
Логопедичний тренажер 
«Дельфа- 142» в роботі 

логопеда з дітьми із 
затримкою психічного 

розвитку 



 Щоб зацікавити дошкільнят із затримкою 
психічного розвитку, зробити навчання 
усвідомленим, потрібні нестандартні підходи, 
індивідуальні програми розвитку, нові інноваційні 
технології. Процес подачі матеріалу на 
логопедичному занятті повинен бути дещо інший, 
більш індивідуалізований, ніж на уроці в класі. 
Одними з таких інновацій є комп'ютерні 
технології, що широко застосовуються в останній 
час в області спеціальної освіти як адаптивні і 
легко індивідуалізовані засоби навчання. 



Логопедичний тренажер «Дельфа-142.1» - комп'ютерний 
помічник для вчителів і психологів. 

Для корекції порушень голосу і звуковимови, розвитку 
мови і навчання грамоті його використовують 
логопеди і дефектологи ДНЗ, спеціальних 
(корекційних) шкіл, педагоги лікувальних установ, 
вчителі початкових класів, батьки дітей з мовними 
порушеннями. 

Для розвитку пам'яті, уваги, корекції емоційно-вольової 
сфери він використовуються на індивідуальних і 
групових заняттях психолога в дошкільних та шкільних 
освітніх установах. 





 Логопедичні тренажери "Дельфа-142.1" представляють собою 
комплексні програми по корекції усного та писемного 
мовлення дітей.  

 Вони дозволяють працювати з будь-якими мовними 
одиницями від звуку до тексту, вирішувати різноманітні 
логопедичні завдання: від корекції мовного дихання та 
голосу до розвитку лексико-граматичної сторони мовлення, 
внести ігрові моменти в процес корекції мовних порушень, 
багаторазово дублювати необхідний тип вправ і 
мовленнєвий матеріал, використовувати різний матеріал 
(картинки, літери, склади, слова, речення, звукову мову), 
працювати на різних рівнях складності залежно від 
можливостей учня, одночасно з логопедичної роботою 
здійснювати корекцію сприйняття, уваги, пам'яті. 



Дана програма дозволяє візуалізувати такі 
компоненти усної мови як: 

 

 мовне дихання, 

  фонетичне оформлення усної мови, 

 темпо-ритмічна організація мови, 

 корекція 



Склад вправ: 
 
 Меню «Звук»: 

 «Чашка чаю», «Святковий пиріг», «Вогнище», «Ялинка», 
«Ріпка» та «Росток» призначені для постановки 
правильного мовного дихання і закріплення навички 
тривало і економно видихати повітря під час промови, 
плавності видиху. Вправи також можуть бути 
використані для корекції назального відтінку голосу у 
дітей з ринолалією і ринофонією; 

 - «Метелик», «Казковий замок» і «Млин» допоможуть 
відпрацювати правильне мовне дихання; 

 - «Колобок», «Бегемотик» і «Виверження вулкана» 
допоможуть навчити дитину вимовляти звуки різної 
гучності, спостерігаючи за зміною малюнка на екрані; 



Чим голосніше звук, тим ширше Бегемотик розкриває рот. 



До складу ще входять такі меню:   

 

 Меню “Буква” (9 вправ) 

 Меню “Склад” (4 вправи) 

 Меню “Слово” (19 вправ) 

 Меню “Речення” (8 вправ) 

 Меню “Текст” (3 вправи) 

 



 



 


