
 

 

Інтерактивні ігри на 

логопедичних заняттях 



 Одним із перших етапів корекції фонетичних 

порушень у дітей-логопатів є підготовка 

артикуляційного апарату до постановки звуків 

та розвиток артикуляційної моторики. 

Зупинимося на цьому детальніше. Метою 

підготовчого етапу є вироблення дитиною 

повноцінних рухів органів артикуляції, які 

необхідні для правильної вимови звуків. 



 Артикуляційні вправи проводяться в ігровій та цікавій формі, сучасне 

покоління дітей-логопатів залюбки займаються по інтерактивним 

сюжетним карткам та логопедичним відео - презентаціям які 

супроводжуються вправами або невеликими логопедичними віршиками. 



 Традиційні дидактичні вправи, що повторюються безліч разів вже не 

цікавлять дітей-логопатів одноманітні логопедичні заняття швидко 

набридають дітям-логопатам, вони втомлюються та роззосереджуються. 

Тому доцільно добирати логопедичні ігри-вправи з умовною назвою. 

Спробуйте узагальнювати свої  заняття з дитиною. 



 Комбінуйте логопедичні заняття з 

розвиваючими іграми та 

пізнавальними вправи, а 

комплекс учбово-методичних 

заходів об'єднайте в казку про 

веселого Язичка чи персонаж з 

улюбленої комп'ютерної гри. 

Логопедична онлайн служба 

практикує логопедичні відео - 

презентації та вправи для заняття 

з дітьми різного віку. 



 В навчанні дітей сучасного покоління відео 

інформація займає невідємну частину 

альтернативного методу у здобутті знань 

різних напрямків. Крім того логопедичні 

відео заняття практичніші і дешевші 

звичайних. В ігротеці логопедичної онлайн 

служби налічуєтся більше 50 логопедичних 

відео-вправ та презентацій для заняття з 

дітьми-логопатами в-онлайні. 



 Телеприсутність у відео навчанні суттєво підвищує загальний інтерес до 

корекційно-індивідуальних онлайн занять. Стимулює позитивний 

емоційний настрій у дітей-логопатів. Підвищує здатність дітей 

автоматизувати здобуті навички та уміння і. І найважливіше! Економить 

ваш час і гроші. У вас зникає потреба кожного разу вести свою дитину на 

логопедичні заняття достатньо лише обрати логопеда по замовленню. 



 Телеприсутність у відео навчанні суттєво підвищує загальний інтерес до 

корекційно-індивідуальних онлайн занять. Стимулює позитивний 

емоційний настрій у дітей-логопатів. Підвищує здатність дітей 

автоматизувати здобуті навички та уміння і. І найважливіше! Економить 

ваш час і гроші. У вас зникає потреба кожного разу вести свою дитину на 

логопедичні заняття достатньо лише обрати логопеда по замовленню 



Логопедичні ігри 
 



Розвивальна логопедична гра 

Запам'ятай слова 

 Слухове сприйняття починається з акустичної (слухової) уваги і приводить 

до розуміння змісту промовленого через впізнавання і аналіз мовних 

звуків, що доповнюються сприйняттям немовних компонентів (міміки, 

жестів, пози). Слуховий та моворуховий аналізатори мають велике 

значення для розвитку мови, становлення другої сигнальної системи 

дитини.Розвиток слухового сприймання йде в двох напрямах: з одного 

боку, розвивається сприйняття мовних звуків, тобто формується 

фонематичний слух, а з іншого боку, розвивається сприйняття немовних 

звуків, тобто шумів, які нас оточують. 

 

 



 Дані логопедичні ігри та онлайн презентації з подібним 

сюжетом спрямовані на розвиток фонематичного 

сприймання дошкільника, а також розвиток фонематичної 

пам'яті у ігровій формі. 

 

 Даний ігровий матеріал  логопедичної онлайн служби 

сформовано парами слайдів. На першому з них 

пропонуються слова для запам'ятовування, на другому 

картинки з завданням. Перед заняттям з дитиною в ігровій 

формі бажано переглянути матеріал, для ознайомлення. 

 



Логопедична розвивальна гра "Знайди 

зайвий предмет" 

 Логопедична розвивальна гра для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку 
"Знайди зайвий предмет" призначена для проведення логопедичного онлайн занятя по 
темі Узагальнення предметів. Крім того гра сприяє розвитку пам'яті дитини, уваги та 
мислення. 

 

 Дана логопедична гра відноситься до дидактичних матеріалів логопеда і створена для 
того, щоб займатися онлайн, не скачуючи на свій комп'ютер. Разом з тим нею можуть 
скористатися батьки для цікавого й корисного проведення часу з дитиною. Логопедична 
гра проводиться дорослим, який пепреключає слайди, ставить запитання дитині. Якщо 
дитина не може відповісти на запитання постарайтеся підказати їй запитаннями, що 
наводять на правильну відповідь. 

 

 Ігровий матеріал містить сім слайдів. На кожному з них після кліку мишкою включається 
анімація правильної відповіді. Перед заняттям бажано переглянути матеріал, щоб 
вигадати ігрову форму заняття для зацікавлення дитини. 
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Розвиток слухової уваги, сприймання 

та пам'яті 

 Слух - це своєрідний місточок для логопедичного навчання і спілкування між вашим 
малюком і навколишнім світом. Сприйняття звуку розвивається ще до народження 
малюка і продовжує розвиватися після нього, протягом перших чотирьох років. 

 

 Новонароджені дуже уважно слухають мову дорослих. Малюкам не важливо, яку саме 
мову вони чують. При цьому вони розрізняють інтонації, ритми, особисті акценти та інші 
розмовні особливості. Тому дані логопедичні ігри розраховані на здатність дитини 
самостійно виявити відмінності в найменших одиницях мови (фонема), наприклад, "па" і 
"ба". А логопед допмагає тільки в крайньому випадку. Взагалі протягом усього першого 
року життя немовлята розбираються в цьому краще, ніж дорослі. Тому, коли ви 
розмовляєте з малюком, то ваша мова повинна бути нормальною. 

 

 Коли малюк слухає мову оточуючих, у нього формується пасивний словниковий запас, 
який, безсумнівно, буде використаний пізніше в більш старшому віці. 

 



Логопедичні сюжети 

 План - конспекти проведення логопедичних ігрових сюжетів на розвиток 

мімічної моторики. Дані ігри логопеда  допомагають дитині укріплювати 

м'язи губ, розвивати мімічну та артикуляційну моторику, а також 

спрямовані на виховання та загальний її розвиток 


