


 Розроблений НПК “Адаптація-Лого” складається із 
чотирьох взаємопов’язаних етапів і спрямований на корекцію 
мовленнєвих порушень та розвиток мовлення дітей, тому усі 
завдання програми побудовані за комунікативним принципом. 

 



 Всі вправи НПК "Адаптація-Лого" побудовані в ігровій формі, де створюється 
проблемна ситуація, вирішення якої проводиться доступними дитині засобами і 
можливостями програми. Під час роботи над вправами дитина граючись 
допомагає комп'ютерному герою, виконувати відповідні завдання, що сприяють 
корекції мовленнєвих порушень та розвитку мовлення дітей. В програмі 
реалізується можливість занурення дитини у деяку задану ситуацію, в якій 
пропонується виступити у ролі керівника та правильно скерувати дії героя - 
персонажа, який за необхідності (у складних вправах) теж надає допомогу учневі, 
підказує та пояснює правильне виконання завдання, що в свою чергу сприяє 
розвитку комунікативних форм і функцій мовленнєвої діяльності у дітей з 
недоліками мовленнєвого розвитку. 



 У навчально-програмному комплексі "Адаптація-Лого" передбачена 
функція, завдяки якій реалізується можливість підбору мовленнєвого матеріалу 
на обраний звук у одній із вправ, що призводить до активізації мовленнєвого 
матеріалу із зазначеним звуком у всіх наступних вправах навчально-програмного 
комплексу. Таким чином, обравши у вправі для вивчення необхідний звук, вчитель не 
витрачає час на пошук та підбір мовленнєвого матеріалу із звуком, що 
вивчається, в прихованому меню інших вправ. 



 “Адаптацію-Лого” студентка обрала для роботи з 
дитиною. Знайомтеся, це Галинка. Їй 9 років. Спочатку їй 
було трошки важко розібратися з програмою, але  згодом 
вона зрозуміла як потрібно виконувати кожну із вправ, та 
досконало проходила етап за етапом. 



 Дитина проявила свою кмітливість, самостійність  та 
активність у роботі з НПК “Адаптація-Лого”. ЇЇ дуже зацікавила 
ця програма, із неймовірним захопленням вона переходила  від 
одної  вправи до іншої. 
 



 Хочу відмітити, що одним з головних аргументів на 
користь застосування комп'ютерних технологій на уроках є 
радість дитини, яку вона відчуває працюючи за комп'ютером. 
Також, помітно збільшується час, протягом якого дитина 
готова і хоче  зосереджено й самостійно виконувати необхідні для 
засвоєння вправи.  



 Дитина починає розуміти, що будь-яке важке завдання 
може бути виконане вірно, комп'ютер обов'язково допоможе їй 
в цьому. Вона перестає боятися робити помилки, 
намагається розмірковувати, відшукуючи правильну відповідь. 
Це є запорукою успішності у навчанні. 



 Використання комп'ютерних технологій у роботі з 
дітьми підвищує якість знань дітей, розвиває когнітивну 
(пізнавальну) діяльність, весь процес спрямований на 
формування розумових операцій: аналізу, синтезу, порівняння, 
узагальнення. 
 



 Комп'ютеризація забезпечує формування позитивної 
мотивації до навчання, що позначається на якості 
навчальної роботи, утвердження школяра, як особистості. 
 



 Заняття пролетіло дуже швидко і легко, принесло і користь, і 
задоволення як для дитини, так і для мене. Галинці дуже сподобалась 
ця програма, тому декілька разів вона ще працювала з нею 
самостійно. Знання, отримані при роботі з програмою, вона добре 
засвоїла. 



 Отже, щоб досягнути кращих результатів  при роботі з дітьми 
та максимально їх зацікавити і мотивувати, потрібно 
використовувати різноманітні комп’ютерні програми. Ефект від їх 
використання  гарантований, перевірено на практиці. 


