання, вчити їх зображувати; вчити зображувати контур предмета; 

проводити лінію за опорними крапками; виконувати штрихування в 

заданому напрямку; домальовувати предмет за опорною аплікацією; 

правильно утримувати грифель. 

виховні:виховувати самостійність, зацікавленість результатом 

роботи, пізнавальну активність, виховувати естетичні почуття щодо 

зображувальної діяльності. 

корекційно-розвивальні: розвивати вміння словесно позначати дії 

з впізнавання фактури поверхні; одночасно “розглядати” обома руками 

зображення від заданої точки з виділенням  ведучої і контролюючої 

руки; розрізняти 2, 3 крапки на відстані в 1 мм. розташованих в одній 

площині. 

Розвиток готовності збережених аналізаторів до роботи з 

тифлографіки. 

Закріпити вміння і навички, набуті на попередніх роках навчання, 

з розвитку дрібної моторики і предметних дій, захват й утримання 

дрібних предметів (цукор, дрібне печиво, квасоля та ін.)  двома, трьома 

пальцями. 

Формувати самостійне виконання завдань з розвитку дотикових 

відчуттів відповідно зі словесною установкою педагога. Вправляти 

дітей у цілеспрямованих рухах під час сприймання рельєфного 

зображення, виконаного в різній техніці: крапками, пунктиром, 

суцільною лінією, ниткою.  



Автоматизувати навичку одночасного використання двох рук під 

час обстеження і виконання графічних вправ під контролем збережених 

аналізаторів з активним включенням залишкового зору в процесі 

сприймання, пошукової діяльності дітей за кольором серед оточуючих 

предметів. 

Навчання сприймання рельєфного зображення.  

Вчити розрізняти дві, три крапки, розташовані в одній площині на 

відстані 1 мм. 

Формувати поняття про види ліній, їх перетини, з’єднання, 

способи виконання, знаходження на горизонтальній поверхні за 

словесною вказівкою з називанням дитиною своїх дій. Удосконалювати 

навичку розпізнавання простих плоских предметів, виконаних 

рельєфно, та об’ємних, що включають різні комбінації геометричних 

фігур різної величини (сніговик, грузовик, будиночок, ромашка та ін.), 

спочатку сумісно з педагогом, при повторі –  самостійно за словесною 

вказівкою педагога. 

Продовжити опанування навичками сприймання контуру 

предмета від заданої крапки з виділенням ведучої та контролюючої 

руки. (Методом пасивних дій педагог спрямовує руки сліпої дитини до 

заданої точки зображення, потім стимулює її до самостійних 

прослідковуючих рухів з наступним виділенням вказаних частин).      

Навчання відтворення рельєфного зображення.   

Закріпити вміння створювати контури предметів природним 

матеріалом і обколювати грифелем по контуру зовнішній трафарет, 

проводити лінії за опорними крапками грифелем (гелевою ручкою) або 

тифлографічним інструментом. 

 Удосконалювати навичку штрихування в трафареті у заданому 

напрямку. 



Навчити домальовувати зображення предметів з використанням 

опорної аплікації (в гребінця – зубчики, у прапорця – палички, у 

сонечка – промені тощо)  сумісно з педагогом і з елементами 

самостійності. 

Вчити самостійно складати орнаменти з рельєфних зображень 

різних геометричних форм (в трафареті або за опорною аплікацією). 

Результати освітньої та корекційно-розвивальної роботи: дитина: 

- самостійно словесно позначає дії з впізнавання фактури 

поверхні; 

- одночасно “розглядає” обома руками зображення від заданої 

точки з виділенням  ведучої і контролюючої руки; 

- розрізняє 2, 3 крапки на відстані в 1 мм, розташованих в одній 

площині; 

- має уявлення про види ліній і способи їх виконання; 

- має навичку створення контуру предмета; 

- проводить лінію за опорними крапками; 

- виконує штрихування в заданому напрямку; 

- домальовує предмет за опорною аплікацією; 

- правильно утримує грифель, гелеву ручку. 

Примітка. Під час малювання прямокутника в трафареті 

спочатку малюють верхню горизонтальну сторону, потім – ліву 

вертикальну ї праву вертикальну сторони, а потім нижні кінці 

з’єднують зліва горизонтальною лінією. Трикутник зображують, 

починаючи від основи, а потім з’єднують вершинну з його кінцями. 

 

 

 

 

 



Четвертий рік навчання  

(7-й рік життя) 

Освітні завдання: 

навчальні: вчити впізнавати рельєфне контурне та аплікаційне 

зображення предмета; впізнавати сюжетні малюнки; вчити виконувати 

прості малюнки та орнаменти на брайлівському приладі; вчити 

малювати предмети геометричної форми в трафареті; вчити правильно 

користуватись грифелем під час розпізнавання крапок у приладі.  

виховні: виховувати бажання виконувати завдання правильно, 

доводити розпочату справу до кінця, самостійність, наполегливість. 

корекційно-розвивальні: розвивати дрібну моторику рук та 

тактильну чутливість пальців; розвивати вміння використовувати 

залишковий зір одночасно з активним дотиком при диференціюванні 

сенсорних еталонів; формувати навички диференціювання 

горизонтальних і вертикальних поверхонь малознайомих предметів; 

формувати навички розпізнавати 6 крапок, розташованих на відстані 1 

мм в різних комбінаціях. 

Розвиток готовності збережених аналізаторів до роботи з 

тифлографіки. 

Закріпити вміння і навички, набуті на попередніх роках навчання: 

захвачувати й одночасно утримувати два предмети обома руками, 

оперувати ними за завданням педагога (чашка з блюдцем, мило з 

мильницею); використання набутих дотикових відчуттів з включенням 

їх в активну практичну діяльність. 

Продовжувати вчити дітей користуватися залишковим зором 

одночасно з активним дотиком під час диференціювання сенсорних 

еталонів з метою розвитку збережених аналізаторів. Використовувати 

знання про сенсорні еталони у пізнавальній та ігровій діяльності 

відповідно до індивідуальних і вікових можливостей дитини. 



Практикувати самостійне використання способів 

диференціювання нових, мало знайомих дитині горизонтальних і 

вертикальних поверхонь предметів,  що супроводжується словесним 

описом виконуваних дій, а також у вільній діяльності зі словесним 

супроводом виконуваних дій. 

Навчання сприймання рельєфного зображення.  

Формувати навичку розпізнавання шести крапок, розташованих 

на  відділі 1 мм у різних комбінаціях (типу брайлівської шестикрапки).   

Вправляти дітей у читанні різних геометричних форм, виконаних 

на брайлівському приладі та приладі „Школяр”. 

Автоматизувати дії з впізнавання рельєфних зображень, 

виконаних аплікаційно і контуром. Навчити впізнавати зображення 

даного предмета в сукупності зображень, співвідносити рельєфне 

зображення з реальним об’єктом. Вчити впізнавати зображене на 

простих сюжетних малюнках, виконаних різними способами, з 

дотриманням масштабу. 

Стимулювати самостійне сприймання рельєфного зображення на 

картці за алгоритмом долонями і пальцями рук на горизонтальній і 

вертикальній поверхні. 

Навчання відтворення рельєфного зображення. 

Вчити виконувати найпростіші малюнки крапками в 

брайлівському приладі: рамочка, орнамент, поділ брайлівського аркуша 

на дві і чотири частини. 

Ознайомити дітей з орнаментом як засобом художнього 

оформлення предметів побуту, розвитку естетичного смаку. 

Закріплювати вміння малювати предмети геометричної форми в 

трафареті за алгоритмом, домальовувати зображення предметів, що 

складаються з кількох геометричних аплікацій. 

Результати освітньої та корекційно-розвивальної роботи: дитина: 



- одночасно утримує два предмети в двох руках; 

- використовує в практичній діяльності навички дотикових 

відчуттів; 

- використовує залишковий зір одночасно з активним дотиком 

при диференціюванні сенсорних еталонів; 

- диференціює горизонтальні і вертикальні поверхні 

малознайомих предметів, супроводжуючи словом свої дії; 

- розпізнає 6 крапок, розташованих на відстані 1 мм різних 

комбінаціях; 

- впізнає рельєфне зображення предмета, виконано контуром або 

у вигляді аплікації; 

- розпізнає прості сюжетні малюнки; 

-  виконує прості малюнки та орнаменти на брайлівському 

приладі; 

- ділить аркуш на 2 і 4 частини; 

- малює предмети геометричної форми в трафареті; 

-  домальовує предмети за опорною аплікацією;  

- правильно користується грифелем під час розпізнавання крапок 

у приладі.  

Примітка. Якщо дитина до кінця навчального року не опанувала 

знаннями і вміннями, передбаченими програмою з тифлографіки, 

педагог з’ясовує причини відставання і сплановує індивідуальні 

завдання з їх надолуження у наступному році. Засвоєння програми 

передбачає активну участь батьків. 
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Вступ 

У ранньому віці (період від одного до трьох років) фізичний, 

психічний, соціальний розвиток дитини як з нормальним, так і з 

порушенням психофізичного розвитку відбувається значно 

інтенсивніше, ніж у будь-який інший період життя людини. Психічний 

розвиток у ранньому віці закладає основи для подальшої навчальної та 

соціально-комунікативної діяльності. Саме тому рання реабілітаційна 

допомога незрячій дитині набуває визначального значення для її 

подальшого розвитку. Практичну реалізацію ранньої реабілітації 

незрячих дітей переважно здійснюють їх батьки та тифлопедагоги 

дошкільних навчальних закладів і навчально-реабілітаційних центрів, 

для яких й адресовані подані методичні рекомендації. 

З перших днів життя незряча дитина потребує забезпечення 

достатніх можливостей для пізнання світу, оскільки її природні 

можливості значно звужені порушенням зору. Допомога батьків та 

педагогів набуває визначальної ролі, рушійної сили інтелектуального та 

психосоціального розвитку малюка в його становленні, адже 

максимальний розвиток здібностей хворої дитини у ранньому віці з 

опорою на збережені фізичні та психічні якості є важливою умовою 

подальшого успішного розвитку та входження в соціальне життя.  

У запропонованих методичних рекомендаціях, які є додатком до 

програми педагогічного супроводу, висвітлено особливості 

психофізичного розвитку незрячого малюка раннього віку, подано 

практичні рекомендації з організації ігрового розвиваючого 

середовища, підібрано ігрові вправи для сенсорного, соціально-

комунікативного розвитку, для стимуляції тактильної чутливості та 

дрібної моторики дитини. 

 

 



ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ  

РАННЬОГО ВІКУ З ВАЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ  

 

Глибоке порушення зору (сліпота) є категорією психофізичного 

порушення, що виявляється у важкому обмеженні чи повній відсутності 

зорового сприймання та впливає на увесь процес формування і 

розвитку особистості дитини. У дітей з тяжким порушенням зору 

виникають специфічні особливості діяльності, спілкування і 

психофізичного розвитку. Вони проявляються у відставанні, порушенні 

і своєрідності розвитку рухової сфери, просторовій орієнтації, 

формуванні уявлень і понять, у способах предметно-практичної 

діяльності, в особливостях емоційно-вольової сфери, соціально-

психологічної адаптації та інтеграції в суспільство. 

Психічний розвиток незрячих відбувається за тими ж 

закономірностями, що й у зрячих дітей, але відсутність візуального 

орієнтування найпомітніше позначається на руховій сфері, на засвоєнні 

соціального досвіду. Своєрідним орієнтиром для сліпої дитини, як і для 

тієї, що нормально бачить, в ранньому віці є реакції на звукові 

подразники. Проте для незрячої дитини звук стає основним засобом 

орієнтування. 

До 2-3-х місяців життя немовля з глибокими порушеннями зору 

за характером реакцій і поведінки майже не відрізняється від зрячої 

дитини того ж віку. І тільки після цього періоду патологія починає 

помітно проявляти себе. Малюки відстають від однолітків в освоєнні 

навичок рухливості (маються на увазі повороти зі спини на живіт і 

назад, спроби сідати, а згодом і самостійно ходити), у них уповільнено 

розвивається мислення, виникають труднощі у спробах оволодіння 

предметними діями. Крім того, зниження зорових функцій негативно 

впливає на психічний, фізичний та емоційний розвиток, що 



виражається в малій рухливості, зниженому настрої, тенденції до 

замкнутості, „зануренні в себе” і, як наслідок, призводить до 

ігнорування контактів з іншими дітьми. 

Науковцями відмічено, що шляхи психічного розвитку немовлят 

із зоровою депривацією є своєрідними і за темпом, і за якісними 

особливостями. Спостереження за незрячими дітьми 2-3- місячного 

віку засвідчують, що за характером реакцій і за поведінкою вони мало 

чим відрізняються від дітей з нормальним зором. Незначні відмінності 

у поведінці пояснюються особливістю і структурою психічних актів 

дітей раннього віку і пов’язані з мультимодальністю отримуваної ними 

інформації. 

Розвиток вищих пізнавальних процесів (увага, мислення, логічна 

пам’ять, мова) у сліпонароджених протікає нормально. В той же час 

порушення взаємодії чуттєвих та інтелектуальних функцій 

проявляється в наступних особливостях та своєрідностях розумової 

діяльності: 

Перша особливість полягає в деякому загальному відставанні 

розвитку сліпої дитини у порівнянні з розвитком зрячої, що зумовлено 

меншою активністю при пізнанні навколишнього світу.  

Друга особливість розвитку сліпої дитини полягає в тому, що 

періоди її розвитку не збігаються з періодами розвитку зрячих. До того 

часу, поки сліпа дитина не виробить способів компенсації сліпоти, 

уявлення, одержувані нею із зовнішнього світу, будуть неповні, 

уривчасті, і дитина буде розвиватися повільніше.  

Третьою особливістю розвитку сліпої дитини є 

диспропорційність. Вона проявляється в тому, що функції і сторони 

особистості, які менш страждають від відсутності зору (мова, мислення 

та ін.), розвиваються швидше, хоча і своєрідно, інші – більш повільно 

(рух, опанування простору). У сліпих дітей важко формується 



правильне співвідношення між накопиченими словесними 

(абстрактними) знаннями і конкретними уявленнями. Вони легше 

засвоюють абстрактні поняття, ніж слова з конкретним значенням. Слід 

зазначити, що нерівномірність розвитку сліпої дитини виявляється 

більш різко у дошкільному віці, ніж у шкільному. 

Характерною особливістю дітей при зоровій недостатності також 

є зниження рухової активності, яка знаходиться в прямій залежності від 

ступеня ушкодження гостроти центрального зору. Тяжке порушення 

зору негативно позначається на формуванні точності, швидкості, 

координації рухів, на розвитку функцій рівноваги й орієнтації в 

просторі. Порушення зору обумовлює відхилення в розвитку почуття 

ритму, заснованого на зоровому, слуховому, тактильному, кінетичному 

сприйнятті. 

В той же час, сліпа дитина має всі можливості для високого рівня 

психофізичного розвитку і повноцінного пізнання навколишнього світу 

з опорою на збережені аналізатори. В умовах спеціального навчання 

формуються адекватні прийоми і способи використання слухового, 

тактильного, нюхового, вібраційного й інших аналізаторів, що стає 

полісенсорною базою для розвитку психічних процесів. Саме на цій 

основі розвиваються вищі форми пізнавальної діяльності, які є 

провідними в компенсаторній перебудові сприйняття. 

Психічний розвиток дитини на кожному віковому етапі 

пов’язується з активізацією таких психічних утворень, які в даний 

відрізок часу менше страждають від впливу сліпоти і знаходяться у 

сенситивному періоді свого розвитку. 

Система компенсаторної перебудови на первинному етапі 

навчання сліпої дитини створює умови для правильного віддзеркалення 

навколишнього світу в наочно-дієвій формі, а з накопичення 



соціального і побутового досвіду –  й у словесно-логічній формі за 

допомогою збережених аналізаторів. 

Компенсаторна перебудова багато в чому залежить від стану 

збереження зору. Навіть незначні залишки зору важливі для орієнтації 

та пізнавальної діяльності дітей з глибокими порушеннями зору. В 

процесі навчання педагогу, батькам слід виходити з того, що 

компенсація сліпоти починається у дитини з перших місяців її життя. 

Компенсація сліпоти є складним психічним утворенням, 

системою психічних процесів і властивостей особистості, яка 

формується в процесі зростання і розвитку дитини. Важливим 

моментом в її компенсації є віра дорослих в потенційні можливості 

розвитку дитини, якій необхідно допомогти знайти шляхи подолання 

психічних відхилень, що виникають в результаті сліпоти. Можливість 

компенсації дефекту, за словами І.П.Павлова, пояснюється тим, що 

організм володіє декількома різними способами виконання однієї дії. 

Компенсацію сліпоти слід розуміти як цілісне психічне 

утворення, систему сенсорних, моторних, інтелектуальних 

компонентів, що забезпечує дитині адекватне й активне відображення 

зовнішнього світу і створює можливості оволодіння різними формами 

діяльності на кожному віковому етапі. Процеси компенсації у сліпих 

дітей найефективніше протікають у поєднанні з корекційно-виховною 

роботою з виправлення наявних недоліків розвитку рухової сфери, 

мовлення, орієнтування в просторі тощо. 

У дітей з порушеннями зору зберігаються загальні закономірності 

розвитку, що властиві дітям з нормальним зором. В той же час мають 

місце специфічні особливості формування психічних процесів. 

Розкриємо деякі з них. 

Сприймання. 



При порушенні зору відбувається звуження і ослаблення функцій 

зорового сприймання у слабозорих і таких, що частково бачать, або 

повна втрата зорових відчуттів у незрячих дітей. Найбільш значні 

порушення зорового сприймання встановлені при гостроті зору 0,2 і 

нижче. Проте участь залишкового зору у формуванні зорового образу 

продовжує залишатися провідною в деяких видах діяльності та в 

орієнтуванні в просторі. 

Новий етап психічного розвитку дітей з порушеннями зору 

пов’язаний з об’єднанням у систему диференційованих сприймань 

різних модальностей. Це є складний період для дітей з порушеннями 

зору, в якому найбільш гостро виявляється негативний вплив 

порушення зору на психічний розвиток дитини, оскільки ще не 

сформовані психічні утворення, які ефективно протидіятимуть 

негативному впливу зорової депривації. Час цього періоду чітко не 

визначений, оскільки залежить від ряду факторів: глибини ушкодження 

зору, додаткових порушень та ін. 

В межах встановленого поля зору у дитини з нормальним зором 

починає формуватися предметність і сигнальна функція слухового 

сприймання, більш швидкими темпами здійснюється зв’язок між 

словом дорослого і предметом, яке воно позначає, відбувається швидке 

накопичення пасивного словника, розширення розуміння зверненого до 

неї мовлення. Зір дозволяє знайомитися з предметним світом не лише 

через зорове та дотикове сприймання реальних предметів, які 

знаходяться поблизу і на відстані, але і через зображення на малюнках, 

через іграшки. Зір дозволяє більш точно, спрямовано і економно 

здійснювати предметні дії, координувати рухи рук, що сприяє розвитку 

тонких маніпуляцій. Виникає зорове наслідування дій дорослого. Під 

час навчання ходіння зорове орієнтування допомагає орієнтуванню у 

просторі, задіяне у формуванні просторових, топографічних сприймань 



і уявлень. 

Водночас відсутність чи неповнота зорового сприймання у цьому 

віці спричиняє ушкодження, які не компенсуються ні в 

переддошкільному, ні у дошкільному віці. Відставання психічного 

розвитку дитини з глибоким порушенням зору пов’язане зі значно 

меншим обсягом знань та уявлень про оточуючий світ, обмеженням 

розуміння слів, відсутністю конкретних уявлень, які повинні 

супроводжувати слова, що вимовляються, у менш розвинених і 

нескоординованих рухах, у слабкому орієнтуванні, обмеженості 

мобільності в просторі. Труднощі подолання цих недоліків розвитку 

пов’язані з тим, що у дитини цього віку ще не сформовані способи 

компенсації сліпоти, а компенсаторні можливості досить обмежені. 

Первинні сенсорні реакції дитини мають синкретичний, злитий 

характер, дитина віддразу реагує на цілий ряд подразників, пов’язаних 

із годуваннями та доглядом. І в цей період відсутність чи значне 

обмеження зорової стимуляції із комплексу подразників ще не має 

негативного впливу на розвиток дитини. Фактором, який обмежує 

психічний розвиток, воно стає у віці 2-3-х місяців, коли у дитини з 

нормальним зором формується фіксація погляду, перші спроби 

прослідковуючих рухів очей та інші зорові функції. 

Формування прослідковуючих рухів очей та реакція дитини на 

рухомі об’єкти навколишнього стають стимулом сенсорного розвитку. 

Вченими відмічається, що до 4 місяців встановлюються зв’язки 

зорового аналізатора із життєво важливою для дитини діяльністю. Цей 

фактор дозволяє перейти від орієнтування на глобальний комплекс 

подразників до орієнтування на виділення і диференціацію його 

зорових компонентів. Для дитини із порушенням зору комплекс 

подразників провідним для орієнтування залишається до 5-6 місяців. А 

поява нового типу поведінки для такого малюка пов’язується лише з 



виділенням та диференціюванням дистантних слухових стимулів у 

процесі формування дотикового поля сприймання, що забезпечує 

відображення предметності зовнішнього світу. 

Розвиток слухового сприймання у ранньому віці у малюка з 

порушеним зором відбувається так само, як у дитини з нормальним 

зором. Вже з моменту народження дитина здатна реагувати на різкі 

звуки, на третьому тижні – на гучний звук, в 1 місяць –  на звуки голосу 

близьких людей, у 3 місяці реагує на звертання до неї комплексом 

пожвавлення, посмішкою, рухами рук та ніг. 

Слухове сприймання відіграє важливу роль для сліпих дітей при 

орієнтації в просторі і русі. Сліпа дитина вчиться використовувати 

звукові ознаки предметів, голос батьків для орієнтування, впізнавання і 

формування образів світу, що її оточує. Тонке і точне диференціювання 

слухового сприйняття у сліпих дітей формується в молодшому 

дошкільному віці. В той же час співвіднесеність звуків з предметністю 

сприймання в ранньому віці ще низька, порівняно із дітьми середнього 

і старшого дошкільного віку. Таким чином, слухове сприймання для 

сліпих дітей є важливим засобом психічного розвитку й потребує 

активного розвитку. 

Дитина з порушеним зором більш залежна від вибору, обробки та 

утримання в пам’яті та використання слухової інформації. 

Сформованість диференційованого слухового сприймання починає 

спостерігатися у такої дитини у 5 місяців, коли вона виділяє та 

диференціює звукові ознаки предметів. 

У дитини з нормальним зором цього ж віку основну роль при 

цьому відіграє взаємодія зорових та слухових подразників, які 

забезпечують предметність сприймання. Звук та слухове орієнтування 

мають важливе значення для розвитку зорового сприймання у дитини з 

нормальним зором. Однак доки не сформувалось стійкість утримання 



поля зору, будь-які звуки викликають орієнтувальні реакції і не 

включаються в постійну систему сенсомоторної діяльності малюка. 

Звук є ознакою дій з предметами, і лише його поєднання із 

зоровим чи дотиковим сприйманням предметів може сприяти його 

становленню для дитини як сигнальної ознаки предметів та дій з ними. 

Для того щоб звукові подразники виступили для дитини з 

глибокими порушеннями зору сигналами певних дій оточуючих, їй 

необхідно створити предметно-дотикове поле сприймання. При цьому 

слід враховувати, що розвиток рухових умінь і дотику у таких дітей 

відбувається пізніше та проходить повільніше. 

Велике значення в сприйманні і пізнанні навколишньої дійсності 

у сліпих дітей має дотик. Тактильне сприймання забезпечує отримання 

комплексу різноманітних відчуттів (дотик, тиск, рух, тепло, холод, біль, 

фактура матеріалу та ін.) і допомагає визначати форму, розміри фігури, 

встановлювати пропорційні відношення. 

Формування активного дотику як перцептивної дії відбувається 

найбільш активно в предметних діях, в яких розвиваються способи 

обмацування як основи активного дотику. Відставання у розвитку рухів 

у дитини з глибокими порушеннями зору від нормальнозорих 

однолітків також відбувається не одразу після народження, а лише коли 

зоровий аналізатор включається в контролюючу діяльність за 

виконанням рухів, що сприяє швидкому формуванню координації 

рухів, їх точності і різноманітності. Дитина з порушенням зору в цей 

час ще не здатна контролювати свої рухи. 

Дозрівання рухової сфери, розвиток руки, вміння захоплювати і 

відпускати предмети формується незалежно від участі у цих актах зору. 

Рухи дитини розвиваються під час маніпулювання з предметами. 

Об’єктивні якості предметів, які потрапляють до рук дитини, формують 

пропріорецептивні сенсорні функції і визначають прогрес 



координування та предметних дій. Велике значення у відображенні 

якостей предметів та їх впізнаванні має розвиток гаптико-

кінестетичних відчуттів, які мають велике значення для формування 

цілісних, глобальних образів предметного простору. 

Розвиток рухового апарату немовляти відбувається одночасно із 

вдосконаленням шкірно-механічного аналізатора. Незалежність 

розвитку рухів і рухових маніпуляцій від порушення зору в перші 

місяці життя сприяє тому, що до 3-4 місяців нервово-руховий апарат 

дитини з глибокими порушеннями зору готовий до гаптичного 

сприймання, і відповідно саме ця модальність сприймання може 

слугувати основою для утворення дотикового поля сприймання, для 

його переходу на новий етап розвитку – виділення і диференціювання 

слухового сприймання, появі можливості реагувати на дистантний 

подразник та відповідних поведінкових реакцій. Розвиток 

диференціювання слухових сигналів і формування слухового 

сприймання забезпечують активність мовленнєвої діяльності. 

У 4-5 місяців відбувається значний прогрес у розвитку тактильної 

чутливості і кінестезії, пов'язаний з розвитком рухових рефлексів, на 

базі яких формується складна система рухів, яка забезпечує маніпуляції 

з предметами. 

Зростання ролі зору в координації рухів створює у дітей з 

нормальним зором нове співвідношення зору, гаптики і кінетики, в 

якому провідну роль починає займати зір. Цьому сприяє перехід у 

сидяче положення тіла, у якому краще розвиваються координаційні 

можливості руки та ока. 

Дитина з порушеним зором через відсутність координуючої та 

коригуючої рухи функції зору, починає відставати у розвитку 

координації рук, що призводить до затримки розвитку дрібної 

моторики. Через відсутність стимулу дитина спонтанно не простягає 



руку, щоб схопити предмет, стає пасивною, якщо не стимулювати її 

розвиток. 

В результаті спеціального навчання у сліпих дітей може 

досконало розвинутися дотикове сприймання просторових ознак 

(форми, величини та ін.) і просторових відношень. Так, за умови 

спеціального навчання, вони легко диференціюють і впізнають 

предмети круглої або овальної форми, а також прямокутної або 

квадратної. Дещо важче диференціюють і впізнають предмети складної 

геометричної конфігурації (іграшки, предмети побуту та ін.). Значні 

складнощі для сприймання незрячими дошкільниками мають динамічні 

зміни у формі, розмірах, взаємопов’язаних частин об'єктів. 

В умовах навчання дотикове сприйняття у сліпих дітей 

розвивається, стає більш тонким і диференційованим, що дозволяє їм 

при близькому оцінюванні величини і розмірів користуватися 

своєрідним дотиковим “окоміром”. 

Уявлення 

У дітей з глибокими порушеннями зору відзначається зниження 

рівня узагальненості і чіткості, а також фрагментарність зорових 

уявлень. Помилковість формування уявлень є результатом 

фрагментарного, схематичного і недостатньо повного, адекватного 

відображення оточуючого світу. 

Звуженість чуттєвої сфери пізнання у дітей з порушенням зору 

тісно пов’язана з недостатньою диференціацією сприйнятих ними 

образів. Схематизм, фрагментарність та інші неадекватні ознаки, 

відображені в уявленнях, долаються шляхом чіткої організації процесу 

сприймання, розвитку спостережливості і навичок обстеження. 

У дошкільнят з низькою гостротою зору спостерігаються 

труднощі формування і збереження уявлень про форму, величину, 

пропорції предметів і зображень. Темп формування уявлень при 



зоровому сприйманні об’єктів уповільнений. Сформовані уявлення – 

неповні, недостатньо чіткі, розмиті, недиференційовані, а в деяких 

випадках помилкові і нестійкі. Відзначаються схематизм і вербалізм 

уявлень – словесний опис предметів і об’єктів без опори на наочні 

зразки. 

Слухові уявлення у сліпих дітей формуються так само, як і у 

дітей, що нормально бачать, на основі слухового сприймання, 

відтворення і продуктивної уяви. Формування слухових уявлень у 

сліпих дошкільнят має деяку своєрідність, обумовлену повним 

виключенням зору. При повному збереженні слухового аналізатора 

спрямованість при формуванні уявлень повинна зосереджуватися на 

забезпеченні компенсації сліпоти. Так, під час опанування нових 

предметних дій і розвитку просторово-рухового орієнтування з опорою 

на слухове сприймання можна сформувати різні уявлення. Важливу 

роль в розвитку слухових уявлень має процес оволодіння предметною 

діяльністю з опорою на мовлення, на прийняту дитиною мотивацію 

діяльності. 

В процесі сприймання предметів на основі дотику і тактильної 

чутливості у сліпих дітей формуються уявлення про форму, об’єм, 

розмір і якість предметів. У дошкільному віці у дітей з порушеннями 

зору затримується розвиток дій з предметами, наприклад, шнурування 

взуття, користування ложкою, ножицями, олівцем тощо. Дотикове 

наслідування сліпими дітьми дій з предметами, виконуваних 

дорослими, відтворює образність предметного світу, а також збагачує 

їх досвід для самостійного навчання предметним діям. Розвиток дотику 

і формування побутових навичок розширюють сферу дій сліпої дитини, 

сприяють накопиченню конкретних уявлень про предмети і явища 

навколишньої дійсності. 



При формуванні уявлень важливо враховувати різні види шкірної 

чутливості: тактильну і температурну, больову і вібраційну. 

Використання усіх видів шкірної чутливості розширює і збагачує обсяг 

уявлень, їх образність. Знайомство дітей з цими видами шкірної 

чутливості і формування на їх основі уявлень має не лише пізнавальне, 

а й важливе значення для збереження їх здоров'я. 

Смакові уявлення виникають у сліпих дітей так само, як і 

нормальнозорих. Смакові уявлення формуються на основі смакового 

сприймання, контрасту і послідовного образу та мають індивідуальні 

відмінності. При формуванні смакових уявлень діти повинні знати про 

існування чотирьох видів смакових властивостей речовин (гіркий, 

кислий, солодкий і солоний). 

Нюхові уявлення у дітей з порушенням зору відіграють важливу 

роль в їх життєдіяльності. Сліпі діти здатні краще диференціювати 

запахи, точніше локалізують їх джерела і визначають напрям, що має 

важливе компенсаторне значення. Проте нюх необхідно увесь час 

розвивати за участю і допомогою дорослих (батьків, вихователів). 

Розвиток нюху сліпих дітей має бути спрямований на пізнання 

предметних якостей довкілля, на орієнтування і сигнальне впізнавання 

шкідливих природних чинників. Кожна дитина повинна мати чіткі 

уявлення про основні запахи навколишнього світу. 

В процесі навчання і виховання у дітей відбувається формування, 

уточнення, розширення обсягу і збагачення уявлень про предмети і 

явища дійсності. Завдяки навчання на основі сприймання формуються 

адекватні уявлення, розширюється і накопичується чуттєвий досвід, 

удосконалюються навички поведінки і активізується мислення. 

Увага 

Рання сенсорна депривація викликає дефіцит мотиваційного 

компонента уваги, негативність емоційної реакції на зовнішні 



подразники, уникання нової інформації, що може призвести до 

вторинної затримки психічного розвитку дитини з глибокими 

порушеннями зору. 

Важливу роль в дошкільному віці має мимовільна увага, оскільки 

у дітей цього віку слабо розвинена здатність до довільної уваги. Як і в 

нормальнозорих, у дітей з глибокими порушенням зору мимовільну 

увагу викликають подразники, які відповідають значущим потребам. 

Вона виникає від свідомих намірів дитини, без її вольових зусиль. Сліпі 

діти в дошкільному віці користуються мимовільною увагою з опорою 

лише на слухове і дотикове сприймання. Діти із залишковим зором 

користуються мимовільною увагою з опорою також і на збережений 

зір. 

Починаючи з дошкільного віку, необхідно виховувати вольову 

(довільну) увагу. Довільна увага виникає в діяльності, вона 

визначається метою, завданням і певною програмою дій. Функції 

довільної уваги пов'язані з метою діяльності, для здійснення якої 

необхідне вольове зусилля. Вольові зусилля для організації уваги 

виявляються у будь-якій діяльності, наприклад, при конструюванні за 

зразком, у грі і навчальній діяльності. 

Увага характеризується рядом властивостей (обсяг, 

зосередженість, стійкість, переключення), прояв і розвиток яких у 

сліпих дітей мають деякі особливості. Наприклад, труднощі 

сприймання негативно позначаються на обсязі, переключенні і 

стійкості уваги. Проте у дітей з порушенням зору увага компенсується 

завдяки широким можливостям інших аналізаторів. 

При порушеннях зору головною умовою розвитку уваги є активна 

участь дітей в різних видах діяльності (ігровій, трудовій, навчальній та 

ін.). Саме у діяльності сліпа дитина формує адекватне відображення 

навколишнього світу, довільно або мимоволі зосереджуючи і 



скеровуючи увагу на усвідомлення об'єкту дійсності і формування своєї 

свідомості. 

Пам'ять 

Розвиток пам’яті сліпих дітей відбувається за загальними 

закономірностями, властивими й нормальнозорим дітям, хоча й має 

певні своєрідності та труднощі. 

Зокрема, у дітей з порушенням зору спочатку переважає наочно-

образний вид пам'яті, який формується на основі сенсорного виховання. 

При переважанні наочно-образного виду пам’яті діти запам’ятовують 

будь-який матеріал за допомогою конкретних образів, предметів і 

явищ. Пізніше відбувається формування словесно-логічного виду 

пам'яті. Словесно-логічний вид пам'яті заснований на використанні 

словесних позначенні, логічних зв'язків, що встановлюються за 

допомогою словесно сформульованих понять. У формуванні обох видів 

пам'яті бере участь рухова пам'ять. Вона служить основою для 

формування різних практичних і трудових навичок (ходьба, мовлення 

та ін.). 

Пам'ять сліпих дітей характеризується меншою продуктивністю, 

порівняно з нормою, зниженням запам'ятовування наочного матеріалу. 

Ці особливості пам'яті сліпих обумовлені недоліком наочно-дієвого 

досвіду, недостатньою повнотою, чіткістю і стійкістю, низьким рівнем 

узагальненості уявлень, пов'язаних зі слабким диференціюванням 

істотних і другорядних ознак предметів і явищ навколишнього світу. 

В процесі спеціально організованого навчання ефективність 

запам'ятовування у дітей з порушенням зору підвищується. 

Сприятливою умовою розвитку пам'яті є різноманітність навчального 

матеріалу і різнобічне гармонійне сенсорне виховання дітей. При цьому 

повинні враховуватися індивідуальні відмінності в пам'яті дітей з 

порушенням зору. 



Індивідуальні відмінності, що мають значення для розвитку 

пам'яті, виражаються в швидкості, точності, міцності запам'ятовування 

і готовності до відтворення. Індивідуальні відмінності у дітей пов'язані 

з типом вищої нервової діяльності, станом здоров'я, характером 

виконуваної діяльності (ігровою, навчальною, практичною тощо.), 

наявністю зацікавленості. 

Мислення 

У сліпих дітей розвиток усіх видів мислення проходить ті ж 

етапи, що і у зрячих дітей. Розвиток словесно-логічного мислення 

здійснюється на основі наочно-дієвого і наочно-образного мислення. 

Мислення дітей з порушенням зору досягає високого рівня. Проте 

у дітей з вадами зору і особливо у сліпих, через звуження чуттєвого 

досвіду дещо інше співвідношення між конкретним і абстрактним 

мисленням, зумовлене обмеженими можливостями порівняння ознак 

сприйнятих предметів, труднощами їх практичного аналізу і синтезу. 

Малознайомі предмети часто зіставляються і узагальнюються за 

випадковими ознаками, що виявляється у вербалізмі знань. 

У дітей з порушеннями зору відзначаються труднощі 

встановлення смислових зв’язків між об’єктами, утруднення при 

класифікації предметів. Для сліпих дітей характерний недостатній 

розвиток наочно-образного і наочно- дієвого рівнів розумової 

діяльності, що визначає своєрідність розвитку конкретно-понятійного 

мислення. Звуження сфери чуттєвого пізнання у сліпих відбивається на 

формуванні понять і операції з ними. У дітей накопичується певний 

запас слів, формально правильних знань, не наповнених конкретним 

предметним змістом. Причиною цього є порушення сприймання і 

обмежений наочно-дієвий досвід. 

При правильно організованому навчанні розумова діяльність 

сліпих дітей удосконалюється при постійній взаємодії сенсорних 



(чуттєвих) і логічних компонентів. Мислення збагачується за рахунок 

чуттєвих образів і сприяє подальшому формуванню логічних 

розумових операцій. 

Уява 

Порушення зору певним чином обмежує можливості розвитку 

уяви. У дітей з глибокими порушеннями зору має місце звуження 

чуттєвого пізнання, що може істотно впливати на реконструкцію 

образів уяви. Проте завдяки компенсаторним механізмам і відновленню 

сенсорного розвитку, логічному (понятійному) мисленню, а також 

активному функціонуванню інших психічних функцій (уявлень і 

пам'яті) уява у сліпих дітей може досягати значних результатів. 

Уява відіграє важливу роль в процесах компенсації зору і 

становленні особистості дитини. При обмеженому сенсорному 

розвитку у дітей з порушеннями зору уява доповнює сприймання і 

чуттєве пізнання. За допомогою відтворюючої уяви, за участю 

збережених аналізаторів і словесних описів сліпі діти формують і 

створюють образи об'єктів, які не були доступні їм при 

безпосередньому сприймання. 

Мовлення 

Своєрідність розвитку мовлення у дітей з порушенням зору може 

проявлятися у відставанні формування мовленнєвих навичок, в 

опануванні мовленнєвими та невербальними засобами комунікації. 

Причинами звуження сфери спілкування у дітей з глибокими 

порушеннями зору є: обмеження можливостей наслідувальної 

діяльності, звуження пізнавального процесу, зменшення можливостей 

розвитку рухової сфери, особливості умов виховання і спілкування. 

У дітей з глибокими порушеннями зору обмежені візуальні 

можливості контролю за мовленнєвими і немовними засобами 

спілкування. У багатьох дітей з порушенням зору є різні порушення 



звуковимови, затримується розвиток фонематичного слуху. 

Специфічним мовленнєвим порушенням у сліпих і слабозорих дітей є 

несформованість лексико-граматичного складу, зв’язного мовлення, 

зумовлені недоліками чуттєвого сприймання навколишнього світу. 

При обмеженості чуттєвого пізнання, збідненості уявлень у 

сліпих дітей часто виникає формалізм словесних позначень і вербалізм 

мовлення, тобто невідповідність між великим запасом слів і 

недостатнім запасом образів об’єктів пізнання. У дітей з порушенням 

зору спостерігаються труднощі у встановленні предметної 

співвіднесеності слова і образу, розумінні конкретного значення слів, 

правильному використанні їх в мовленні. 

Мовлення є важливим компенсаторним засобом, що стимулює 

розвиток сліпої дитини. Слово коригує ознаки і властивості предметів, 

сприяє засвоєнню знань і розширенню світогляду дітей. Компенсаторна 

функція мовлення сприяє розширенню соціальних контактів сліпих, 

формуванню у них соціально значущих якостей особистості. 

Враховуючи особливості мовленнєвого розвитку сліпих дітей, 

корекційна робота має бути спрямована на вдосконалення фонетико-

фонематичної сторони мовлення, розвиток співвідношення слова з 

образом предмета, а також формування граматичної будови і зв’язного 

висловлювання. 

Емоційно-вольова сфера 

У сліпих дітей відзначається своєрідність емоційно-вольової 

сфери. Своєрідність характеру і поведінки виявляється у невпевненості, 

пасивності, схильності до самоізоляції, з іншого боку – підвищеній 

збудливості, дратівливості, що переходить в агресивність. У деяких 

сліпих дітей спостерігаються порушення працездатності, що може 

проявлятися в зниженні виконання обсягу завдань, появі помилок. 



Для дітей з порушеннями зору важливе значення має виховання 

волі, вміння свідомо керувати своїм настроєм і поведінкою. Вольова 

поведінка дітей з глибокими порушеннями зору вимагає виховання 

моральних якостей і цілеспрямованих дій з подолання труднощів, 

обумовлених сліпотою. 

Навчання і виховання сліпої дитини вимагає від вихователів, 

батьків знання особливостей розвитку дитини з порушеним зором, 

впливу первинного дефекту на формування психічних функцій, 

рухових, соціальних, навчальних та інших умінь, способів і прийомів 

формування та розвитку навичок орієнтування в просторі, сприймання 

предметів і явищ навколишнього світу, уміння спілкуватися і 

взаємодіяти з однолітками та дорослими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНІЗАЦІЯ РАННЬОГО СУПРОВОДУ НЕЗРЯЧОЇ ДИТИНИ 

Роль спеціально організованого виховання у ранньому віці 

полягає у створенні найбільш повноцінного сприймання на 

полісенсорнй основі. Необхідно навчити дитину сприймати якомога 

більше подразників як дискантних, так і контактних, які дозволятимуть 

орієнтуватися у зовнішньому світі. Розширення кола можливих 

подразників слухових, тактильних, смакових, нюхових, пов’язаних з 

певними видами діяльності (сном, годуванням, купанням, 

прогулянкою) є необхідною умовою формування і встановлення 

зв’язків між різними об’єктами та діями та готує шляхи компенсації 

сліпоти. Тому отримання допомоги батьків у перші місяці життя 

малюка стануть визначальними для його розвитку. 

На початкових стадіях розвитку сліпої дитини, особливо в перші 

два-три місяці, фактично відсутня специфіка в її навчанні та вихованні. 

Основними завданнями для батьків на цьому етапі є розвиток у 

незрячої дитини рухів (хапання, відпускання), тримання голівки, 

реакцій на звук, слово, тобто все те, що робиться і для зрячого малюка. 

Сліпа дитина з великим успіхом опановує ці навички з такими ж 

результатами, як і зрячі. Виховуючи сліпу дитину, необхідно чітко 

уявляти характер зорового порушення і можливий перебіг хвороби. 

Тісний і постійний зв’язок з дитячим офтальмологом, його 

консультації, лікування є необхідною умовою раннього виховання. 

Своєрідність психічного розвитку дає можливість незрячій дитині 

компенсувати недоліки розвитку з опорою на ті психічні утворення, які 

виникли у цьому віці незалежно від стану зору. До 6 місяців це, 

насамперед, рухова сфера, кінетичні відчуття, дотик і рух, розвиткові 

яких слід приділити найбільше уваги з боку дорослих. 

Необхідною умовою нормалізації психічного розвитку є активна 

допомога дорослого в таких напрямках: організація спілкування на 



основі активізації всіх збережених аналізаторів з метою утворення 

складної системи  нервових зв’язків, які утворять полісенсорну основу 

сприймання, формування генералізованої системи міжфункціональних і 

внутрішньо-функціональних зв’язків, для розвитку активності і реакцій 

на комплексні подразники з метою появи попереджувальних дій. 

Заняття з дитиною повинні скеровуватися на використання 

поєднання дистантного слухового і контактного тактильного відчуттів, 

на встановлення і закріплення зв’язків між дотиковими об’єктами та їх 

звуковою характеристикою, що буде сприяти виділенню звуку як 

сигнальної ознаки предмета і переходу від глобального сприймання 

ситуації до виділення окремих подразників, скерованих на різні 

модальності сприймання.  

Емоційне спілкування 

Знижена психічна активність малюка, пов’язана із відсутністю 

зорових вражень, є тим фактором, що уповільнює темпи його 

психічного розвитку. Як відомо, процес психічного розвитку найбільш 

інтенсивно відбувається в провідній для кожного віку діяльності. У 

ранньому віці такою діяльністю є емоційне спілкування та взаємодія з 

дорослим, в ході яких малюк пізнає оточуючий світ. 

Розвиток спілкування та його стимуляція у перші місяці життя 

незрячої дитини має ті ж самі завдання та реалізується тими ж 

методами і способами, що й зі зрячим малюком. Погладжування, 

ніжний голос, приємні тактильні теплові відчуття, контакт з тілом мами 

є тими стимулами, що сприймаються незалежно від стану зору і можуть 

використовуватися для контакту з дитиною. 

В нормі в перші 6 місяців провідним є ситуативно-особистісне 

емоційне спілкування, яке перероджується в подальшому у ситуативно-

ділове спілкування.  

Складність організації спілкування з незрячою дитиною, у зв’язку 



з обмеженням сприймання невербальних засобів спілкування, 

зниженою психічною активністю призводять до того, що спілкування з 

нею виникає пізніше, ніж у зрячої дитини, і тривалий час залишається 

лише в ситуативно-емоційній формі.  

З народження дитина дуже чутлива до контактів з дорослим, який 

за нею доглядає. Найбільш значущі для немовляти дотики і ласки. При 

цьому рухи мами повинні бути спокійними і неквапливими. Різкі, 

неточні, невпевнені жести дорослого викликають у малюка дискомфорт 

і тривогу, він може стати неспокійним і плаксивим. Малюк ще не 

розуміє слів, але вже відчуває тон голосу, тембр мовлення. Тому під час 

годування, переодягання малюка або займаючись з ним, потрібно 

ласкаво розмовляти з дитиною. Не слід дозволяти малюку занадто 

довго кричати. І, звичайно ж, негайно доброзичливо відгукуватися на 

всі спроби дитини спілкуватися, хоча вони можуть зводитися лише до 

того, що він нерухомо прислухається, робить невизначені рухи, видає 

якісь звуки. 

Для стимуляції тактильних відчуттів (дотикових) необхідно 

класти дитину на поверхні з тканин різної фактури. Це можуть бути 

шовкові, бавовняні, оксамитові, вельветові, тюлеві та інші тканини. 

Попередньо малюка рекомендується роздягнути – так він буде краще 

відчувати поверхню шкірою. Здійснюючи доступні йому рухи на різних 

поверхнях, немовля отримує уявлення про навколишній простір, у 

нього формується усвідомлення того, як предмети переміщуються, 

змінюються їхні співвідношення і положення в просторі, розвивається 

здатність розуміти зв’язок між причинами і наслідками.  

Корисно зробити для малюка спеціальну ковдру, зшиту з 

клаптиків тканин з різною фактурою. По краях бажано пришити 

кілечка, ґудзики, кульки від брязкалець, мотузки, дзвіночки і т. ін. 

Класти дитину на ковдру потрібно так, щоб вона знаходилася в різних 



положеннях – на животі, на спині або на боці. Якщо у малюка є 

залишковий зір, то шматочки тканини, розташовані поруч один з 

одним, повинні мати не тільки тактильний контраст (досить різко 

відрізнятися за фактурою), а й зоровий (наприклад, один чорний і 

оксамитовий, інший – білий і шовковий).  

Крім того, необхідно проводити заняття, спрямовані на 

активізацію залишкового зору та формування зорової уваги. Починати 

їх потрібно якомога раніше, оскільки саме в перші місяці життя зорова 

система зазнає значних змін і є найбільш чутливою до зовнішніх 

стимулів – світла і кольору. Щоб привернути увагу дитини з глибокими 

порушеннями зору, доцільно використовувати максимально яскраві 

предмети. Найбільш вдалими з них є ліхтарик (лампа, флуоресцентні 

іграшки), блискучі предмети, малюнки та предмети з контрастними 

малюнками, збільшені зображення. Якщо поєднання контрасту і руху 

недостатньо, можна спробувати привернути увагу дитини до предмету 

яким-небудь звуком: голосом, мелодією брязкальця, постукуванням по 

предмету. 

Симуляція вестибулярного апарату. 

Маленькі сліпі діти без спеціальних занять мало рухаються, тому 

їх вестибулярний апарат розвивається повільно. А це, в свою чергу, 

гальмує розвиток активних рухів. Щоб компенсувати це відставання, 

малюка необхідно якомога частіше брати на руки і всюди рухатися 

разом з ним. Найкраще це робити під час прогулянок. Дитина повинна 

перебувати в спеціальному рюкзаку („слінг”, „кенгуру”). Носити 

малюка на руках або в рюкзаку бажано і при виконанні легких 

домашніх господарських справ. Адже, пересуваючись разом з мамою, 

малюк робить пасивні рухи, які сприяють розвитку його 

вестибулярного апарату. Крім того, вони забезпечують хороший 

тілесний контакт між мамою і малюком, а він так необхідний сліпій 



дитині.  

Знайомство з навколишнім світом. 

У сліпої дитини зі зрозумілих причин, не виникає потреби 

піднімати і високо тримати голову, протягувати руки до іграшок і 

навколишніх предметів, обмацувати їх, повзати, або ходити, 

обстежуючи навколишній простір. Тому прагнення до пізнання світу у 

неї повинні розвивати батьки. Пошукова поведінка та ігри з мамою – це 

початковий, але вкрай необхідний етап на шляху від ранньої соціальної 

прихильності (батьки, родичі) до подальшої соціальної адаптації 

дитини в дитячому саду, школі. Для досягнення цієї мети необхідно 

заохочувати будь-які спроби малюка до руху і самостійності (завжди 

під наглядом дорослих), оскільки його особистий, реальний досвід 

принесе значно більше користі, ніж будь-які словесні описи. 

Провідниками в навколишній світ стануть інші органи чуття. Дотик, що 

відіграє величезну роль в процесі знайомства незрячого малюка з 

навколишніми предметами. Руки замінюють сліпому зір, з їх 

допомогою він отримує уявлення про ті чи інші предмети. Навчаючи 

сліпу дитину дотику, потрібно заохочувати його бажання 

використовувати свої руки для обстеження різних предметів і 

матеріалів. При цьому батьки, звичайно ж, повинні розуміти, що малюк 

сам не стане цікавитися багатьма речами до тих пір, поки йому не 

розкажуть про них – адже він просто їх не бачить. Показуючи дитині 

що-небудь, дорослі повинні керувати його руками, накладаючи на них 

свої, і водночас розповідати, якого кольору предмет, яка його форма, 

для чого він служить і як ним користуватися. Необхідно привчати 

малюка обстежувати предмети систематично, використовуючи обидві 

руки (одна рука, наприклад, тримає посуд, а інша відшукує на столі 

іграшку і кладе її в посуд). Зрозуміло, маля слід попереджати про 

небезпеку, якщо вона збирається доторкнутися до чогось гарячого або 



дуже холодного. Інакше, злякавшись несподіваного відчуття, дитина 

стане побоюватися використовувати свої руки для „розглядання” 

навколишнього світу. Навчаючи малюка того чи іншого руху, слід 

стояти за спиною дитини і робити все разом з нею. Якщо при цьому 

перебувати напроти, рух вийде дзеркальним, і дитині буде важко 

сприйняти його. Крім того, дорослі повинні постійно розповідати 

незрячому малюку про те, чим вони займаються в даний момент, що 

відбувається навколо. Таким чином, формуються передумови до 

встановлення змістовного мовленнєвого контакту з дитиною. 

Слух. Слухові образи предметного світу дають можливість 

малюкам з глибокими порушеннями зору реагувати на подразники, 

співвідносити їх з предметами і відповідно до цього організовувати 

свою поведінку. Розмовляючи з дитиною, потрібно називати її на ім’я, 

пояснювати, хто з нею розмовляє. І обов’язково попереджати перед 

будь-яким несподіваним проявом. Наприклад, перед тим, як 

доторкнутися до малюка рукою, інакше це може бути неприємно 

налякати його. Використовуючи можливості слухового сприймання, 

сліпу дитину можна навчити хапальним рухам. Для того щоб схопити 

звуковий предмет, їй потрібно акустично локалізувати свою мету. 

Щоправда, за допомогою слуху вона не може контролювати траєкторію 

руху рук у напрямку до цієї мети. Сліпі діти, перш ніж пристосувати 

положення кистей рук до розміру і форми предмета, повинні спочатку 

досліджувати його тактильно. Але з часом дитина повинна зрозуміти, 

що той чи інший предмет існує, хоча його не можна помацати, і він не 

видає звуків. Батькам необхідно навчити малюка визначати на слух, 

куди впала іграшка, або знаходити загублені предмети на дотик. Для 

цього дитині треба надати можливість самостійно відшукувати речі, що 

впали на підлогу, підказуючи, де саме вони знаходяться. Якщо щось 

вдома переставляється на інше місце, про це потрібно обов’язково 



повідомити дитині. Ще один момент, на який необхідно звернути увагу: 

називати різні напрямки в просторі і розташування предметів слід 

якомога конкретніше. Таких понять як „там”, „далеко”, „тут”, малюк не 

сприймає. Визначаючи для незрячої дитини розміри предметів, 

виходять з розмірів її тіла. Наприклад, „це такого ж розміру, як твоя 

рука”. Формування слухового сприймання, разом із спонуканням 

малюка до діалогу, спілкування, забезпечує активність мовленнєвої 

діяльності дитини. А це надалі стає найважливішим фактором часткової 

компенсації сліпоти. 

Музика. Значення музичних образів у вихованні сліпої дитини, а 

особливо їх вплив на розвиток функцій мозку, важко переоцінити. Вже 

у віці немовляти слід влаштовувати недовгі (5-15 хвилин) щоденні 

„сеанси” музикотерапії, ненав’язливо залучаючи дитину до слухання 

ритмічної негучної музики з красивою мелодією. При цьому можна 

злегка розгойдувати крихітку на руках або допомагати йому 

підстрибувати (інтонувати – підспівуючи). Важливо, однак, щоб після 

таких музичних слухань дитина залишалася не в тиші та ізоляції, а в 

атмосфері природних побутових звуків – голосів рідних, мами, її кроків 

по квартирі, криків дітей на вулиці, шуму трамваїв або закипаючого на 

плиті чайника і т. п., адаптуючись тим самим до навколишнього світу.  

Побутові навички. Важливо, щоб дитина постійно брала участь в 

повсякденних заняттях сімʼї. Це допоможе їй отримати уявлення про 

те, як, коли і яким чином відбуваються ті чи інші події, а пізніше дасть 

можливість відтворювати їх у своїх іграх, поступово опановуючи певні 

побутові навички. При цьому дорослі повинні дозволити малюкові 

діяти самостійно, створивши для нього безпечні умови і забезпечивши 

хороший контроль. Речі в будинку слід тримати на строго визначених 

місцях, про які повинна знати дитина. Тоді їй можна буде дозволити 

самостійно збирати їх у квартирі і повертати на своє місце. Звичайно, 



малюк навряд чи зуміє відразу добре впоратися з дорученнями. Але 

дорослі обов’язково повинні хвалити його за будь-який прояв 

самостійності. Розвитку незалежності від дорослих також сприяє 

практика, через яку у дитини має бути в сім’ї „своє завдання”, 

відповідне віку та ступеню розвитку. Це підвищує самооцінку дитини, 

у неї з’являється бажання справлятися з більш складними завданнями. 

Звичайно, перш ніж надати певну самостійність незрячій дитині, батьки 

повинні забезпечити їй безпечні та комфортні умови в будинку – 

зробити недоступними для малюка електроприлади, медикаменти, 

відкриті вікна, кватирки і балкон, джерела високої температури і т. п. 

Але найважливіше – сприяти формуванню у малюка почуття 

передбачення особистої небезпеки. Це почуття знадобиться дитині і 

пізніше, коли настане час виходити за межі рідного дому. 

Фізичний розвиток.  

Вторинні відхилення у ранньому віці виявляються у своєрідності 

рухів дитини: поява стереотипних рухів голови, рук, недорозвиток 

хватальних рухів. В сприятливих умовах розвитку дитини їх утворення 

можливо попередити. Необхідною умовою успішного розвитку для 

незрячої дитини є активізація моторики, встановлення зв’язку рука – 

рот, рука – рука на основі пропріорецептивної чутливості.  

Після 6 місяців сліпі діти починають різко відставати у розвитку 

рухів, хоча для розвитку локомоцій період від 1 до 2-х років вважається 

сензетивним. Таке відставання пояснюється недоліками контролю за 

рухами. 

Відставання в моторному розвитку позначається і на становленні 

ігрової діяльності. У таких дітей довго можуть зберігатися примітивні 

одноманітно повторювані дії з предметами. Причина появи цих 

нав’язливих рухів в тому, що малюк просто не вміє зайняти себе 

чимось більш цікавим. Однак цьому прояву одноманітності й 



обмеженості рухів можна запобігти, якщо залучити дитину до цікавої 

гри. Фізичні вправи, як відомо, відіграють важливу роль у формуванні 

правильної статури та розвитку моторики. Тому дитині з глибокими 

порушеннями зору вже з перших тижнів життя необхідна оздоровча 

гімнастика. Незрячим малюкам ясельного віку рекомендується 

гімнастика в ігровій формі, що складається з вправ, які спрямовані на 

розвиток вестибулярного апарату, м’язової системи і тактильної 

чутливості. Дитина може виконувати їх з мамою чи з педагогом. Дуже 

корисно проводити гімнастику під тиху, ритмічну музику, 

синхронізуючи рухи. Для розвитку м’язів кистей і пальців рук (дрібної 

моторики) можна використовувати повсякденні ситуації (коли дитина 

застібає ґудзики, обстежує нову іграшку і т.д.).  

Багато батьків сліпих і слабозорих дітей, прагнучи вирішити 

проблему за допомогою медицини, випускають з уваги необхідність 

приділяти більше уваги фізичному, психічному, музичному та 

інтелектуальному розвитку своїх малюків. Не слід забувати і про те, 

що, перш за все, дитина потребує материнської любові, її уваги, а також 

у розумінні його проблем і безмежному терпінні з боку близьких. 

Природа нагородила людину, крім зорових, ще й іншими відчуттями: 

слуховими, нюховими, пропріоцептивними (м’язовими). Все це 

дозволяє дитині в тій чи іншій мірі компенсувати дефіцит інформації 

про навколишній світ, пов’язаний з відсутністю зору, а допоможе 

цьому створення адекватного розвивального середовища та постійна 

підтримка з боку дорослого. 

 



ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ НЕЗРЯЧОЇ ДИТИНИ РАННЬОГО 

ВІКУ 

 

Всі малюки дуже люблять гратися з дорослими. Ігри не тільки 

приносять радість малюкам, але і допомагають встановити близькі, 

довірливі стосунки. Особливого значення гра набуває для малюків з 

глибокими порушеннями зору.  

Від 0 до 3-х місяців. 

Незрячий малюк пізнає навколишній світ через своє тіло. Перша 

іграшка дитини – її ручки та пальці. В перший місяць життя ручки 

малюка стиснуті у кулачки. Здоровий малюк помічає свої ручки 

приблизно в 10 тижнів і починає діяти ними. Сліпому малюкові 

потрібна допомога, щоб відчути свої руки й почати ними діяти. 

Ідеальною “іграшкою” для немовляти на цьому етапі є рука матері 

(долоні, пальці). 

Візьміть ручки малюка і з’єднайте, щоб 

малюк зміг їх відчути. Зробіть кілька сплесків 

долоньками дитини, зіграйте в ладусі, при 

цьому обов’язково розмовляйте з нею. Кожну 

дію, рух, який ви робите разом з дитиною 

потрібно озвучувати. Піднесіть і доторкніться її 

руками до свого обличчя, поцілуйте ручки. 

Найбільш значущі для незрячого немовляти дотик і пестощі. При цьому 

руки мами повинні бути спокійними і 

неквапливими. 

Сліпій дитині необхідно обстежувати 

предмети кінчиками пальців, перш ніж вона їх 

схопить. Не вкладайте насильно іграшки в її 

долоньки. Дайте схопитись за ваш палець. Скажіть „Я тут”. 



Доторкніться кінчиками пальців її пальчиків. Дайте самостійно 

вирішити схопити ваш палець чи ні. Потім покажіть їй, як можна 

використовувати свої руки, щоб хапатися. 

Продемонструйте дитині різноманітні звуки 

(говоріть, співайте, клацайте язиком), також 

познайомте зі звуками, що видають різні іграшки. 

Допоможіть дитині використовувати іграшки, які 

звучать – трясти брязкальце, натиснути пискавку, 

дзвонити в дзвоник. Називайте іграшки і кажіть, як вони звучать 

(дзвенить, тріщить, пищить).  

Підвісьте над ліжечком дитини брязкальця з кільцями або 

ворсисту кульку із дзвоником. Кілька разів проведіть по них ручкою 

малюка, щоб він помацав, погойдав. 

           

Покладіть дитині в руку легку іграшку, допоможіть піднести до її 

рота, торкніться іграшкою ротика. Вкладайте до руки дитини 

брязкальця або пляшечки, зроблені з різних матеріалів (пластмаса, 

дерево, тканина, гума). Спеціально підносьте брязкальця до рота 

дитини. Торкайтеся ними її губ. 

Іграшки для немовлят: брязкальця з кільцями для підвішування, 

брязкальця з ручками; різні за формою і кольором; мелодійні за 

звучанням іграшки; неваляшки. 

Гра з брязкальцями. 

У перший місяць життя немовля ще зовсім безпорадне і не здатне 

грати самостійно, тому брязкальце йому демонструє дорослий. 



Причому, робити це потрібно так, щоб зацікавити 

крихітку і змусити зосереджуватися на іграшці, 

прислухатися до її звучання. У новонародженого 

швидко встановлюється взаємозв’язок між звуком 

брязкальця і його появою, іграшка стимулює 

першу усмішку малюка, оскільки в його свідомості вона пов’язана з 

близькою людиною, яка її постійно показує. 

На другому місяці ручку брязкальця можна 

вкласти малюкові в долоньку, розвиваючи шкірні 

відчуття і хапальний навик. Поступово дитина 

вчиться утримувати її досить тривалий час, 

підносить до личка, торкається язичком і губами. 

З двох з половиною місяців, демонструючи малюку звукову 

іграшку, слід стимулювати дитину тягнутися до неї, розтискати 

заздалегідь пальчики, щоб схопити і утримати. Навчившись затискати 

іграшку в кулачці, малюк починає вивчати її, відсовувати і знов 

наближати, і зазвичай, обстежує ротом. 

Для перших трьох місяців життя необхідні: 

Звукові та світлові іграшки-підвіски, які 

кріпляться на ліжечко (а пізніше – на манеж) за 

допомогою спеціального кронштейна або дуги. Ці 

іграшк и можуть бути жорсткими або м’якими, досить 

великими, яскравими, або чорно-білими в смужку, 

блискучими, із зображенням обличчя. 

Брязкальце на кільці – невелике і легке, чудово підходить саме 

для малюка перших двох місяців життя. Це іграшка (зазвичай мила 

мордочка тварини або лялечка-матрьошка), яка міцно закріплена у 

верхній частині кільця. Малюкові зручно її утримувати в руці і, 

мимоволі розмахуючи, відчувати щось в долоньці. Дуже цікавими для 



незрячих дітей є іграшки, які звучать, типу „музичних скриньок”, що 

виконують спокійні, нескладні мелодії, колискові пісеньки, створюють 

гарний настрій, вносять спокій і різноманіття слухових вражень 

незрячої дитини. 

Рухливі ігри, ігри-гойдалки. 

Покладіть дитину так, щоб вона лежала на вашій руці животиком, 

другою рукою притримуйте груди дитини. Повертайте дитину в різні 

боки, качайте. Рухи супроводжуйте відповідними словами.  

З 2-3-х тижнів можна створювати у дитини відчуття переміщення 

в просторі. Підведіть дитину вгору-вниз, нахиліть її в один бік, а потім 

в іншій. При цьому ви можете підсилити ефект, супроводжуючи рухи 

ніжними відповідними звуками. Погойдайте дитину на колінах. 

Дивіться, як вона реагує, чи висловлює бажання, щоб її далі гойдали. 

Піднімайте дитину вгору то вище, то нижче. Коли ви піднімаєте дитину 

вгору, говоріть, що ви робите. Наприклад: „Полетіли, полетіли вгору!”, 

потім повільно опускайте дитину вниз і говоріть: „Полетіли, полетіли 

вниз!”. Поступово починайте підкидати малюка вище. Стежте за тим, 

щоб він не злякався, а сприймав гру із задоволенням. 

Від 3-х до 6-ти місяців. 

Виконуйте вправи з іграшками, які видають звуки (але не надто 

голосні, з приємним м’яким звуком). Доторкніться іграшкою до 

обличчя дитини, потім поміняйте її положення, спрямовуючи ручку 

дитини у напрямку звуку, спонукаючи знайти іграшку. Якщо дитина не 

повертається на звук, ласкаво поверніть її голівку в напрямку джерела 

звука, допоможіть доторкнутися до іграшки. Для ігор можна 

використовувати дзвіночки, брязкальця, бубон, іграшкову дудочку, 

свисток, металофон, а також музичні каталки, пищалки та інші. 

Якщо дитина тягнеться в правильному напрямку, піднесіть 

іграшку до неї, щоб вона торкнулася іграшки. Локалізувати предмет та 



джерело звуку легше, якщо він (воно) знаходиться зліва чи справа від 

дитини, важче, коли він (воно) розташований посередині. У дітей, які 

не можуть бачити джерело звуку реакція повільно, але поступово 

розвивається. Батьки мають розуміти важливість такої реакції для 

розвитку у дитини орієнтування у просторі.  

Підвішуйте над ліжечком блискучі 

іграшки, які звучать, таким чином, щоб дитина, 

розгинаючи руки або ніжки, могла торкнутися їх. 

Використовуйте великі контрастні іграшки, які 

видають звуки, щоб збільшити шанси дітей з 

залишком зору побачити їх. Наприклад: 

брязкальця з кільцями для підвішування, брязкальця з ручками, різні за 

формою і кольором.  

Важливою є гра з ручками дитини. Дитину беруть на коліна та 

проказують текст, легенько підкидаючи на колінах дитину. При цьому 

малюк плеще в долоньки: 

Тосі, тосі, лапці! 

Поїдеш до бабці, 

А від бабці – до діда, 

А від діда – до тата,  

Там є курочка чубата. 

А від тата – до мами: 

Наїмося сметани. 

Вимовляючи останній рядок віршика, розведіть рученята в 

сторони і емоційно, протяжно додайте: „Смачно! Ох як смачно!”.  

Дуже корисні для незрячої дитини різні зміни положення її тіла у 

просторі. Частіше піднімайте дитину за ручки у повітря, виконуйте з 

нею вправи динамічної гімнастики, щоб вона відчула простір. 

Садіть дитину на коліна спиною до себе. Легесенько погойдуйте 



її, тримаючи під ручки, а часом за ручки.  Грайте з нею у прості ігри 

„Полетіли, полетіли!”, „Гойдалка”, „Печу, печу хлібчик” тощо. 

Гра „Гойдалка”: взяти дитину на руки, розкачувати її вліво-

вправо, при цьому промовляючи: 

Гойда, гойда, гойдаша, 

Де кобила, там лоша, 

А кобилка в лісі,  

А лошатко – в стрісі. 

Від 6-ти до 9-ти місяців. 

Гра-забавлянка „Коваль”. Дитину можна посадити на ліжку або 

покласти на спинку. Дорослий бере іграшковий звуковий молоточок і 

вдаряє ним легенько по ступнях дитини, при цьому промовляючи:  

Куй, куй чобіток,                            Кує коваль бричку, 

Подай бабо молоток.                     Заглядає в пічку: 

Не подаси молотка,                       Чи є борщ? 

Не підкую чобітка, –                      Чи є каша? 

Молоток срібленький,                    Чи є в борщі шматок м’яса? 

Чобіток золотенький.                    Тукі-і-і! Тукі-і-і! Тук-тук! 

                                   Кую, кую ніжку, 

                                   Поїдем в доріжку, 

                                   Будем коня напувати, 

                                   Будем в баби ночувати. 

Промовляти можна любий із цих віршиків, який більше 

сподобається вашому малюку. 

 

Для освоєння простору можна пограти в таку гру. Сядьте на 

підлогу і посадіть дитину перед собою. Візьміть звукову іграшку, 

прив’яжіть до неї мотузок. Покажіть дитині, яким чином, підтягаючи 

іграшку за мотузок можна наблизити її до себе. Іграшки повинні бути 



яскравих кольорів, світитися і видавати 

звуки, коли ви їх підтягатимете. 

Але спочатку потрібно дитину 

ознайомити з підлогою. Сідайте на підлогу 

позаду дитини і показуйте їй, що підлога 

існує кругом, навколо вас. Покладіть руку 

дитині на плечі і покачайте її в різні боки. 

Спочатку з одного боку в іншій, потім так 

само вперед – назад, поки руки дитини не 

торкнуться підлоги (в усіх напрямках). 

Простежте за малюком, чи розчепірює він 

пальці в очікуванні підлоги. Незабаром під 

час гри дитина спиратиметься на руку. 

Розвитку рухів сліпої дитини і формуванню у неї прийомів 

орієнтування у просторі сприяють ігри з м’ячем. Найбільш відповідним 

є озвучений м’яч, а також гумовий м’яч середніх розмірів (35-50 см). 

М’яч повинен мати яскравий колір, можливі комбінації двох-трьох 

кольорів, або ж чорно-білий у смужечку,  

Сядьте на підлогу обличчям до дитини. Покажіть дитині м’яч, 

дайте дитині помацати м’яч, потримати в руках і скажіть: „Ось м’ячик. 

Я хочу покотити його до тебе. Ось він прикотився до тебе. Тримай 

м’ячик”. Покажіть дитині, як потрібно котити м’ячика.  

Іще можна погратися з дитиною під час 

купання. Коли купаєте малюка можна граючись 

із ним промовляти: 

Хлюп, хлюп водиченько, 

Хлюп, хлюп на личенько, 

І на ручки, і на ніжки, 

Хлюп, хлюп, хлюп! 



 

При цьому торкайтеся дитини до її частин тіла і називайте, що це 

(Ніжка, ручка, личко, животик і т.д.). 

Від 9-ти до 12-ти місяців. 

В цьму віці пропонуйте дитині гру „Дай – візьми”.  

Дайте дитині будь яку іграшку, а потім скажіть: „Дай мені 

іграшку”. Візьміть у дитині іграшку і скажіть: „Спасибі” і негайно 

поверніть іграшку назад дитині, кажучи: „Ось вона”. Повторіть це 

кілька разів поспіль. 

Ще можна застосувати гру „Топ-топ”. Поставте дитину на 

підлогу, міцно тримайте її за тулуб. Швидко поверніть малюка так, щоб 

одна нога подалася вперед, щоб перейняти на себе його вагу. Повторіть 

те ж саме, тільки назад і в сторони (з кожною ногою). При цьому 

супроводжуйте рухи словами: „Топ-топ”, 

або: 

Дибки, дибки! 

Ходить котик по лавочці, 

Водить кішку за лапочки:  

Диб, диб, диб. 

Гра „Туди-сюди”. Дуже корисний в цій грі 

іграшковий візочок на 4-х коліщатах. Доведеться 

набратися терпіння перш ніж незряча дитина 

зрозуміє, що таке візочок і що з ним можна 

робити. Покажіть дитині як він їздить, як може 

наштовхнутися на щось. Візок має бути стійким, 

щоб витримати вагу дитини, яка спиратиметься на нього під час 

ходьби. 

Ще в цій грі можна використовувати стійку іграшкову коляску. 

Катання іграшкової коляски дуже стимулює дитину до ходьби „туди-



сюди”. Ручка коляски повинна знаходитися на відповідному рівні, щоб 

забезпечити зручність і хорошу стійкість дитини при ходьбі. Ваші 

підтримуючі руки повинні бути на рівні коляски. Це дасть можливість 

забезпечити нормальний крок дитини і роботу опорно-рухових 

механізмів для збереження рівноваги. 

Ігри з кубиками та пірамідками (викладання предметів один на 

один). 

Покажіть дитині, як можна покласти предмети один на один, 

взявши її руки у свої. Заохочуйте дитину до гри з кубиками, 

пірамідками, конструктором. 

            

 

Гра-забавлянка „Сорока-Ворона”. 

Орієнтування на власному тілі. Дорослий граючись з дитиною 

водить своєю рукою по всьому тілі дитини, при цьому промовляючи: 

Сорока-Ворона на припічку сиділа, 

Діткам кашку варила. 

– Цьому дам, цьому дам, цьому дам 

І цьому дам, а цьому не дам, 

Бо цей – боцман – дров не носив, 

Діжі не місив, хати не топив, 



Діток гулять не водив –  

Справжній лежень. 

Від 12-ти до 15-ти місяців. 

Для підтримки інтересу дитини до іграшок і дій з ними треба 

періодично приводити в порядок іграшки, збирати їх, розкладати по 

місцях і звертати увагу малюка до того, що кожна іграшка має своє 

місце, це допоможе зорганізувати простір навколо незрячого малюка. 

З 12-15 місяців допомагайте дитині впізнавати частин тіла і 

показувати їх на собі (голова, шия, тулуб, живіт, спина, руки, ноги, 

пальці тощо). 

Також можна використати гру „Орієнтування на власному тілі”. 

Потрібно за допомогою гри вчити дитину показувати частини тіла. 

Дорослий повинен взяти ручку дитини і торкаючись нею частин свого 

тіла розказувати, що це. Потім теж саме зробити на тілі дитини. Коли 

дитина запам’ятає частини тіла, попросити її, щоб вона показала 

самостійно на собі частини тіла. При цьому називати якусь частину 

тіла, а дитина щоб її показала. Наприклад: обличчя і називати очі, рот, 

ніс, язик, щоки, губи, вуха, на голові – волосся. 

Гра „Пальчик об пальчик”. 

Мета: виконання дій за командою, координація рухів рук.  

Хід гри. Дорослий сидить за спиною дитини, тримаючи її ручки у 

своїх. Співаючи пісеньку ручками дитини виконує рухи: 

Пальчик об пальчик тук і тук.   (Повторити два рази.) 

Плескай, плескай, плескай!       (Плескати в долоні.)  

Ніжками тупоти, тупоти!            (Повторити два рази.) 

Сховалися, сховалися!                (Закрити обличчя руками.) 

Пальчик об пальчик тук і тук.    (Повторити два рази.) 

 

Гра „Ладусі”. 



Мета: координація рухів, збільшення амплітуди рухів у суглобах 

рук і кистях, координація слухового аналізатора й 

рухів за командою. 

Хід гри. Дорослий показує, як треба робити 

стуки, дитина копіює дорослого. Потім за командою 

дорослого робить стуки: перед собою, над головою, 

за спиною, у положенні стоячи, сидячи навпочіпки, лежачи на спині, 

лежачи на череві. Дорослий задає темп (ладусі, ладусі ...плеск, плеск). 

Необхідно дуже уважно стежити за частотою дихання й 

емоційним збудженням, почервонінням або зблідненням шкіри, 

пітливістю обличчя. А ще можна під час гри промовляти віршик: 

Ладусі, ладусі! А де були? У бабусі. 

А що їли? Кашку. А що пили? Бражку 

А що на закуску? Хліб та капусту. 

Ще можна погратися у гру „Знайти іграшку”. Коли дитина 

загубила іграшку, скажіть їй: „Ой, ти загубила іграшку. Давай 

знайдемо її”. Спрямуйте ручку дитини туди, де лежить іграшка, 

поплескайте нею по поверхні, щоб дитина сама знайшла іграшку. 

Можливо спочатку доведеться допомагати дитині, спрямовуючи ручку 

до іграшки. Іграшки повинні бути досить великими, контрастного 

забарвлення (для дітей із залишковим зором) та звуковими. Дайте 

дитині пограти з іграшкою, коли вона її знайде. 

Ігри-заняття з будівельним матеріалом. Учити 

впізнавати і розрізняти кубики та цеглинки, ставити 

одну деталь на іншу, викладати цеглинки  в рядок, 

ставити їх вертикально (вежа, стіл, доріжка, 

автомобіль); знімати зі стержня кільця і надівати на 

нього кільця з великими отворами.  

Малюк самостійно ще не може робити споруди з кубиків. Він 



перекладатиме кубик з однієї руки в іншу, 

стукати ним по столу, полу і т.д. Допоможіть 

дитині узяти один кубик і покласти його на іншій, 

коментуючи дії. Якщо кубики впадуть, будьте 

готові сказати: «Бах! Вони впали!» або щось 

подібне цьому. З часом дитина навчиться будувати з кубиків всякі 

цікаві споруди. 

Від 15-ти до 18-ти місяців. 

Гра „Знайомство з квартирою”. Знайомте дитину з тим, як 

виглядає ваша квартира. Спочатку дитина може знаходитися на руках у 

дорослого. Не змінюйте розташування знайомих дитині предметів 

(меблів). При поясненнях не вживайте слів „тут” і „там”, адже вона не 

бачить того, про що ви говорите. Підбирайте слова, які зрозумілі 

дитині. 

Наприклад: Зараз ми підемо на кухню, при цьому показувати і 

розказувати дитині де кухня і що там знаходиться. За допомогою рук 

доторкнутися до всього, що є на кухні і обов’язково кожне доторкання 

супроводжувати словами (це стіл, а це чашка, ложка, тарілка тощо), 

щоб дитина знала що це. 

Також можна грати з дитиною в гру „Дістань іграшку із 

коробки”. Візьміть коробку, покладіть туди іграшки, які дитина уже 

знає (кубики, м’ячик, ведмедика, ляльку тощо). Дайте малюкові 

обстежити коробку, спрямовуйте його ручки до предмета. Спочатку 

разом з дитиною дістаньте будь-яку іграшку із коробки і назвіть її, щоб 

дитина знала яка це іграшка. Потім киньте її назад в коробку і знов 

дістаньте. І так декілька разів, доки дитина не запам’ятає. Потім 

візьміть іграшку, назвіть її, дайте дитині помацати і киньте назад в 

коробку. Запитайте дитину: „Ой куди подівся м’ячик?” і зачекайте поки 

дитина спробує самостійно знайти іграшку в коробці. Якщо ні, 



покажіть ще раз, як знайти і дістати іграшку. 

Ще можна використати гру на визначення правої і лівої сторін. 

Візьміть м’ячик, покладіть його на підлогу. Підведіть дитину до 

м’ячика і скажіть: „Зараз зробимо бух м’ячика правою ніжкою” і 

покажіть дитині як це робиться. Візьміть 

в свою руку праву ніжку дитини і 

стукніть по м’ячику. Потім теж саме 

зробіть із лівою ніжкою. 

Ще за допомогою такої гри можна 

годувати дитину. Посадіть її за стіл і дайте в праву ручку ложку. При 

цьому розказуйте дитині, що ложку потрібно тримати в правій руці. 

Коли ви одягаєте малюка – також не забувай з ним розмовляти. 

Отже, говоріть йому: одягаємо ліву ніжку, просовуємо в кофточку 

праву ручку. Так дитина змалечку зможе навчитися розрізняти де право, 

а де – ліво. 

А щоб дитина краще запам’ятовувала де у неї право, а де ліво 

можна використовувати дзвіночки. Зафіксуйте дзвіночок на правій 

ніжці або ручці дитини.  

Від 18-ти до 21-го місяців. 

Гра з іграшкою яка покотилася. 

Візьміть м’ячик зі звуком і дайте його 

обстежити малюку. Потім покажіть як 

його потрібно котити, кидати і доганяти. 

Коли малюк буде котити м’ячик, він буде 

подавати звук. По звуку дитина зможе 

знайти куди покотився м’ячик. Також ви можете котити такий м’ячик 

по направленню до дитини, і вона зможе на слух його зловити. 



Гра „Зробимо намисто”. Всі 

дії необхідно показувати дитині. 

Разом з дитиною нанизуйте на 

нитку чи мотузку великі ґудзики, 

кульки і великі намистинки. 

Візьміть в свої руки – руки дитини і 

разом з нею нанизуйте вище перечисленні предмети супроводжуючі 

відповідними словами. Розкажіть дитині для чого ви це робите, що 

намисто носять на шиї. Коли зробите намисто – вдіньте його на дитину, 

пограйтеся з ним. Покажіть як потрібно знімати і одягати. 

Пограйте з дитиною „Відгадай хто це?”. 

Візьміть книжечку з випуклими рельєфними 

зображеннями. Посадіть дитину біля себе і показуйте 

їй малюнки. При цьому ведіть її ручками по 

випуклих зображеннях і розповідайте, що це. Коли 

дитина запам’ятає, що знаходиться в книжці, покажіть торкаючись її 

пальчиками до зображення і запитайте: „Що це?” або „Хто це?”. 

Також можна погратися в таку гру і з іграшками. Наприклад: 

взяти м’яку іграшкову подушку нашити або наклеїти 

на поверхню різні цікаві зображення (квіточку, 

кружечок, квадратик, пташечку, звірятко тощо). 

Давати дитині пощупати і вивчити, а потім так само 

запитувати у неї: „Що це?” або „Хто це?”. 

Від 21-го до 24-х місяців. 

Гра „Чим пахне?” Навчити дитину розпізнавати за запахом. 

Покласти перед дитиною огірок, апельсин, цибулину, печиво, ліки, 

мило, каву, парфуми тощо. Дати її помацати, при цьому розповідаючи, 

що це таке. Наприклад: апельсин – це фрукт, він помаранчевого 

кольору, буває кисло-солодким на смак, має круглу форму, його їдять, 



він смачний і корисний, а ще його купують в магазині; ліки – їх 

купують в аптеці, у них специфічний запах, їх приймають, коли щось 

болить, вони бувають як у вигляді таблеток, так і в рідкому вигляді і 

т.д. 

Гра з папером. Вчіть дитину зминати та розривати папір. Можна 

робити аплікації з паперу. Різати папір спеціальними безпечними 

ножицями (такі ножиці вам ще не раз знадобляться, тому придбайте їх 

для дитини), намазувати клеєм папір, який вирізали (тут потрібно 

вибрати клей який не розливається, клей олівець наприклад), 

придавлювати пальчиками (з вашою допомогою) деталі для 

склеювання. 

Гра на засвоєння понять: попереду, позаду, справа, зліва. Візьміть 

4 різні іграшки (наприклад: ляльку, кубик, м’ячик, ведмедика тощо) і 

розкладіть їх навколо дитини. Наприклад: ляльку покладіть попереду, а 

м’ячик позаду, кубик зліва, а ведмедика справа. При цьому 

супроводжуйте свої дії словами і дайте обов’язково поторгати дитині, 

щоб вона знала де що лежить. Тоді скажіть її знайди зліва кубик, а 

позаду м’ячик і т.д. Якщо дитина погано орієнтується, то дорослий 

повинен її допомогти знайти той чи інший предмет.   

Від 2 до 3 років. 

Гра „Зашнуруй черевички”. 

Мета: засвоєння навички вдягання, розвиток дрібної моторики, 

координації рухів, орієнтування в просторі.  

Матеріал: пара черевиків і шнурки. 

Хід гри: 

Дорослий показує, як по-різному можна зашнурувати черевики, і 

просить дитину зашнурувати так само черевики. Необхідно спочатку 

зашнуровувати черевики разом із дитиною. Показуючи і розказуючи як 

це треба робити. 



Так само можна дитину навчити не тільки взувати і 

зашнуровувати черевики, а ще і правильно вдягати одяг, застібати 

ґудзики тощо. 

Гра „Вгору-вниз”. В таку гру можна грати як 

вдома на гімнастичній стінці, так і на вулиці на 

драбинках, які розташовані на дитячих майданчиках. 

Дитина за допомогою дорослого піднімається 

гімнастичною драбиною у верх, а потім має повільно 

спуститися вниз. Дорослому необхідно страхувати 

дитину, допомагаючи їй, якщо потрібно. 

Ще можна ходити по сходинках в будинку вгору-вниз, при цьому 

рахуючи сходинки, щоб дитині було цікаво ними підніматися і 

спускатись (раз, два, три, чотири, п’ять тощо). Також розказувати 

дитині, якщо ви іде з нею вниз: „Ми зараз ідемо на вулицю”, а коли 

піднімаєтесь назад казати: „Ми ідемо додому”. Дитина буде уже знати 

коли вона йде на прогулянку, а коли додому. 

Гра „Пісочниця”. Візьміть разом з дитиною 

набір для гри в пісочниці (відеречко, лопатку, 

грабельки, пасочки тощо) і пограйтесь з нею на 

дитячому майданчику в пісочниці. Показуйте 

дитині де пісочок, що потрібно з ним робити. 

Розкажіть, що пісочок може бути сухим і сипучим, а 

може бути і мокрим. З мокрого пісочку робіть разом 

з дитиною пасочки. Показуйте їй як це потрібно 

робити. Візьміть разом з дитиною в одну руку відеречко, а в другу 

лопатку і насипайте пісок у відеречко. Обов’язково розказуйте дитині, 

що ви з нею зараз робите, щоб дитина могла запам’ятати як це 

робиться. 



Знайомте дитину з навколишнім світом. Гуляйте на дворі, 

розказуйте і показуйте дитині все що навколо існує. Покажіть і 

розкажіть, що таке травичка. Посадіть її на травичку, дайте помацати, 

яка вона на дотик, розкажіть якого кольору. Розкажіть дитині, що 

травичка росте на землі, що окрім травички там ще ростуть квіти, 

дерева тощо. Також покажіть квіточку дитині. Зірвіть і дайте в руку 

дитині, щоб вона могла помацати і понюхати. Теж саме проробіть з 

листочками, а ще познайомте дитину із шишками і каштанами. Можна 

зібрати різні листочки і зробити разом з дитиною гербарій. 

Ще можна придумати гру з каштанами. Візьміть разом з 

дитиною дитяче відеречко і збирайте туди каштани. Можна покласти 

каштани у велику ємкість і дати малюкові досхочу „побаpахтатися” 

там. Кидати в відерце – тренувати влучність. Каштанами вчитися 

рахувати, замість лічильних паличок. Дуже прості вироби можна 

зробити з дітьми з каштанів і шишок, наприклад їжачка. Дитині це буде 

цікаво.  

Гра з лялькою. Лялька для дитини – це цікава і важлива іграшка. 

Грайте разом з дитиною, розказуйте і показуйте як потрібно гратися з 

лялькою. Показуйте, що у ляльки є ручки, ніжки, голова, очки, ротик, 

носик тощо. Що ляльку можна одягати і роздягати, купати, годувати, 

спатки вкладати. В колясці або візочку катати. 

Оскільки, сліпа дитина розпізнає все на звук, слух нюх, смак і 

дотик потрібно використовувати іграшки і книжечки з випуклими 

рельєфними зображеннями, озвучені і безпечні. 



КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНІ ІГРИ НА РОЗВИТОК 

СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ СФЕРИ У ДІТЕЙ З 

ВАЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 

ТРЬОХ РОКІВ 

Дослідження тифлопсихологів і тифлопедагогів (Г. Григорьєв, 

Л. Єгоров, В. Єрмаков, П. Залюбовський, В. Кобильченко, О. Литвак, 

Л. Плаа, Є. Синьова, Л. Солнцева та ін.) свідчать, що порушення 

зорового аналізатора, який в процесі соціальної перцепції виконує 

інформаційну функцію, призводить до інтерактивних труднощів у 

сфері спілкування сліпих та слабозорих дітей. Це відбувається тому, що 

зоровий дефект викликає комунікативні утруднення внаслідок 

неповноцінності мовленнєвих, наочно-дієвих засобів спілкування 

(збідненості вербальних і емоційно-пантомімічних зовнішніх проявів, 

скутості рухів, стереотипності проявів емоційних станів, вербалізму 

знань тощо), що часом змушує дитину відчувати себе знедоленою та 

спричиняє низьку самооцінку, погану соціальну адаптацію, порушення 

процесу міжособистісного спілкування. 

Досліджуючи процес спілкування у сліпих, П. Залюбовський 

звертає увагу на те, що формування і розвиток процесу спілкування 

незрячих відбувається на основі використання збережених органів 

чуття, соціального досвіду, характеру діяльності, індивідуального 

розвитку, накопиченого життєвого досвіду й діапазону спілкування. 

Домінуючим і основним видом повідомлень в процесі комунікації, на 

його думку, є голос людини, який несе в собі найбільшу інформаційну 

насиченість і ємкість (що проявляється через тембр, інтонацію, темп 

мовлення тощо). Разом з тим не виключаються важливість інших 

зовнішніх інформативних проявів (ходи, дихання, запаху, дотикової 

інформації тощо), що відіграють уточнюючу і деталізуючу роль у 

спілкуванні [1, 35 – 39].  



Особливе місце в процесі розвитку соціально-комунікативної 

сфери дітей з важкими порушеннями зору від народження до трьох 

років, на нашу думку, належить соціально-комунікативним іграм, мета 

яких полягає у розвитку ініціативності, сміливості й активності дитини, 

взаємодії між дитиною й дорослим. Під час ігор необхідно створювати 

сприятливу для дитини атмосферу наповнену позитивними емоціями, 

звертатися до неї ласкаво, придумуючи їй ласкаві й ніжні імена, щоб 

вона відчувала любов, ніжність, спокій матусі, а також свою 

захищеність.  

Гра “Гра з брязкальцями” 

Обладнання: брязкальце.  

Хід гри. Для цієї гри потрібно приготувати брязкальце. Якщо 

дитина не знайома з цією іграшкою, необхідно дати їй можливість 

обстежити її, спробувати пограти. Потім сядьте на підлогу, дитину 

посадіть навпроти себе. Співайте пісню “Гра з брязкальцями” (сл. 

В.Кукловської,  муз. А.Лазаренка), супроводжуючи спів рухами, про які 

йдеться у змісті пісні. Намагайтеся стукати по долоньці дитини 

брязкальцем у ритмі пісні.   

По долоні брязкальцем 

Стукай ти швиденько. 

Гарно грає моя доня (мій синочок)  

Брязкальцем новеньким.   

Ля-ля, ля-ля-ля,  

З брязкальцем новеньким. 

В кінці пісні запитайте у дитини: “Як звучить наше брязкальце?” 

Для цього піднесіть її ручку догори разом з брязкальцем і струсіть нею. 

Прослідкуйте, щоб дитина повторила цей рух самостійно. Кожного разу 

спонукайте дитину діяти разом з вами. За допомогою цієї гри у неї 

виникатимуть нові емоції, вона опанує нові рухи з брязкальцем й 



запам’ятає його звучання.  

Гра “Лялечка-Наталочка” 

Хід гри. На початку гри ніжно й лагідно пригорніть дитину до 

себе, щоб вона відчувала себе у безпеці, потім покладіть її на ліжко. 

Співаючи пісеньку “Лялечка-Наталочка” (сл. Г.Бойка, муз. 

М.Дремлюги), супроводжуйте спів різноманітними рухами. Наприклад, 

з’єднайте рученята дитини, щоб вона відчула їх, потім ніжки, 

подмухайте на неї тощо. Робіть усі рухи з задоволенням, ніжно 

торкаючись до дитини, щоб вона відчували ваше тепло й ласку. 

Є у мене лялечка,  

Лялечка Наталочка,  

Заводна, заводна,  

Подивіться – ось вона. 

Хоч вона ще маля –  

„Мама, мама”, – промовля. 

Ляля з рученятами,  

Ляля з ноженятами. 

Я її заведу,  

З нею у танок піду.  

Гра “Бубон” 

Обладнання: бубон. 

 Хід гри. Познайомте дитину з бубном, дайте їй можливість 

дослідити його. Вдарте в бубон кілька разів, потім, притримуючи 

дитину за лікоть, допоможіть легенько стукати долонькою по бубну. 

Наспівуючи пісеньку “Бубон” (сл. Н.Фрункуль, муз. М.Красєва), 

продовжуйте виконувати ці рухи разом з дитиною у ритмі пісні. 

Ти, (ім’я дитини), бий у бубон, -  

Дружно плескати ми будем,  

Веселіше це роби,  



В бубон дужче, дужче бий! 

Повторіть гру ще раз, але піднесіть до бубона іншу ручку дитини. 

З часом дитина навчиться сама вдаряти в бубон й відрізняти його 

звучання від звучання інших музичних інструментів. 

Гра “Барабанщик” 

Обладнання: барабан, дві палиці. 

Хід гри. На початку гри необхідно ознайомити дитину з 

невеликим дитячим барабанчиком, спочатку за допомогою дотикового 

обстеження, а потім сприймання на слух звука. Всі свої дії 

супроводжуйте словами, щоб дитина співвідносила їх з рухами які ви 

виконуєте разом з дитиною й намагалася повторювати їх: “Микола (ім'я 

дитини), який у нас барабан! Як він голосно грає! Та-ра-ра! Та-ра-ра!”.  

А потім, наспівуючи пісню “Барабанщик” (сл. О.Козаченка, муз. 

Г.Гриневича), на словах: “Та-ра-ра! Та-ра-ра!” стукайте руками дитини 

по барабану. Повторіть гру ще раз, дайте дитині до рук барабанні 

палички (притримуйте її ручки, тим самим допомагаючи барабанити 

паличками), щоб вона спробувала сама заграти на барабані. 

Барабанщик поспішає,  

Дрібно, дрібно вибиває: 

Та-ра-ра! Та-ра-ра!  

На прогулянку пора! 

Гра “Весела дудочка” 

Обладнання: дудочка, мішечок. 

 Хід гри. Покладіть дудочку у мішечок, запропонуйте дитині 

засунути руку в “чарівний мішечок” і вгадати, що там лежить. Коли 

вона вийме з мішечка дудочку, вигукніть: “Ой, та це ж весела 

дудочка!”. Потім допоможіть дитині обстежити її, спробуйте самі 

заграти на ній. Перед тим як співати пісеньку “Весела дудочка” (сл. 

Н.Френзель, муз. М.Красєва), навчіть дитину імітувати гру на дудочці. 



Далі ви співаєте пісеньку, а дитина в цей час імітує гру на дудочці.  

Ду-ду, ду-ду, дудочка! 

Ду - ду, ду - ду - ду ! 

Заспівала дудочка, 

В зеленім саду. 

Гра “ Ми крокуємо ” 

Обладнання: бубонці. 

Хід гри. Перед тим як грати в цю гру, одягніть на рученята й 

ніжки дитини бубонці. Потім, промовляючи промовку “Ми крокуємо”, 

вчіть дитину впевнено рухатися по кімнаті, притримуючи її під час 

руху своєю рукою під спинку.  

Раз, два, раз, два, ми крокуємо. 

Дзвінко пісню ми співаємо.  

Ця гра допоможе підняти веселий настрій у дитини й підтримати 

його впродовж усієї гри.  

Пісня-гра “Леле, леле, лелесенько” 

Хід гри. Візьміть дитину на руки, пригорніть до себе й заспівайте 

лагідним, теплим голосом колискову “Леле, леле, лелесенько”.  

Леле, леле, лелесенько,  

Засни ж моє малесеньке. 

Будеш легко, синку (донья) спати, 

Будеш здоровою уставати. 

Леле, леле, лелесенько,   

Засни ж моє малесеньке. 

А-а, а-а! 

Вслуховуючись в навколишні звуки, дитина віддає перевагу 

голосу матусі. Під час маминого співу дитина відчуває свою 

захищеність, любов і тепла матусі. Такі відчуття можуть викликати 

лише колискові пісні, які передають дитині любов, ніжність, спокій 



матусі. 

Пісня-гра “Котику сіренький” 

Хід гри. Візьміть дитину на руки, лагідно пригорніть її до себе й 

заспівайте колискову пісеньку “Котику сіренький”. Коли матуся співає 

колискову, дитина звикає до її голосу й поступово запам'ятовує 

мелодію. На початку співу вона посміхається, а потім затихає – грає у 

свою першу гру: "Мама співає – а я засинаю". Прислухаючись до слів 

колискової пісні, дитина намагається їх повторити, перші звуки які 

вона вимовляє, – агукання – це перші спроби до розвитку взаємодії між 

дитиною й дорослим. 

Котику сіренький, Котику біленький, 

Котку волохатий, не ходи по хаті, 

Не ходи по хаті не буди дитяти 

Дитя буде спати, Котик воркотати. 

Ой на Кота на Воркота 

На дитинку дрімота. 

(А-а а-а а-а а)              

Гра “ Сорока-ворона ” 

Обладнання: ложка, тарілка з їжею. 

Хід гри. Посадіть дитину на стілець за стіл, дайте їй можливість 

обстежити ложку. На початку гри візьміть руку дитини у свою руку й 

піднесіть ложку до її рота, промовляючи: “Наталочка (ім’я дитини), яка 

у нас смачна кашка, відкрий ротик! Ам-ам, ам-ам”. Потім покладіть в 

ложку дитини трохи їжі й піднесіть так само до її рота, промовляючи: 

“Ам-ам, ам-ам”.  Не спішіть, почекайте поки дитина сама виявить 

ініціативу й відкриє ротика. Якщо дитина не відкриває рота, 

допоможіть їй промовляючи: “Наталочка (ім’я дитини), відкрий ротик! 

Ам-ам, ам-ам”. Годуйте її не поспішаючи, лагідно промовляючи 

промовку “Сорока-ворона”. 



Сорока-ворона 

На припічку сиділа,   

Діткам кашку варила,  

Ополоником мішала,  

Діток годувала. 

Ам-ам, ам-ам! 

Гра “А я хлопець молодець” 

Обладнання: стілець. 

 Хід гри. Сядьте на стілець. Посадіть дитину до себе на коліна так, 

щоб ваші личка були обернені один до одного. Міцно тримаючи 

дитину, імітуйте їзду на конику, наспівуючи українську народну 

пісеньку: “А я хлопець молодець ”. 

А я хлопець молодець,  

В мене коник стрибунець. 

Цок, цок, цок, цок,  

В мене коник стрибунець. 

Цок, цок, цок, цок,  

В мене коник стрибунець. 

Після закінчення пісні, припиніть імітувати їзду на конику, 

супроводжуючи словами: “Трррр! Приїхали!”. Якщо дитині 

сподобалася гра, повторіть її ще кілька разів. 

Гра “Коник” 

Хід гри. Сядьте зручно, покладіть ногу на ногу. Посадіть дитину 

“зверху” на ногу. Міцно притримуючи її за руки, розгойдуйте й 

наспівуйте пісеньку: “Коник”, сл. Г. Думченко, муз. І. Кишка. 

В мене коник вороний, 

В мене коник 

чепурний. 

Цок-цок-цок, 

Цок-цок-цок, 

Підганяє батіжок 



І об’їду зараз я 

Всі ліси і всі поля 

 

Після закінчення пісні легко підкиньте дитину, одночасно 

промовляючи: “Уууух!” і м’яко перемістить її до себе на коліна. 

Дитина повинна довіряти вам, відчувати вашу силу і свою безпеку. 

Граючи в цю гру знову й знову, ви побачите, з яким захопленням 

дитина чекатиме “сюрпризного моменту” – підкидання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВПРАВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ДРІБНОЇ МОТОРИКИ 

Розминати пальцями пластилін, глину.  

Катати по черзі кожним пальчиком камінці, намистинки, кульки.  

Нанизувати намистинки на тоненьку стрічку, робити намисто. 

Стискати та розтискати кулачки. 

Робити м’які кулачки, які можна легко розкрити і в які дорослий 

може просунути свої пальці; та міцні, які не розтиснеш. 

Двома пальцями руки (вказівним та середнім) «ходити» по столу, 

спочатку повільно, а потім швидко, наче вони біжать. Вправа 

проводиться спочатку правою, а потім лівою рукою. 

Показувати окремо тільки по одному пальчику. 

Барабанити, постукувати всіма пальцями обох рук по столу. 

Махати в повітрі тільки пальцями, не рухаючи долонею. 

Плескати в долоні тихо і голосно, в різному темпі. 

Нанизувати великі ґудзики на нитку. 

Зав’язувати вузлики на мотузці. 

Застібати ґудзики, гачечки, замочки, закручувати кришки, 

заводити механічні іграшки. 

Закручувати шурупи, гайки. 

Ігри з конструктором, мозаїкою, кубиками. 

Складання матрьошок. 

Малювання у повітрі. 

Ігри з піском, водою. 

Малювати, розфарбовувати, штрихувати. 

Різати ножицями. 

Пальчикова гімнастика 

Важливою частиною роботи з розвитку дрібної моторики є 

пальчикова гімнастика. Ці ігри дуже емоційні, їх можна проводити 

повертаючись з дитячого садка, сидячи в черзі до лікаря, у транспорті 



та, звичайно, вдома. Вони дуже захоплюючі і сприяють розвитку 

мовлення та творчої діяльності дитини. „Пальчикові ігри” начебто 

відтворюють реальність навколишнього світу – предмети, тварин, 

людей, їх діяльність, явища природи. В ході  ігор діти, повторюючи 

рухи дорослих, активізують моторику рук та мовлення. „Пальчикові 

ігри” – це інсценування яких-небудь римованих розповідей, казок з 

допомогою пальчиків. Багато ігор потребують участі обох рук, що дає 

можливість дітям орієнтуватися в поняттях «праворуч», «ліворуч», 

«вгору», «вниз» тощо. На початку та в кінці гри необхідно включати 

вправи на розслаблення, щоб зняти зайве напруження м’язів. Це може 

бути погладжування від кінців пальців до долоні, легке потрушування, 

помахування руками. 

Зразки «пальчикових» ігор: 

Моя сім’я (почергове згинання пальчиків, починаючи з великого). 

Цей пальчик – мій дідусь,  

Цей пальчик – моя бабуся, 

Цей пальчик – мій татусь, 

А оцей – моя матуся, 

Ну, а цей маленький – я, 

Ось уся моя сім’я. 

 

Хованки (ритмічно згинати та розгинати пальці, покрутити 

кулачком). 

Пальці в хованки всі грались  

Ось так, ось так, 

В кулачки всі заховались, 

Ось так, ось так. 

 



Сорока (вказівним пальцем правої руки водити по долоні лівої. 

Згинати почергово кожний палець, крім мізинця. Згинати і розгинати 

всі пальці в ритмі потішки). 

Сорока білобока 

Кашу варила 

Діточкам давала. 

 

Цьому дала, 

Цьому дала, 

Цьому дала, 

Цьому дала, 

 

А цьому не дала: 

Ти дрова не рубав 

І води нам не давав, 

Ти і піч не натопив 

І нічого не поїв. 

 

Зайці (вказівний і середній пальці правої руки підняті вгору, всі 

інші випрямлені та з’єднані. Долоню правої руки тримати вертикально 

вгору. Пальці широко розставлені. І так само іншою рукою). 

Скаче зайчик перший 

Під високою сосною, 

А під другою сосною, 

Скаче зайчик другий. 

Соління капусти (різки рухи прямими кистями рук, пальці 

з’єднані, долоні прямі. Почергові рухи рук до себе і від себе. Пальці 

стиснуті в кулаки. Кінчики пальців обох рук зібрані разом, імітуємо 

посипання сіллю. Інтенсивно стискаємо пальці обох рук в кулаки). 

Ми капусту порубали, 

Свіжу моркву натирали, 

Ми капусту посолили, 

З неї соку надушили. 

Коза і козенята (вказівний і мізинець правої руки підняти вгору. 

Інші притиснути до долоні. Вказівний і мізинець палець підняти вгору. 

Пальці долоні прямі, з’єднані з великим, опущені донизу). 

Іде коза рогата, 

Коза бородата, 



Козенятко спішить, 

Дзвоником дзвенить. 

Замок (ритмічні швидкі з’єднання пальців обох рук в замок. 

Пальці зціплені в замок, руки тягнуться в різні сторони. Рухи 

зціпленими пальцями від себе, до себе. Зціплені пальці долонь 

постукують один одного. Пальці розціплюються, долоні в сторони). 

На дверях замок висить, 

Ми його відкриєм вмить. 

Постукали, покрутили 

І легесенько відкрили. 

Вправи з практичного життя для розвитку загальної і тонкої 

моторики дітям 3 року життя 

Для розвитку дрібної і крупної моторики рекомендується 

виконання вправ з практичного життя (запозичено з системи Марії 

Монтессорі).  

Запам’ятаєте дуже важливе правило: всі вправи потрібно 

виконувати в «обидві сторони», тобто по черзі обома руками.  

Ось їх примірний перелік: 

- Переливання води із стакана в стакан, із заварного чайника в 

чашку. 

- Воду з однієї ємкості в іншу можна переносити за допомогою 

одноразового шприца або губки. 

- Замість переливання дитина може пересипати крупу з однієї 

ємкості в іншу. 

- Підготуйте рамки із застібками: з бантами, шнурками, 

пряжками, гудзиками, блискавкою, шпильками, гачками, кнопками, 

«липучками» та ін. Обов'язково покажіть дитині, як користуватися 

застібками, розділяючи кожну дію на маленькі кроки. 



- Розділення сипких речовин. Змішайте гречану крупу і манку в 

мисці. Поряд поставте ще одну миску і покладіть на неї ситечко. Хай 

дитина ложкою насипає суміш в ситечко і перемішує суміш. Коли вся 

манка зсиплеться в миску, гречку з ситечка дитина повинна пересипати 

в баночку.  

- Миття посуду (не важливо, справжньою або іграшковою) теж 

допоможе розвинути координацію рухів.  

- Підвісьте де-небудь пучок віскозних або шерстяних ниток і 

навчіть малюка заплітати коси.  

- Налийте в неглибоку миску води і киньте в нього або тенісні 

кульки, або «шкаралупи» від киндер-сюрприза. Хай дитина виловлює їх 

за допомогою ложки з прорізами і складає в тарілочку.  

- На краї миски начепите звичайні прищіпки. Їх потрібно буде 

зняти і знову одягнути на край.  

- Приготуйте різні за розміром поліетиленові пляшки з-під води, 

шампуня, бульбашок, духів і ін., і хай дитина відгвинчує і нагвинчує 

пробки, підбираючи за  діаметром. 

- Якщо ви знайдете шматок щільного пінопласту, то можна дати 

малюкові маленький молоток, цвяхи з широкими капелюшками і 

дозволити їх забити. 

- Корисною є  гра з телефоном (натискання клавіш). 

- Ще одна гра для найменших: нарвіть разом з малюком в ящик 

папір і заховайте маленьку іграшку. Її потрібно буде знайти на дотик. 

- Робота з папером дуже значуща для дитини. Потрібно учити її 

складати і розгортати, скачувати, скручувати, перегортати, м'яти її.  

- Поставте похило жолоб, і хай дитина котить по ньому м'яч, 

після чого м'яч потрапляє в корзину. 

- Шнурування.  

 



Вправи для розвитку тактильної чутливості і координації 

рухів пальців рук 

1. Дитина опускає долоньки в посуд, заповнений яким-небудь 

однорідним наповнювачем (вода, пісок, різні крупи, будь-які дрібні 

предмети). 5 - 10 хвилин як би перемішує вміст. Потім їй пропонується 

посудина з іншою фактурою наповнювача. Після декількох спроб 

дитина із закритими очима опускає руку в запропоновану посудину і 

прагне відгадати його вміст, не обмацуючи пальцями його окремі 

елементи. 

2. Впізнання фігур намальованих на правій і лівій руці. 

3. Впізнання предмету на дотик по черзі правою і лівою рукою.  

4. Ліплення з пластиліну фігур.  

5. Перекочування олівця між пальцями від великого до мізинця і 

назад по черзі кожною рукою. 

6. Гра «Повтори рух» (варіант гри Б. П. Никітіна "Мавпочки") 

Дорослий, сідаючи напроти дитини, робить пальцями своєї руки 

яку-небудь «фігуру» (якісь пальці зігнуті, якісь випрямлені - будь-яка 

комбінація). Дитина повинна обстежити руку дорослого та  точно в 

таке ж положення привести пальці своєї руки - повторити «фігуру». 

Завдання тут ускладнюється тим, що йому її ще необхідно дзеркально 

відобразити (адже дорослий сидить навпроти). Якщо дане завдання 

викликає у дитини складнощі, то спочатку можна потренуватися, 

проводячи вправу сидячи поряд (а не напроти дитини). Так йому легше 

копіюватиме положення пальців руки. 

Ігри з предметами домашнього ужитку. 

У іграх використовуються підручні матеріали, які є в будь-якому 

будинку: прищіпки, ґудзики, намистинки, крупа і так далі 

Візьміть яскравий піднос. Тонким рівномірним шаром розсипте 

по підносу будь-яку дрібну крупу. Проведіть пальчиком дитини по 



крупі. Вийде яскрава контрастна лінія. Дозвольте малюкові самому 

намалювати декілька хаотичних ліній. Потім спробуйте разом 

намалювати які-небудь предмети (огорожа, дощик, хвилі), і так далі  

Підберіть ґудзики різного кольору і розміру. Спочатку викладете 

малюнок самі, потім попросите малюка зробити те ж самостійно. Після 

того, як дитина навчиться виконувати завдання без вашої допомоги, 

запропонуєте їй придумувати свої варіанти малюнків. З ґудзикової 

мозаїки можна викласти неваляшку, метелика, сніговика, м'ячики, 

намисто і так далі  

Дайте дитині круглу щітку для волосся. Дитина катає щітку між 

долонями, примовляючи: “У сосни, у ялинки, дуже колючі голки”. 

Візьміть решітку для раковини (зазвичай вона складається з 

безлічі клітинок). Дитина ходить вказівним і середнім пальцями, як 

ніжками, по цих клітках, прагнучи робити кроки на кожен ударний 

склад. "Ходити" можна по черзі то однією, то іншою рукою, а можна - і 

двома одночасно, кажучи:  

У зоопарку ми ходили, 

До кожної клітки підходили 

І дивилися всіх підряд: 

Ведмежат, вовченят, бобрят.  

Насипаємо в каструлю 1 кг гороху або квасолі. Дитина запускає 

туди руки і зображає, як місять тісто, примовляючи:  

Місимо, місимо тісто, 

Є в печі місце. 

Будуть-будуть у печі 

Булочки і калачі”.  

Насипаємо в кухоль сухий горох. Дитина на кожен ударний склад 

перекладає горошини по одній в інший кухоль. Спочатку однією 



рукою, потім двома руками одночасно, поперемінно великим і середнім 

пальцями, великим і безіменним, великим і мізинцем.  

Насипаємо горох на блюдце. Дитина великим і вказівним 

пальцями бере горошину і утримує її рештою пальців (як при зборі 

ягід), потім бере наступну горошину, потім ще і ще – так набирає цілу 

жменю. Можна робити це однією або двома руками.  

Дитина збирає сірники (або рахункові палички) одними і тими ж 

пальцями різних рук (подушечками): двома вказівними, двома 

середніми і так далі  

Беремо мотузок (завтовшки з мізинець дитини) і зав'язуємо на нім 

12 вузлів. Дитина, перебираючи вузли пальцями, на кожен вузол 

називає місяць року по порядку. Можна зробити подібні пристосування 

з намистин, гудзиків і так далі.  

Натягуємо мотузок на рівні плечей дитини і даємо їй декілька 

білизняних прищіпок. Дитина чіпляє прищіпку до мотузка: 

Дитина катає волоський горіх між долонями. 

Два волоські горіхи дитина тримає в одній руці і обертає їх один 

навколо іншого. 

Ігри - шнурування Марії Монтессорі. 

Іграшки своїми руками: 

Тактильна доріжка (для дітей від 1 року) 

Її влаштовують прямо на підлозі. По кругу розсипають гладкі 

камінчики (гальку), солому, чистий пісок, грудочки паперу, зернятка 

вівса, кладуть махрову тканину, шматки хутра, дерев'яні дощечки тощо. 

Дітям пропонують піти у ванну кімнату, роззутися, облити теплою 

водою ніжки і витерти їх досуха. Дитина стає босоніж на шорстку 

доріжку і поволі йде по ній, прагнучи не зійти убік. Звучить тиха 

музика. Можна розставити руки в сторони для рівноваги. Ступні ніг 

відчувають шорсткі і гладкі ділянки доріжки.  Непомітно для себе вони 



тренуються координувати рухи, концентрують увагу, вчаться володіти 

своїм тілом. 

Зрозуміло, таку доріжку можна зробити і на вулиці, у дворі. 

Власне, і робити її спеціально не обов'язково. Просто необхідно 

дозволяти дітям влітку якомога частіше бігати босоніж по траві, піску, 

вологій глині, річковій або морській гальці. Оскільки центри 

тактильних відчуттів в головному мозку розташовані поряд з центрами 

мовного розвитку, то для розвитку мови тренування ступнів ніг має 

нітрохи не менше значення, чим тренування пальців рук. Тобто, 

подорожуючи по шорсткій доріжці, дитина непомітно розвиває свою 

мову. 

Домашня пісочниця (для дітей від 2,5 років) 

Тактильне відчуття добре розвивається, коли руки дитина вільно 

обмацуює маленькі та великі предмети. Не менш корисно пересипати 

руками пісок, будувати з нього канали, гори, дорогі. У багатьох 

дитячих групах М. Монтессорі ставлять спеціальну велику коробку на 

підставці, в яку насипають пісок. Звичайно, в літній час діти грають в 

пісочниці на подвір’ї, заповненій чистим дрібним піском і 

обгородженій низенькою огорожею. У такій пісочниці можна бігати 

босоніж, стрибати, будувати в ній замки, прокладати дороги і справжні 

тунелі. Коли йде дощ, пісочницю спеціально прикривають величезною 

клейонкою, щоб пісок не намокав.  

Мішечки із зерном (для дітей від 6 місяців) 

Одна з улюблених дитячих вправ на розвиток тактильних 

відчуттів - розкладання полотняних мішечків із зерном. Мішечки 

шиють невеликого розміру, наприклад, 5х10 см з льняного полотна, до 

половини заповнюють різним зерном і зашивають з усіх боків. Зазвичай 

роблять 4-5 однакових пар мішечків: два мішечки з гречкою, два - з 

пшеницею, два - з рисом, два - з пшоном і так далі Можна зшити 4 



синіх мішечка і 4 білих. Завдання дитині - на дотик підібрати пару 

мішечків з одним і тим же зерном. 



СЛОВНИК 

 

Відчуття − психічний процес, що полягає у відображенні мозком 

властивостей предметів і явищ, станів організму під безпосереднім 

впливом подразників на відповідні органи чуття. 

Дрібна моторика − це вміння, які включають  рухи або 

комбінацію рухів дрібних м’язів рук та очей.  

Загальна моторика (ЗМ) − це рухова діяльність, яка 

забезпечується роботою великих м’язів тіла. 

Мобільність − здатність дитини вільно пересуватися у просторі. 

Орієнтування у просторі – здатність дитини сприймати і 

відображувати предмети навколишнього середовища, визначати своє 

місце і напрямок руху у просторі за допомогою різних аналізаторних 

систем (слуху, зору, кінестетичних відчуттів тощо).  

Сенсорний розвиток дитини  розвиток її відчуттів і сприймання, 

формування уявлень про властивості предметів (форму, колір, розмір, 

запах, вагу, смак, якість поверхні, положення у просторі тощо). 

Сенсорний розвиток полягає у цілісному відображенні предметів і 

явищ, здатності дитини отримувати багато наочних, звукових, 

тактильних, смакових та інших вражень.  

Сенситивний період розвитку – період у житті людини, найбільш 

сприятливий для формування певних психологічних властивостей та 

видів поведінки. 

Сприймання − психічний процес відображення предметів і явищ 

дійсності за безпосередньої їх дії на органи відчуття, що завершується 

розумінням цілісності відображуваного. 
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