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Життєве кредо: 

“Любити  життя  і  цінувати  

кожну  
його  хвилину”. 

Педагогічне  кредо: 

                  “Знай,   

                            люби,  

         розумій,  

                                       поважай!” 



Проблема, над якою працюю: 

        «Взаємозв’язок розвитку 

дрібної моторики та мовлення 

дитини з особливими освітніми 

потребами» 



Ознайомлення         
з досвідом 

Виступи на 
педрадах та 
батьківських 

зборах 

Проведення 
відкритих 
уроків та 

корекційних 
занять 

Участь в 
шкільних 

дефектолному 
та 

психологічму 
семінарах 

Проведення 
виховних та 
позакласних 

заходів 

Участь у 
роботі МО 
вчителів 

початкової 
школи 

Робота у 
творчій групі 

школи 

Висвітлення в 
засобах масової 

інформації 



Творчість учителя –           

запорука успіхів учнів 

Високий рівень знань 
учнів, бажання вчитися 

Сучасні 
технології 

Навчальна 
діяльність 

Виховна 
діяльність 



Стиль роботи: 

• Відкидаю поняття “не хочу”,  

“не вмію”, “не знаю” – вчу цьому дітей. 

• Доброта + суворість + справедливість = 

позитивний результат. 

• Працювати разом з учнем. 

• Вчити дітей самостійності,  чесності, 

відповідальності,  самоконтролю. 

• Вчити своїми вчинками, діями, 

справами. 

 



Зерна педагогічної творчості     
складають такі форми, методи та прийоми навчання 

• Впровадження у навчальну роботу засобів і методів 

ігрової педагогіки. 

• Застосування диференційованого підходу до учнів, 

впровадження різноманітних форм самостійної та 

індивідуальної роботи. 

• Застосування  різноманітних форм уроків: урок-гра, 

урок-подорож, урок-свято, урок-казка, урок-вікторина, 

інтегрований урок. 

• Створення роботи в парах, в групах, індивідуальна. 

• Застосування  матеріалу  різних видів казкових сюжетів, 

театру, казкових героїв (казкотерапія, лялькотерапія). 

• Використання ігрових моментів, що стимулюють 

прояви самостійності учнів, їх творчих можливостей. 



Навчальна діяльність 

           Завданням учителя є постійний творчий пошук. 

Використовую цікаві вправи, творчі завдання, загадки,   

ребуси. 

           Важливою передумовою успішного              

навчання молодших школярів з особли-                   

вими освітніми потребами – зацікавленість.                       

Навчання має бути радісним, цікавим і, водночас,     

повиннно забезпечувати глибоке                       

засвоєння навчального матеріалу.  

 

 

 



Участь 1 спеціального класу у виставці “Осінній 

подих”, яка була складовою частиною проекту 

“Звана вечеря у Осені”. 



Інтегрований урок “Осінь-чарівниця”. 



Позакласний захід “Овочева мозаїка”. 



Тиждень з безпеки життєдіяльності “Вогонь – не  іграшка!” 





Корекційне заняття з розвитку дрібної моторики   

“Подорож  веселих пальчиків”. 



Вчимося слова читати і писати, 

бо мудрими ми маєм стати. 



Публікації та виступи 

 



Мій шлях 

 до успіху                                                   

 

 

 

 

•                     



Я  пишаюсь тим,  що   

працюю  у   творчому, 

цілеспрямованому     

колективі   однодумців! 


