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полезной пищи), «Что вредно, а что полезно для зубов», «Подбери предметы» 

(закрепление знаний о предметах личной гигиены), «Мой день» (закрепление 

представлений о режиме дня), «Четвертый лишний». На занятиях широко 

используются мультимедийные презентации, помогающие закреплять 

полученные представления о здоровом образе жизни. С целью привлечения 

родителей к формированию представлений у детей о здоровом образе жизни 

также используются ИКТ: создание и просмотр тематических мультимедийных 

презентаций, консультации на сайте группы, проведение круглых тематических 

столов, родительских собраний в режиме on-line. 

Таким образом, применение информационно-коммуникативных 

технологий в образовательном процессе позволяет сделать обучение детей 

старшего дошкольного возраста основам здорового образа жизни более 

эффективным, интересным, современным, привлечь родителей к данному 

процессу в условиях учреждения дошкольного образования. 
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Сучасна освітня система включає навчання в загально освітньому закладі 

дітей з особливими освітніми потребами. Однією із категорій дітей, які 

потребують додаткової уваги вчителів, психологів, логопедів є категорія дітей з 

порушеннями мови та мовлення, зокрема дітей з дислексією.  
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При дислексії у дитини виникають труднощі з читанням, розумінням 

прочитаного та писемним мовленням. Не маючи змоги зв’язати побачену букву 

із розумінням її звучання, дитина не може навчитись читати, нерідко дислексія 

супроводжується дисграфією (порушення письма). Наявність дислексії зовсім 

не вказує на інтелектуальні проблеми дитини, швидше, навпаки, у дітей з 

дислексією наявні таланти до вивчення мов, творчості та інші. Також цілком 

правильно буде підкреслити, що невчасно виявлена дислексія несе свій 

негативний відбиток, як в начальній діяльності, так й в інших сферах життя. 

Дислексія це нездатність оволодіти навичками читання текстів [4]. 

Протягом останніх років вийшла друком велика кількість методичних 

розробок українських науковців і педагогів-практиків з питань формування 

навичок читання [6]. Розроблені спеціальні рекомендації за якими можна 

розпізнати дислексію, зазвичай ознаки дислексії стають помітні тоді, коли у 

дитини йдуть перші етапи навчання читання та письма. Для більш детальної 

інформації та отримання рекомендації, дитина проходить обстеження у 

логопеда, психолога та невропатолога. Корекція дислексії «пролягає шляхом» 

систематичних, послідовних занять, які впливають на розумовий та психічний 

стан дитини.  

Доречно буде наголосити, що в роботі з цією категорією дітей важливим 

компонентом є розвиток їхніх soft skills. Серед них – стресостійкість, креативні 

навички, навички самоорганізації, що також є досить важливим у роботі з 

дітьми з особливо освітніми потребами. Особливий статус при організації 

роботи з дитиною, яка має дислексію належить таким формам роботи: 

 словесна творчiсть i фантазування; 

 інсценування; 

 творчий переказ; 

 iнтерактивнi вправи: «мозковий штурм», «навчаючи – вчуся», «ток-

шоу», «iнтерв‘ю», «дерево рiшень», «акварiум», «карусель»; 

 гра «Коректор» (виправлення мовних помилок героя); 

 спiвпраця в парах i групах [1; 3; 4; 8; 9; 10]. 
варто відзначити, що багато відомих людей та геніїв мали дислексію, а 

саме: Агата Крісті, Ісак Ньютон, Альберт Ейнштейн, Галілео Галілей [2]. 

Дислексія не перешкодила їм відкрити свої таланти, це може зробити і кожна 

сучасна дитина з допомогою педагога.  

На основі рекомендацій науковців та практиків, радимо прислухатися до 

таких порад: 

 Дислексія має багато проявів, тому потрібно знати особливості 

дитини, а для цього обов’язково, як було зазначено вище, проконсультуватися 

із спеціалістами.  

 Чіткість та конкретні вказівки допоможуть дитині краще розуміти 

поставлену проблему. 

 Практика читання вголос є дуже важливою. 

 При дислексії потрібно збільшувати словниковий запас слів. 
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 Тактильні відчуття, ритм- компоненти, які дають змогу дитині 

швидше навчитись читати. 

 Атмосфера дружніх стосунків допоможе дитині розслабитись. 

 Терпіння, систематичні заняття, та індивідуальний підхід є 

невід’ємними компонентами при навчанні такої дитини [1; 4; 7; 8; 9; 10].  

Отже, дітям з особливими освітніми потребами потрібна допомога і 

допомагаючи їм педагоги використовують спеціально розроблені методи, що 

сприяють розвитку soft skills. Тобто, ми можемо підкреслити те, що хоч при 

дислексії і «ламаються» навички опанування читанням, але за допомогою 

систематичного процесу підтримки дитини, вона позбувається дискомфорту від 

своєї особливості у сприйнятті інформації та вдосконалює свої soft skills. 
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