
Застосування комп’ютерних 

технологій у корекційній роботі 



•   Діти зазвичай допитливі та 
непосидючі. Вони завжди прагнуть 
пізнати щось нове та цікаве. 
Застосування комп’ютерних 
технологій у корекційній роботі є 
великим плюсом, адже інтерес дітей 
до комп’ютера надзвичайно великий, 
і справа дорослих, обернути його в 
корисне русло. Комп’ютер для дитини 
стає не лише розвагою, але й 
інструментом пізнання 
навколишнього світу.  



• Однією з таких програм є 

розвиваючі ігри від 

“Пізнайка” для дітей віком 

2-6 років. Розроблені ці 

ігри відповідно до 

навчальних програм 

провідними педагогами 

України.  



“Пізнайко. Розвиток дрібної 

моторики” 
• Ця програма заохочує дітей виконувати 

різні ігри на клавіатурі, з метою розвитку 

дрібної моторики. Це маленька подорож 

Пізнайка та дитини. Гравець та Пізнайко 

повинні допомогти Бджілці прибрати 

сад. 



• Перший крок- потрібно перекопати землю та 

посадити фрукти й квіти, використовуючи 

мишку. 

• Наступний крок- слід полити зів’ялі квіти за 

допомогою хмарки, направивши хмарку певного 

номеру на відповідну квіточку і полити її. 



• Третім завдання є 

допомогти 

маленьким бджілкам 

знайти квіточку, щоб 

зібрати нектар.  

• Потім потрібно 

зібрати врожай, 

розприділяючи 

фрукти та інші плоди 

у певні кошики.  



•   Останнє завдання- 

спіймати вітамінчики-

буквочки, які дає 

сонечко для квіточок. 

•   Як нагорода за добре виконання вправ-ігор, 

діткам додаються бонусні ігри. Сюди входить 

гра “Черв’ячок”, “Розмальовка” та інші. 



•   Формування правильної вимови у дітей - це 

складний процес, дитині потрібно навчитися 

керувати своїми органами мовлення. В роботі 

з дітьми велику увагу необхідно приділяти 

розвитку функції дрібних м’язів рук. Рухи рук 

тісно пов’язані з мовленням, вони є одним з 

факторів його формування.Тому ця 

програмка є дуже корисною і для 

застосування у корекційній роботі. 



“Пізнайко. Лічба” 

•   Ще одна з програм-ігор “Пізнайки” 

спрямована на вивчення цифр, а 

точніше на розвиток умінь і навичок 

робити з ними легкі операції. Ця 

програма цікава та повчальна. 



• Одне із завдань- 

вказати, яке 

зображення за 

рахунком є зайве. 

• Також є 

завдання, де 

потрібно знайти і 

вказати цифру, 

яка загубилася.  



• Цікаве також 

завдання, на якому 

потрібно порахувати 

водорослі. 

• Також на одному з 

завдань потрібно 

потрібно вказати 

малюнок з певною 

кількістю предметів. 



“Пізнайко. Вивчення фігур” 

•   Ця програма є дуже розвиваюча. Вони 

не лише спонукає дитину вивчати 

фігури, але й диференціювати їх за 

кольорами та ін. Такі ігри розвивають 

логічне мислення дітей. 



• У цій гру дитина повинна вказати фігури 

певного кольору. Дитина вчиться розрізняти 

фігури і кольори водночас. 



• Ще одне із завданнь- 

розфарбувати схожі 

фігури в однакові 

кольори. 

• Завдання дитини- 

вказати кількість 

кругів. 



“Пізнайко. Абетка” 

• Ця програма спрямована на вивчення 

букв. Дуже корисно, щоб дітки не лише 

вчили букви, але й розвивали звуки. 

Тому дитині ці вправи-ігри слід грати 

“вголос”, промовляючи, коли робить 

певні операції з буквами. 



• Одне із завдань- 

повторити 

написання заданого 

слова. 

 



• Наступне завдання- 

вставити пропущені 

літери. 

• Ще одне із завдань- 

це викласти слово з 

складів. 



•   Ця програма є корисна для дітей та 

легка у застосуванні для педагогів. На 

мою думку, діткам справді цікаво буде 

виконувати такі завдання. За допомогою 

таких завдання можна “заманити” 

дитину вчитися. 



“Пізнайко. Арифметика” 

•   Дуже важливо також і не упустити 

навчанню дитини арифметиці. Дитина 

не просто виконує нудні домашні 

завдання, а з захопленням виконує 

легці завдання нібито допомагаючи 

Пізнайці. Така програма впливає на 

розвиток мислення. 



• У цю програму входить роз’язання прикладів, а 

також впокарядковування рівності між 

предметами. 



• Наступне завдання 

дитини: знайти 

предмети, вага яких 

в сумі дорівлює 

вказаній цифрі. 



Дякую за увагу! 


