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Педагогічне 
кредо:

«Створювати,  
творити  для 
дітей та разом 
з ними»

Життєве 
кредо:

«Нести любов 
світові.                                                                                                         

Якщо хочеш 
змінити світ, 
почни з себе»









Моя творча 
майстерня
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Мої методи
та п рийоми роботи

 Використовувати різноманітні 
методи та прийоми навчання;

 Залучати дітей до взаємодії;

 Розвивати пізнавальні та 
психологічні процеси;

 Викликати емоційний відгук дітей;

 Використовувати інноваційні 
технології;

 Не перевантажувати дітей;

 Об'єктивно оцінювати уміння 

й навики дітей 
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“ Казкотерапія – як 
засіб розвитку 

зв’язного мовлення у 
дітей дошкільного віку 

з особливими 
освітніми потребами ”



•вчити оцінювати особистісні якості персонажів; 
запам’ятовувати окремі слова і образні вирази із 
тексту казки; за допомогою інтонації передавати 
характеристики персонажів;
•навчати дітей правильній звуковикові, 
знайомити з буквами;
•розвивати у дітей уміння за допомогою 
графічної аналогії, а так само за допомогою 
замісників розуміти і розповідати знайомі казки 
по мнемотаблиці і колажу.
•розвивати у дітей психічні процеси: мислення, 
увагу, пам’ять (різні види),уяву;
•розвивати у дітей розумову активність, логічне 
мислення, спостережливість, уміння
порівнювати, виділяти суттєві признаки;
•стимулювати до вирішення дошкільниками 
винахідницьких задач казкового, ігрового, 
етичного,  виховного…. характеру,  розуміння 
морального задуму казки, мотиваційної оцінки
вчинків і характеру героїв;
•виховувати у дітей любов до народних і 
авторських казок; розуміти мотиви поведінки 
героїв; 
•виховувати доброзичливе відношення до героїв
казок



СПОСОБИ РОБОТИ З КАЗКОЮ ЩО 
ВИКОРИСТОВУВАЛИСЯ МНОЮ В 

ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

читання казок та їх переказування; 
театралізація і показ казки вихователем ; 
драматизація у ролях знайомої дітям 
казки; 
інсценізація - точне і послідовне 
відображення змісту казки за допомогою    
костюмів, різних декорацій; 
ігри за сюжетами знайомих казок; 
демонстрація казок за допомогою 
проекційних засобів  (діафільми); 
перегляд екранізації казок; 
ритмізування – ритміко - речетативна
розповідь  на одній ритмічній кривій , з 
однією інтонацією; 
узагальнюючі бесіди на теми : «Моя 
любима казка»,   «Погостюємо в казки», 
«Казка в гості прийшла»; 
тематичні розважальні заняття: «Казка 
бабусі Олесі»,«Казка дідуся Панаса»,   «Вам 
казка, а мені бубликів  в’язка ».



Участь у святах та розвагах

“Ми маленькі 
патріоти”



Участь у святах та розвагах
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“Новорічні дива”

“Новорічні
щедрування”



“Осінні розваги”
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“Козацькі забави””



Методичні розробки
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Робота з батьками
( поради, консультації, буклети, папки-

ширми) 



Дидактичні ігри



Повсякденна ігрова 
діяльність 



Повсякденна ігрова 
діяльність .
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Інтегроване заняття 

з розвитку мовлення 

«Казка нас всього навчить»



Можна зробити висновок, що навчання 
дітей мовлення - є однією з невід'ємних 
складових навчально-виховного процесу в 
закладі дошкільної освіти

Завдяки художній літературі та дитячій 
книзі відбувається розвиток усіх психічних 
процесів дитини – пам’яті, мислення, уваги, 
уяви, фантазії та спостережливості; 
формується мовлення, розширюється 
кругозір, здійснюється залучення до 
загальнолюдських і духовних цінностей, 
відбувається соціалізація дошкільника.

На мою думку, саме інтегрований освітній 
процес та використання різних методів 
ознайомлення дітей з художньою 
літературою дають досить широке і яскраве 
уявлення про світ, в якому вона живе, 
взаємозв'язки явищ 
і предметів, взаємодопомогу, існування 
різноманітного тваринного, рослинного світу 
матеріальної і художньої культури.


