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ВІД КАЗКИ ДО КАЗКИ
Використання прийомів мнемотехніки в корекційній роботі 
з дітьми із ЗНМ середнього дошкільного віку

С. В. Мартинець, Г. І. Хохленко*, Дніпропетровська обл.

Навчайте дитину невідомих їй п’яти слів — вона довго та марно 
мучитиметься, а пов’яжіть двадцять таких слів з картинками, і вона їх 

засвоїть умить.
К. Д. Ушинський

Сучасна освіта вимагає від педагога не тільки майстерності та вдо-
сконалення методики роботи, але й особистісно-зорієнтованого підхо-
ду до навчального процесу. Постійний пошук нових методів та при-
йомів роботи дає змогу вдосконалити пізнавальну діяльність малюків. 
Використання мнемотехніки для дошкільнят стає дедалі актуальні-
шим. Засвоєння нової інформації — це важливий аспект інтелекту-
альних можливостей дітей, що визначає результати їхнього вміння  
навчатися.

У практиці роботи з розвитку зв’язного мовлення ми використовує-
мо різноманітні методи та прийоми, зокрема, художнє слово, бесіди, 
розповіді, складання плану, дидактичні ігри та ін. Але усього цього 
недостатньо, щоб розв’язати проблему дітей із ЗНМ. Вивчивши літера-
туру, дійшли висновку, що допомогти розв’язати проблему розвитку 
зв’язного мовлення допоможе мнемотехніка.

Ми розробили перспективний план на рік та конспекти занять за 
казками для середнього дошкільного віку. На прикладі казки «Коло-
бок» хочемо показати роботу з мнемотаблицями.

За кожною казкою працюємо протягом чотирьох занять, викори-
стовуючи різні форми і методи роботи, продумуємо послідовність за-
вдань, їхню різноманітність, зміну видів діяльності. Кожне заняття 
проходить в ігровій формі за участю казкового персонажа.

Під час роботи рекомендується дотримувати таких правил:
 y проводити 1 заняття на тиждень, 4 заняття на місяць — ознайом-

лення з однією казкою;
 y використовувати позитивну мотивацію: навчання казкового персо-

нажа, подорож на автомобілі (потязі, автобусі) до країни «Казка-
рії»; продовження казки діти можуть дізнатися тільки після вико-
нання різноманітних завдань; закодовані мнемотаблиці, сюрпризи, 
таємниці тощо;

 y протягом місяця, поки діти ознайомлюються з конкретною казкою, 
у групі залишаються мнемотаблиці та колажі для індивідуальної 
роботи;

 y перед наступним заняттям проводити попередню роботу з дітьми, 
розглядаючи колажі та мнемотаблиці за казкою з попередніх  
занять;

�� С. В. Мартинець

�� Г. І. Хохленко
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 y після чотирьох занять, після завершення ро-
боти над казкою, мнемотаблиці поміщають 
у книжковий куточок;

 y двічі на рік проводити вікторини за вивчени-
ми казками;

 y стимулювати дітей до кодування (придумуван-
ня символів) казок, віршів; вправляти в розга-
дуванні символів.

КАЗКА «КОЛОБОК»

Заняття 1

Мета: учити дітей слухати казку, розглядати 
мнемодоріжку, розуміти та впізнавати схематич-
не зображення казкових персонажів; розвивати 
артикуляційний апарат, мовленнєве дихання; ло-
гічне мислення, виховувати уважність.

Обладнання: іграшковий Ведмедик; книжка 
«Колобок»; картки-символи для артикуляцій-
ної гімнастики (посмішка, годинник, гребінець); 
дзеркало для підгрупи дітей; ялинки для лісової 
галявини; мнемодоріжка до казки «Колобок»; 
мнемоквадрати до казки «Колобок».

ХІД

 ÍСтук у двері, з’являється Ведмедик.

П е д а г о г. Добрий день, Ведмедику! А що це 
ти нам приніс?

В е д м е д и к. Добрий день, малята! Я приніс вам 
чарівну книжку, але її не можна прочитати, поки 
не виконаємо всі завдання, запропоновані нею.

П е д а г о г. Малята, ми допоможемо прочитати 
Ведмедику казочку та виконати всі завдання, що 
приготувала нам книжка? (Так!)

— Перше завдання від чарівного Люстерка.

Люстерко
Дуже важко розпочати
Одразу звуки вимовляти,
Ми роботу язику пропонуємо таку.

 ÍПедагог демонструє картки-схеми артикуляційних 
вправ.

артикуляційна вправа «Посмішка»

Наш Ведмедик-бешкетник
Тягне губки до вушок.
Всі повторюйте за ним,
Буде весело усім!

артикуляційна вправа «годинник»

У Мішутки є годинник —
Дивовижної краси!
Ходять стрілочки у бік —
Ми тренуємо язик!

артикуляційна вправа «гребінець»

Гребінець веселий в нас
Язичок нам розчесав.
В нього зубчики рівненькі —
Є густі, а є ріденькі.

— Вирушаємо у путь? Ведмедик пропонує нам 
поїхати на автобусі.

Автобус — справжній трудівник,
За розкладом трудитись звик.
Весь день він не спиняє біг,
Везе людей і в дощ, і в сніг.

— Поки ми будемо їхати в автобусі, я пропо-
ную вам послухати казку.

КОЛОБОК 
(Казка)

Були собі дід та баба та дожились уже до того, 
що й хліба нема. Дід і просить:

— Бабусю! Спекла б ти колобок!
— Та з чого ж я спечу, як і борошна нема?
— От, бабусю, піди в хижку та назмітай у за-

сіку борошенця, то й буде колобок!
Послухалась баба, пішла в хижку, назмітала в за-

сіку борошенця, витопила в печі, замісила тісто, спе-
кла колобок та й поклала на вікні, щоб простигав.

А він лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна — 
на призьбу, а з призьби — на землю в двір, а з дво-
ру — за ворота та й покотився дорогою.

— Діти, а ви хочете дізнатися, що було далі? 
Тоді нам потрібно виконати ще одне завдання! По-
дихаймо повітрям та пограймо на лісовій галявині!

вправа на розвиток дихання «вітерець»

Веселий танок закрутив вітерець,
Зганяє з дерев розфарбоване листя.
Він — майстер, він жвавий такий молодець,
Розвіє листочки, збере їх в намисто.

Вихователь читає віршовані рядки, а діти пі-
сля кожного рядка вдихають носом та видихають 
ротом.
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— Присядьмо на галявину та продовжимо слу-
хати казку.

Біжить та й біжить дорогою, коли це назустріч 
йому зайчик.

— Колобок, Колобок, я тебе з’їм!
— Не їж мене, зайчику-лапанчику, я тобі пі-

сеньку заспіваю!
— А ну заспівай!

Я по засіку метений,
Я із борошна спечений, —
Я від баби втік,
Я від діда втік,
То й від тебе втечу!

Та й побіг знову. Біжить та й біжить... Пере-
стріває його вовк:

— Колобок, Колобок, я тебе з’їм!
— Не їж мене, вовчику-братику, я тобі пісень-

ку заспіваю!
— Ану заспівай!

Я по засіку метений,
Я із борошна спечений, —
Я від баби втік,
Я від діда втік,
Я від зайця втік,
То й від тебе втечу!

Та й побіг...
Аж іде ведмідь.
— Колобок, Колобок, я тебе з’їм!
— Не їж мене, ведмедику, я тобі пісеньку за-

співаю!
— Ану заспівай!

Я по засіку метений,
Я із борошна спечений, —
Я від баби втік,
Я від діда втік,
Я від зайця втік,
Я від вовка втік,
То й від тебе втечу!

Та й побіг. Біжить та й біжить дорогою... Стрі-
чається з лисичкою.

— Колобок, Колобок, я тебе з’їм!
— Не їж мене, лисичко-сестричко, я тобі пі-

сеньку заспіваю!
— Ану заспівай!

Я по засіку метений,
Я із борошна спечений, —
Я від баби втік,
Я від діда втік,
Я від зайця втік,
Я від вовка втік,
Від ведмедя втік,
То й від тебе втечу!

— Ну й пісня ж гарна! — каже лисичка. — 
От тільки я недочуваю трохи. Заспівай-бо ще раз 
та сідай до мене на язик, щоб чутніше було.

Колобок скочив їй на язик та й почав співати: 
«Я по засіку метений...» А лисичка — гам його! 
Та й з’їла!

— Діти, яка цікава доріжка веде до нашого 
дитячого садочка! Нам потрібно її розшифрувати 
та потрапити додому.

дидактична гра «Знайди схему до картки»
Педагог пропонує дітям розглянути доріж-

ку та назвати, герої яких казок на ній зображені  
(рис.	1).

1

2 4

53

�� Рис. 1
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 ÍПотім розглядають схематичне зображення героїв 
(рис.	2).

— Подивіться на малюнок. На кого (на	 що?) 
схожа ця картка?

Один, два, три —
В дитсадочку знову ми!

— Чи сподобалася вам наша подорож з ведме-
диком?

— Чим вона вам запам’яталася? Чого ви на-
вчилися?

Заняття 2
Мета: учити дітей упізнавати казку за кола-

жем, перекодовувати інформацію, перетворювати 
абстрактні символи на образи, упізнавати схема-
тично зображених героїв казки (мнемоквадрати); 
розвивати артикуляційний апарат, силу голосу, 
зорову увагу; закріплювати вміння відгадувати 
загадки; виховувати уважність.

Обладнання: іграшковий Ведмедик; картки-
символи для артикуляційної гімнастики (посміш-
ка, гірка, гребінець); звукові картки-схеми (дів-
чинка плаче — голосно, місяць — тихо); дзерка-
ло на підгрупу дітей; колаж до казки «Колобок»; 
мнемоквадрати до казки.

ХІД ЗАНЯТТЯ

П е д а г о г. Добрий день, Ведмедику! Ми раді 
бачити тебе! Нам сподобалося з тобою подоро-
жувати.

В е д м е д и к. Добрий день, малята! Я сьогодні 
запрошую вас у нову подорож, де ми зустрінемо 
багато цікавого. Готові?

П е д а г о г. А на чому сьогодні ми подорожува-
тимемо?

В е д м е д и к. Я зараз загадаю вам загадку. 
Хто відгадає, той і вирушить зі мною у подорож.

Є великий, є малий,
З вантажами, легковий.
По дорогах поспішає,
У собі людей катає. (Автомобіль)

П е д а г о г. Які ви розумнички! Усі відгадали! 
Сідаймо в автомобіль та вирушаймо у путь.

Поки ми їдемо, зробимо артикуляційну гім-
настику.

Л ю с т е р к о

Говорити кожен звик,
Має кожен з нас язик,
Та не всіх він слухать звик.
А щоб він слухняним став,
Зробимо ми кілька вправ.

 ÍПедагог демонструє картки-схеми артикуляційних 
вправ.

артикуляційна вправа «Посмішка»

Наш Ведмедик-бешкетник
Тягне губки до вушок.
Всі повторюйте за ним,
Буде весело усім!

�� Рис. 2
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артикуляційна вправа «гірка»

Язичок за зубки опускається,
Його кінчик до зуб притискається.
Спинка сильно-сильно вигинається,
З гірки наш ведмедик катається!

артикуляційна вправа «гребінець»

Гребінець веселий в нас.
Язичок нам розчесав.
В нього зубчики рівненькі —
Є густі, а є ріденькі.

 ÍНа мольберті у педагога — колаж до казки «Коло-
бок» (рис.	3).

— Діти, як називається казка?
— Кого ви бачите на колажу?
— Про кого ця казка? Що трапилося з Колоб-

ком?
— А хто його з’їв?
— Разом складемо чистомовки про Колобка 

(з допомогою звукових карток-схем).
 y Ок-ок-ок — я веселий Колобок! (Промовляти	

голосно	—	вихователь	демонструє	картку,	де	
плаче	дівчинка.)

 y Ку-ку-ку — добавляємо муку! (Промовляти	
тихо	—	педагог	демонструє	картку,	де	нама-
льований	місяць.)

 y Овк-овк-овк — по доріжці біжить вовк! (Де-
монструє	картку,	де	плаче	дівчинка.)

дидактична гра «Хто заховався?»

— Діти, поки ми промовляли чистомовки, 
звірі в нашій казці розбіглися. Пошукаймо, хто 
з них де заховався!

— Спочатку назвіть усіх героїв.

�� Рис. 3
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 ÍПедагог розставляє мнемоквадрати на дошці та пропонує назвати, кого вони бачать (рис.	4).

 ÍПотім педагог пропонує заплющити оченята та 
прибирає один персонаж казки, а діти відгадують, 
кого не стало.

дидактична гра «Знайди картинку,  
яку я тобі назву»

 ÍПедагог розкладає мнемоквадрати на килимі та 
пропонує дітям знайти той предмет, що вона назве.

— Знайди бабусю, Колобка…
В е д м і д и к . Молодці, малята! Усі завдання 

ви на сьогодні виконали! Потрібно повертатися до 
дитячого садка.

— Один, два, три —
В дитсадочку знову ми!

— Чи сподобалася вам наша подорож з ведме-
диком?

— Чим вона вам запам’яталася? Чого ви на-
вчилися?

Заняття 3

Мета: учити дітей переказувати казку з опорою 
на мнемотаблицю; використовуючи кольорові ілю-
страції, відпрацьовувати метод запам’ятовування; 
учити відповідати на запитання повним речен-
ням; збагачувати словник дітей назвами тварин; 
узагальнити поняття «дикі тварини»; розвивати 
мовленнєве дихання, артикуляційний апарат; ви-
ховувати вміння слухати товариша.

Обладнання: іграшкові Ведмедик, Колобок; 
картки-символи для артикуляційної гімнастики 
(«посмішка», «гірка», «варення»); дзеркало на 
підгрупу дітей; ялинки; мнемотаблиця з кольоро-
вими ілюстраціями до казки «Колобок».

ХІД

П е д а г о г. Діти, сьогодні нашого ведмедика 
немає. Самі вирушаймо у подорож!

 ÍСтук у двері, заходить Ведмедик.

В е д м е д и к. Малята, я запізнився! Сідайте 
швидше у потяг, ми вирушаємо.

— Їхали ми їхали і кудись приїхали.
— Діти, погляньте, яка гарна галявина! А де 

ми знаходимося? (У	лісі)
— Яка пора року зараз? (Осінь)
— Подивіться, яке гарне листя на деревах!  

Пограймо з вітерцем!

вправа на розвиток дихання «осінні листочки»

Дує, дує вітер: У-у-у…
Дує, задуває: У-у-у…
Жовтенькі листочки з дерева зриває.

 ÍПедагог читає віршовані рядки, а дитина після кож-
ного рядка вдихає носом та на видиху промовляє: 
«У-у-у…».

— Хто мешкає в лісі? (Вовк,	ведмідь…)
— Як назвати їх одним словом? (Дикі	 твари-

ни,	звірі)
— У яких казках ми можемо зустріти вовка, 

ведмедя?..
— У якій казці ми можемо зустріти зайчика, 

вовка, ведмедя та лисичку? («Колобок»)
— Ведмедик каже, що Колобок обіцяв завітати 

до нас. Маємо зробити артикуляційну гімнастику.

П е д а г о г

Дуже важко розпочати
Одразу звуки вимовляти,
Ми роботу язику пропонуємо таку.

артикуляційна вправа «гірка»

Язичок за зубки опускається,
Його кінчик до зуб притискається.
Спинка сильно-сильно вигинається,
З гірки наш ведмедик катається!

�� Рис. 4
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З  досвіду роботи

артикуляційна вправа «Гребінець»

Гребінець веселий в нас.
Язичок нам розчесав.
В нього зубчики рівненькі —
Є густі, а є ріденькі.

артикуляційна вправа «смачне варення»
Ведмедик любить смачний мед,
Це знають навіть діти.
Треба нам язик підняти
І медок з верхньої губи злизати.

Ведмедик хоче з нами пограти.

Фізкультхвилинка
Ведмежат прибігло двоє, закрутили головою.
Ось так, ось так — закрутили головою.
Ведмежата мед шукали, дружно дерево гойдали,
Ось так, ось так — дружно дерево гойдали.
Ведмежата біля схилу перевальцем походили.
Ось так, ось так — перевальцем походили.

— Діти, а ось і Колобок. Він дуже хоче, щоб ви 
розповіли про нього казку.

 ÍЗвертає увагу дітей на мнемотаблицю та пропонує 
переказати казку. Її переказують двоє дітей.

— Один, два, три —
В дитсадочку знову ми!

— Чи сподобалася вам наша подорож із ведме-
диком?

— Чим вона вам запам’яталася? Чого ви на-
вчилися?

Заняття 4

Мета: продовжувати вчити дітей переказувати 
казку з мнемотаблицею, використовуючи схема-
тичне зображення героїв казки; учити відповіда-
ти на запитання повним реченням; закріплювати 
вміння відгадувати загадки про диких тварин; 

закріплювати у словнику дітей назви тварин, по-
няття «дикі тварини»; розвивати мовленнєве ди-
хання, артикуляційний апарат; виховувати вмін-
ня слухати товариша.

Обладнання: іграшковий Ведмедик; герої на-
стільного театру до казки «Колобок»; картки-
символи для артикуляційної гімнастики («по-
караємо язичок», «гірка», «варення»); дзеркало 
для підгрупи дітей; мнемоквадрати розділені на 
2 частини; схематична мнемотаблиця за казкою 
«Колобок».

ХІД

П е д а г о г. Ведмедик завітав сьогодні знов до 
нас у гості. Він хоче вас познайомити зі своїми 
друзями. Вони з’являться тільки тоді, коли ви 
відгадаєте загадки.

Хвіст куценький, довгі вуха,
Має в шафі два кожухи.
Влітку одягає сірий,
Ну а взимку — теплий білий. (Зайчик)

Клишоногий, волохатий,
Влітку спритний та завзятий,
Ну а взимку — лежебока,
У барлозі гріє боки. (Ведмідь)

Хто взимку холодну
Ходить злий та голодний? (Вовк)

Я руда, низького росту,
Хитра я і довгохвоста.
На курей я вельми ласа —
В них таке смачненьке м’ясо…
Вовку-брату я сестриця,
А зовуть мене… (лисиця).

 ÍПедагог поступово виставляє зображення тварин.

В е д м е д и к. Діти, ось які в мене чудові друзі!
— Назвіть усіх моїх друзів.
— Як назвати їх одним словом? Чому?
— У мене є ще один казковий друг. Чи відга-

даєте ви про нього загадку?

Ой, набридло на віконці
Все на сонечку сидіть.
Я візьму і покочуся,
Щоб побачити весь світ. (Колобок)

П е д а г о г. Правильно, це Колобок!
— Малята, разом з Колобком виконаймо гім-

настику для язичка.
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З  досвіду роботи

артикуляційна вправа «Покараємо язичок»

Слід язик нам покарати,
Спершу зубкам волю дати:
Та-та-та, та-та-та
(Кусають	кінчик	язика.)
З язиком усім біда,
Притомилися вже зуби,
Тепер його карають губи —
Пя-пя-пя, пя-пя-пя!
(Плескають	губами	по	язику.)
Не язик, а вереда!

артикуляційна вправа «гребінець»

Гребінець веселий в нас.
Язичок нам розчесав.
В нього зубчики рівненькі —
Є густі, а є ріденькі.

артикуляційна вправа «смачне варення»
Ведмедик любить смачний мед,
Це знають навіть діти.
Треба нам язик підняти
І медок з верхньої губи злизати.

— Малята, де можна зустріти всіх цих героїв 
в одному місці? (У	казці	«Колобок»)

дидактична гра «З’єднай дві половинки, 
назви героя казки»
— Малята, у Колобка трапила-

ся біда. Зайченята в лісі гралися 
з картками до нашої казки та ві-
дірвали від них половинки. Спро-
буймо знайти їхні половинки!

— Які молодці! Ми всі картки зібрали, а те-
пер зможемо розповісти друзям Ведмедика казку.

 ÍПедагог звертає увагу дітей на схематичну мнемо-
таблицю та пропонує переказати казку. Казку пере-
казують двоє дітей.

Підсумок заняття
 


