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Гарне мовлення – найважливіша умова всебічного повноцінного розвитку дітей.
Мова – невичерпне джерело розумового розвитку дитини, скарбниця всіх знань.
К. Д. Ушинський образно назвав рідну мову народним педагогом, наставником і
вихователем. Слово виховує, навчає й розвиває дитину.
Чим багатше і правильніше мовлення у дитини, тим легше висловити свої думки,
тим ширші можливості в пізнанні навколишньої дійсності, змістовніше і повноцінніше
спілкування з однолітками і дорослими, тим активніше здійснюється її психічний
розвиток. Одна зі сторін мовлення – звуковимова, що є в основі формування мовлення
дитини. Формування правильної вимови – це складний процес, дитина вчиться
управляти своїми органами мовлення, сприймати звернене до неї мовлення,
контролювати мовлення оточуючих і власне.
У багатьох дітей цей процес затримується. Дефекти звуковимови самі по собі не
зникають. Але за сприятливих умов навчання діти здатні до самокорекції. Весь
дошкільний вік – це час енергійного розвитку мовлення і, зокрема, володіння
правильною звуковимовою. Як свідчить практика, велика кількість дітей, вступає до
школи з порушеннями мовлення. У школі вади мовлення можуть спричинити
неуспішність, страждає письмове мовлення. Молодші школярі переважно пишуть так, як
говорять. Між чистотою звучання дитячого мовлення та орфографічною грамотністю
встановлено тісний зв’язок.
Виховання чистого мовлення у дітей дошкільного віку – завдання суспільної
значущості. Існує багато засобів усунення недоліків мовлення (ігри, вправи, художні
твори).
Педагогічний досвід свідчить, що діти, які не пройшли корекційне навчання в
дошкільному віці, надалі відчувають значні труднощі під час засвоєння шкільної
програми в повному обсязі та необхідному темпі. Саме тому правильна, ефективна
організація колекційного впливу в дошкільному віці має провідне значення при
підготовці до школи дітей із ФФНМ.
Пріоритетним напрямом роботи з дітьми логопедичної групи є сприяння
соціальному, емоційному та когнітивному розвиткові кожної дитини. Запорукою успіху
вбачаємо: по-перше, в адаптації дітей до навчально-виховного процесу логопедичної

групи через створення позитивного клімату в групі; по-друге, в залученні батьків до
співпраці; по-третє, у співпраці з вузькими спеціалістами для надання спеціальних
послуг відповідно до потреб дітей.
Для детального ознайомлення з даним питанням пропонуємо список літератури
наявної у читальному залі № 1 бібліотеки.
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