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Тема.  Весняний букет для Дюймовочки.  Автоматизація   звука[С] в 

мовленні. Розвиток зв’язного мовлення по темі «Первоцвіти». 

 

Мета:  

 формувати правильну вимову звука [с];  

 розвивати фонематичні процеси, мовну і загальну моторику; 

 коригувати процеси мислення, пам’яті, розвивати зв’язне мовлення 

(опис первоцвітів), навички звуко-буквеного аналізу; 

 збагачувати активний словник учнів; 

 виховувати бажання вдосконалювати свою вимову;  

 вчити бачити красу природи рідної України і берегти її. 

 

Обладнання: предметні та сюжетні малюнки, презентація до заняття, 

артикуляційний профіль, картки з завданням ,вірші, зошити, ручки, 

малюнки-символи, люстерка. 

 

План заняття 

1. Організаційний момент. 

1.1. Поетична хвилинка. 

1.2 Розвиток та корекція фонематичного слуху, слухового сприймання.  

1.3. Легкий самомасаж обличчя. 

1.4. Мімічні вправи. 

1.5. Дихальні та голосові  вправи. 

1.6. Артикуляційна гімнастика. 

2. Основна частина заняття. 

2.1. Уточнення вимови звука. 

2.2. Автоматизація вимови звука в складах, словах, реченнях. 

2.3. Фронтальна бесіда. 

2.4. Розвиток зв’язного мовлення, корекція мислительних процесів. 

2.5.Фізкультхвилинка. Психогімнастика. 

2.6. Словникова скарбничка. 

3. Підсумок заняття. 

3.1. Зняття нервово-психічної напруги. 

3.2. Оцінювання. 

  



Хід заняття 
І. Організаційний момент 
Мета: Організувати дітей до сприймання логопедичного матеріалу, 

формувати вміння логічно мислити, орієнтуватися в часі, виробляти вміння робити 

частковий звуко-буквений аналіз слів. 

– Діти, подивіться на плакат і відгадайте зашифроване слово. 

(Ребус «Весна».   Додаток  1) 

– Яка пора  року? 

– Які зміни відбулися  в живій та неживій природі з приходом весни? 

 

1.Поетична хвилинка.  

а) Прослухайте рядки і відгадайте автора цих віршів. 

І барвінком, і рутою, 

І рястом квітчає 

Весна землю, мов дівчину, 

В зеленому гаї 

                        Тарас Шевченко 

Встала й весна, 

Чорну землю сонну розбудила, 

Уквітчала її рястом, 

Барвінком укрила. 

                         Тарас Шевченко (Слайд 2) 

б). Пропоную вивчити весняного вірша за допомогою схем. (Слайд 3) 

 

Ще по-під лісом сніги скрізь лежать, 

В тихій задумі ялини стоять. 

Тільки підсніжник, зачувши весну, 

Першим прокинувсь від довгого сну. 

 

2. Розвиток та корекція фонематичного слуху, слухового сприйманя. 

Мета: розвивати слухове сприймання, вміння на слух визначити спільний 

звук у словах. 

 

Визначте на слух спільний звук у словах, які принесли оса Соня  та метелик 

Смак, і ми дізнаємося, який звук буде з нами гратися сьогодні. 

Крокус, сон, підсніжник, ряст, пролісок.  

 

  



3. Легкий самомасаж обличчя. 

– Діти, комашки недавно прокинулися від зимового сну і ще весь час їм 

хочеться спати. Допоможіть їм. Що допомагає всім прокинутися і бадьоро почувати 

себе? Ну, звичайно, зарядка і масаж! (Слайд 4) 

 

Мета: знизити напругу м᾽язів обличчя або підвищити тонус малорухомих м᾽язів 

обличчя, верїхньої та нижньої губи. 

– Діти,  обома руками погладьте лобик (від середини до виска); 

- щічки (від носика  до виска) ; 

- носик (кругові рухи вказівним пальцем знизу  вгору); 

- підборіддя (від середини підборіддя до виска); 

- губи (вказівним пальцем  від середини до кутиків губ).                                                               

 

4. Мімічні вправи. 

 Мета: активізувати м᾽язи обличчя та губ, виробляти координацію рухів та їх 

чергування. 

    - Підняти брови, насупитись, посміхнутися. 

    - Витягнути губи трубочкою, посміхнутися. 

    - Набрати повітря в щічки (пополощимо в ротику). 

    - Набрати повітря під верхню губу, під нижню губу. 

 

5. Дихальні та голосові вправи. 

Мета: формувати навики правильного глибокого дихання, уміння поєднувати фазу 

вдиху з напруженням м᾽язів і фазу видиху – з повним розслабленням м᾽язів у 

мовних органах. 

   - Вдих та видих через ніс. 

   - Вдих та видих ротиком. 

   - Вдих ротиком, видих носиком. 

 

а) Гра «Намистинки». 

На плавному видосі вимовляйте слово, потім два,… 

Весна. 

Прийшла  весна.  

Непомітно прийшла весна. 

Тихо, непомітно прийшла весна. 

Тихо і непомітно прийшла сонячна весна. 

б) Навчимо співати вітерець ( а, о, у,е, и, і). 

 

6. Артикуляційна гімнастика. 

Мета: активізувати м᾽язи язика, виробляти підйом язика вгору, координацію  рухів 

язика і їх чергування, ритмічність та диференційовані рухи язика, навчити 

утримувати кінчик язика за нижніми зубами.  

 

 



Динамічні вправи 

Оса Соня та метлик Смак  вирішили розповісти про те, що побачили та почули 

у весняному лісі.  

Первоцвіти приваблюють комашок своїм яскравим кольором та солодким 

нектаром. Нектар смачний, комашки злизують його з верхньої та нижньої губи ось 

так! Посмакували – почистили зубки ось так. А як дістатися до солодощів? 

Витягнутий язичок працює як маятник годинника - ось так! 

 

«Почистимо зубки» 

Мета: навчити утримувати кінчик язика за нижніми зубами, рухаючи його ліворуч, 

праворуч. 

Усміхніться, рот відкрийте, 

Свої зубки не жалійте. 

Чистим старанно ми нижні,  

Бо ж ніяк вони не лишні. 

Час не гаємо ми марно, 

Чистим швидко, вправно, гарно. 

 

Вправа «Годинник» 

Мета: виробляти ртмічні та диференційовані руи язика. 

Відпочив і потягнувся, 

Вліво – вправо повернувся. 

Мов годинник вправно так: 

Тік-так, тік-так.   

Вправи виконуються 5–6 разів із перервою. Під час невеликої перерви діти 

ковтають слинку,      розслабляють м᾽язи язика. Рухи контролюються за допомогою 

дзеркала. 

 

ІІ. Основна частина заняття. 
– А почули наші комашки, як тане сніжок і співа тала вода: с-с-с-с-с-с. Та тільки 

правильно вимовляти цей звук  їх треба вчити. 

 

1. Уточнення вимови звука. 

Мета: формувати кінестатичні відчуття правильного положення органів 

артикуляції при вимові звука [с], запам’ятовувати це положення, закріплювати 

навички правильної вимови звука. 

а) Розгляд артикуляційного профіля звука. 

б) Опис артикуляції звука. (Слайд 5) 

[С] –губи напіввідкриті в легку посмішку; зуби злегка розкриті;, кінчик язика 

широкий та торкається нижнього ряду зубів, бічні краї язика притиснуті до верхніх 

корінних зубів, спинка язика злегка вигнута, посередині язика утворюється 

поздовжній жолобок, по якому йде холодний видихуваний струмінь повітря. М’яке 

піднебіння підняте до задньої стінки гортані та закриває прохід повітря через ніс. 



Голосові зв’язки не вібрують, тобто звук вимовляється без участі голосу. Звук [С] – 

приголосний, глухий, передньоязиковий, щілинний, твердий. 

А яка різниця між буквою і звуком?  

 

2. Автоматизація вимови звука в складах, словах, реченнях. 

Чітко вимовляй. 

Оса та метелик зраділи, що правильно вимовляють звук, тому і пропонують 

разом з ними погратися. 

 

Гра «Скажи навпаки» 

Закінчи речення. 

Узимку сніг чистий, а навесні –  

Узимку сонце тьмяне, а навесні –  

Узимку дні холодні, а навесні –  

Узимку погода часто похмура, а навесні –  

 

Гра «Без чого не буває?» або «Прикрась весну» 

Без чого не буває весни? 

Не буває весни без сонечка, (бурульок, струмочків, калюж, кульбабок, без 

первоцвітів, листячка, комах, льодоходу). (Додаток 2) 

 

Гра «Віночок» (Асоціативний кущ) 

Виберіть потрібні слова-прикметники, які розкажуть про весну і складіть вінок. 

Які прикметники зайві, чому?  (Додаток 3. Слайд 6) 

 
 

(квітуча, весела, ясна, сонячна, люта, чарівна, морозна,світла) 

 

Весна 

? 

? 

? 

? 

? 

? 



Індивідуальне завдання: 

- Навколо сонечка збери лише весняні квіти. Які квіти не потрібні тобі, чому? 

(Додаток 4). 

 

3. Фронтальна бесіда 

Тож узагальнимо: 

– Які ознаки весни помітили в природі? 

(Весною пробуджується земля і сяє рінокольоровими фарбами. Трави, квіти 

чарівним килимом покривають степи, узлісся, схили гір.) 

 – Які квіти прокидаються навесні? Чому їх називають первоцвітами? 

Оса Соня та метелик покажуть нам їх портрети, якщо ви відгадаєте квітку за її 

описом. (Діти читають запропоновані тексти). (Слайд 7) 

 

А     За красу і ніжність квіток називають блакитною зірочкою. Побачити первоцвіт 

можна тільки в лісі в березні і квітні, коли земля вже прокинулася від зимового сну. 

У кожної квітки шість тендітних блакитних пелюсток. Коли вона зацвітає в лісі, 

здається, ніби клаптики блакитного неба впали на землю. Листки видовжені, 

яскраво-зелені. Солодкий сік-нектар цієї квітки збирають бджоли.  

 
 

Б     Розцвітає рано навесні — на схилах поблизу ручаїв, там, де добре пригріває 

сонце. Здається, що загораються маленькі золотисті вогники. Тільки в яскравий 

сонячний день можна побачити їх квітки розкритими. А в хмарну погоду квітки 

закриваються, хиляться, наче сумують за сонцем. Потім виростають листки, вкриті 

знизу ніжним білим пухом. Доторкнешся — листочок теплий, лагідний, як мамині 

руки. А зверху листки гладенькі, холодні —як руки мачухи.  

 
 



В      Коли в лісі зацвітають ці квіти, здається, що землю вкрили розкішним 

килимом. Квітки рожево-фіолетового, блідо-жовтого, білого кольорів, невеликі, але 

їх багато. Зібрані вони в пишні, рясні китиці. Тому, мабуть, і назвали саме так цю 

рослину. Красу квіток доповнюють вирізані трійчасті листки. Цвіте у квітні — 

травні. У народі вважалося, що «топтати» первоцвіт -  значить жити, ходити по 

землі. 

 
 

Г     Серед весняних квіток наших лісів цей первоцвіт — один з найкрасивіших. На 

вкритому шовковистими волосками стебельці розкривається чарівна квітка 

фіолетового кольору, схожа на невеличкий тюльпан. Цвіте у квітні — травні. Важко 

буває первоцвітам, коли повертаються холоди. Та сріблясті волоски, наче шубка, 

прикривають рослину від холодів, а квітка на морозі закривається і хилиться додолу. 

 
 

Д     Один з перших сповіщає про прихід весни. Ніжні, подібні до невеликих 

дзвоників білосніжні квітки прикрашають іще зовсім зимовий ліс. Первоцвіт так 

назвали тому, що починає він рости в лютому під сніговою ковдрою. А в березні на 

землі, яка тільки-но прокинулася від зимового сну, гойдаються сніжно-білі квітки. 

Придивіться до них уважніше: ззовні пелюстки трохи видовжені, а ті, що  всередині, 

коротші, з зеленою плямкою. 

 



4. Розвиток зв’зного мовлення, корекція мислительних процесів. 

а) Гра «Що зайве?» 

– Ще раз назвіть ці квіти. Яка квітка зайва в цьому букеті, чому? (за наявністю 

звука [с] в слові). 

б) Гра «Захисти квітку» 

– Подивіться, на галявинці зросла дивовижна квітка.Та це лист! Дюймовочка в 

теплих краях засумувала за нашою весною та її первоцвітами. Давайте зберемо для 

неї весняний букет. 

Не поспішайте, любі школярі. Не треба рвати квіти! 

Зривання первоцвіту наносить невиправну шкоду природі – адже рослини не 

встигають розмножуватися, і їх з кожним роком стає все менше! Вже за кілька 

десятиліть наші улюблені перші весняні квіти можуть зникнути взагалі. 

У Компаніївському лісгоспі на Кіровоградщині почали вирощувати в 

горщиках ранні сорти крокусів та тюльпанів. Нововведення спрямоване насамперед 

на збереження рідкісної лісової краси, яку люди часто гублять, зриваючи рослини до 

8 Березня.  (Слайд 8.) 

До кабінету заходять діти-підсніжники і звертаються до всіх: 

Ці квіточки ніжні, такі білосніжні, 

Тоненькі, тендітні, ласкаві, привітні. 

Послухай, як сріблом дзвенить голосок: 

«Не треба, не треба зривати квіток. 

Бо нас залишилося дуже мало,  

Для нас справжнє лихо у світі настало. 

До «Книги Червоної» нас записали. 

Щоб ще в майбутньому ми розцвітали.                       

 
5. Фізкультхвилинка. Психогімнастика. 

Під музику Вівальді діти виконують зарядку-танок. 

Ми квіточки чарівні 

Розквітаємо на весні, 

До сонечка потягнулись 

І росичкою умились, 

Подивились вправо, вліво: 

-Ой, яка земля красива! 



Пальчикова гра Квіточка 

Під снігом квiточка росте, 

Красу на землю принесе, 

Промінчик доторкнеться 

І квітка усміхнеться. 

 

(Показати руками шар снігу. Пoтiм утворити руками квітку. Далі квітка потроху 

розкриває пелюстки). 

    

– Як нам відіслати букет Дюймовочці? Метелик Смак вирішив дати пораду. 

– Можна квіти намалювати фарбами і словами, просто описати їх. Прочитайте 

приклад опису. (Н.В. Ляшенко, Т.М. Хоменко. Розвиток зв’язного мовлення.-Х., 

«Прапор».-2001, стор.85). 

 

Яка чудова весняна квітка сон! Увесь він одягнений у світлу пухнасту шубку. Пишна 

фіолетова квітка схожа на дзвіночок. В її середині великий пучок жовтого пилку.А 

листочки  вирізьблені, ніби пір’їнки казкового птаха. Сон – окраса весняного лісу! 

 

– Давайте і ми, користуючись словниковою скарбничкою, підберем групу слів, 

які характеризують первоцвіти за планом (Додаток 5): 

1. Яке стебло? 

2. Яка квітка? 

3. Які листочки?     

 

6. Словникова скарбничка 

 Стебло тоненьке. (підсніжник) 

 Стебло покрите прозорою тоненькою плівкою. (крокус) 

 Квітка схожа на білу зірочку, складається із трьох пелюсток. (підсніжник) 

 Квітка складається з п’яти овальних пелюсток, що ніби дивляться вгору. Буває 

фіолетового, жовтого кольору та білого з фіолетовими смужками. (крокус) 

 Листки видовжені, яскраво-зеленого кольору. (підсніжник) 

 Листочки тоненькі та гострі, ніби молода трава чи соснові голочки. (крокус) 

 Коли цих квітів багато, вони ростуть близько-близько одне від одного, ніби 

різнобарвні весняні острови посеред лісу. (крокус) 

 Коли на галявині зацвітають ці квіти, здається, що потрапив на островок 

чистого нерозталого снігу. (підсніжник). (Слайд 9) 

 

в) Написання опису весняних квіточок та перевірка роботи. 

г) Індивідуальне завдання: розфарбувати первоцвіти. 

д) Виконання квіткового колажу. 

– Розмістимо описи та картинки первоцвітів на листку. Приклеємо малюнки 

тих квітів, які ростуть на території Кіровоградської області і  в нашому гарному 

Чорному лісі. Крокуси можна зустріти в лісі біля с. Богданівка, с. Диківка, а фіалки, 

ряст, медунка, проліски милують око на кожному кроці. Сон ховається в соснових 



лісах (м. Олександрівка, с. Сосновка), підбіл росте там, де більше вологи.  Вийде 

гарна листівка для Дюймовочки. Ось букет і готовий! 

 

ІІІ. Підсумок    заняття 
1. Зняття нервово- психічної напруги. 

Та не тільки листівку приготували наші учні. В подарунок вони вишлють 

посилкою свої поробки та малюнки. 

Всі ви добре працювали, щоб ви гарно відпочивали комашки вам приготували 

гарну гру «Квіткова мозаїка». Будь уважним і склади квітку з частинок. 

Діти отримують розрізані картки. 

 

2. Оцінювання. 

– Що сподобалося вам на занятті? Чи дізналися про щось нове?  

– Як треба берегти красу весняної  природи?   (Слайд 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

 

 
 

Додаток 2 

 
квітуча 

 

 

весела 

 

 
ясна 

 

 
сонячна 

 

 
люта 

 

 
чарівна 

 

 
морозна 

 

 
світла 

 
 

 

  



Додаток 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

  



Додаток 4 

 

 

  

  

 

    

 

    

 

   

 

   

 

   

 

   

 

  

 

   

 

 

 



Додаток 5 

 

 

 

Крокус 

 
 

1. Яке стебло? 

2. Яка квітка? 

3. Які листочки? 

 

 

 

Підсніжник 

 
1. Яке стебло? 

2. Яка квітка? 

3. Які листочки? 

 

 


