Звіт вчителя-дефектолога Тиргалової І.В.
на період карантину з 16.03.2020 –
11.05.2020р.

I тиждень
(16.03 – 20.03)
Робота з
дітьми
Підбір завдань
для виконання
дітьми з
батьками.
Підготувала
матеріал «50
обов’язкових
завдань для
дошкільника
на карантин».
Розсилка по
Viber
індивідуальних
завдань по
автоматизації
звуків.

Робота з батьками
Проінформувала
батьків про
дистанційну роботу
логопеда.
Підготувала
консультацію для
батьків:
«Особливості розвитку
та підтримки дітей із
затримкою психічного
розвитку».
Індивідуальні
консультації для
батьків.
(viber група)

Підвищення
кваліфікації
Перегляд
вебінару
«Створення та
застосування
інтерактивних
робочих
аркушів: від ідеї
до
впровадження».

Поповнення
матеріальнодидактичної бази
Розробила план
роботи на час
карантину.
Опрацювала:
- лист МОН №1\9-154
від 11.03.2020 щодо
запровадження
карантину для усіх
типів закладів освіти.

https://vseosvita.u
a/webinar/stvoren Упорядкувала
na-taдокументацію.
zastosuvannainteraktivnihrobocih-arkusivvid-idei-dovprovadzenna130.html

II тиждень
(23.03 – 27.03)
Робота з
дітьми
Перегляд
презентації з
лексичної
теми «Приліт
птахів».

Робота з
батьками

Підвищення кваліфікації

Опрацювання навчальноПідготувала
методичного посібника
консультацію «Комунікативнодля
батьків мовленневий розвиток
«Ігри
зі дошкільників».
словами».
(КомунікативноРозсилка по
(viber група) мовленневий розвиток
вайберу
дошкільників» Л.В.Тур).
мовленнєвого Індивідуальні
матеріалу для консультації Переглянула
закріплення
для батьків.
інформаційно-методичної
мовленнєвих (viber група,
літератури «Сучасні підходи
навичок.
телефон).
успішного розвитку
Д.г. «Назви
мовлення дошкільнят».
пташку»,
«Якої пташки
Перегляд вебінару «Розвиток
не стало?»,
мислення та мовлення як
«Порахуй
складова розвивальних
пташок».
занять для дошкільнят».
https://vseosvita.ua/webinar/ro
Вивчення
zvitok-mislenna-ta-movlennaзагадки з
ak-skladova-rozvivalnih-zanatтеми.
dla-doskilnat-107.html

Поповнення
матеріальнодидактичної бази
Впорядкувала
наочно-дидактичні
матеріали, іграшки,
навчально-методичні
посібники,
дидактичні ігри
тощо.
Виготовила картки
для виконання
кінезіологічних
вправ «Зміна фігур».
Виготовила
дидактичну гру «Що
де росте»,
«Миша і сир» з
логікоматематичного
розвитку.
Розробила
дидактичний
матеріал для гри
«Четвертий зайвий».

III тиждень
(30.03 – 03.04)
Робота з
дітьми

Робота з
батьками

Підвищення кваліфікації

Розсилка по
вайберу
мовленнєвого
матеріалу для
закріплення
мовленнєвих
навичок з теми:
«Праця людей
навесні».

Підготувала
консультацію
для батьків
«Як закріпити
правильну
вимову
звуків?»
(viber група)

Переглянула вебінар «Цифрові
навички для вчителів», пройшла
тестування та отримала
сертифікат.
(29.03).

Перегляд відео
презентації з
теми «Праця
людей
навесні».
https://youtu.be/qm
DrHsKACzI

Провела д.г.
«Хто що
робить?», «Що
кому потрібно
для роботи».
Розіслала
завдання для
закріплення
навичок
звукового
аналізу слів.
(viber група)

Індивідуальні
консультації
для батьків.
(viber група,
телефон)

Опрацювала навчальнометодичний посібника «Буду
добре вимовляти».
(«Буду добре вимовляти»
Л.І.Шевченко).

Поповнення
матеріальнодидактичної
бази
Розробила
дидактичний
матеріал
для
гри:
«Що
зайве?».
Виготовила
дидактичні
ігри:
«Звуковичок»,
«Засели
будиночки».

Переглянула вебінар «Вправи та
завдання для читання та розвитку Розробила
мовлення дошкільнят».
конспекти
занять.
Опрацювала
статтю:
«Використання кінезіологічних
вправ у корекційній роботі з
дітьми із ЗПР».
Переглянула
вебінари
та
отримала сертифікати з тем:
«Гейміфікація уроку як засіб
підвищення
ефективності
навчання», «Методи і прийоми
колекційної
педагогіки,
які
можна використовувати на будьякому уроці»,
«Пальчикові ігри: розвиваємо
дрібну моторику», «Секрети
артикуляційної гімнастики».
(03.04).

IV тиждень
(06.04 – 10.04)
Робота з дітьми

Робота з
батьками
Підбір
Розробка
мовленнєвого та пам’ятки для
наочного
батьків
матеріалу для
«Правила
індивідуальних
виконання
домашніх завдань домашніх
з теми: «Весна,
логопедичних
рослини».
завдань».
Провела д.г. «Що Індивідуальні
буває навесні».
консультації
для батьків,
Розіслала мнемо які
доріжки для
потребують
складання речень допомоги при
«З чим приходить виконанні
весна».
завдань з
дітьми під час
Розсилка
карантину.
мовленнєвого
(viber група,
матеріалу
телефон)
(віршів) для
диференціації
сонорних звуків.
Автоматизація
звуків в
чистомовках.
(viber група)
Розсилка по Viber
індивідуальних
завдань.

Поповнення
Підвищення
матеріальнокваліфікації
дидактичної бази
Перегляд майстерПоповнила папку
класу "Створення
консультацій для
інтерактивних
батьків: «Як
дидактичних ігор в
розвинути в дитини
програмі Microsoft
мовленнєві навички»,
PowerPoint".
«Розвинуте мовлення
https://naurok.com.ua/ma – запорука успішного
yster-klas-stvorennyaнавчання».
interaktivnihdidaktichnih-igor-vВиготовила лото за
programi-microsoftлексичними темами.
powerpoint-49110.html
Виготовила альбом
Переглянула вебінар
«Дидактичний
«Секрети
матеріал для
артикуляційної
виправлення недоліків
гімнастики».
вимови звуків Ш та
https://www.youtube.co
Ж».
m/watch?v=hG5YpQ_C7
HY
Переглянула вебінар
«Дидактичні ігри на
розвиток мовлення в
корекційно-ігровій
діяльності дошкільнят»,
заповнення зошиту
самоосвіти.
https://www.youtube.co
m/watch?v=i16JujP2aik

V тиждень
(13.04 – 17.04)
Робота з
дітьми
Розсилка по
Viber
індивідуальних
завдань по
автоматизації
сонорних
звуків.
(чистомовки,
скоромовки).
Розсилка
наочного
матеріалу для
закріплення
мовленнєвих
навичок з теми:
«Космос».
Розіслала
завдання для
закріплення
навичок
звукового
аналізу слів.
(viber група)

Робота з
батьками
Індивідуальні
консультації
для батьків,
які
потребують
допомоги при
виконанні
завдань з
дітьми під час
карантину.
(viber група,
телефон).

Поповнення
Підвищення
матеріальнокваліфікації
дидактичної бази
Переглянула вебінар
Поповнила картотеку
«Інтерактивний урок: пальчикових вправ
ресурси для створення «Пальчикові вправи в
дидактичних онлайн- віршах». (Автор Ю.
ігор та роздаткового
Турчина)
матеріалу»,
заповнення зошиту по Виготовила альбом
самоосвіті.
«Дидактичний матеріал
https://www.youtube.co для виправлення
m/watch?v=Q2NeMc8u недоліків вимови звуків Л
Bvk
та Л*».

Переглянула вебінар
Підготувала
«Онлайнконсультаці.
конструктори для
Для батьків
інтерактивних
«Поради
робочих аркушів
батькам
(ІРА)», заповнення
майбутніх
зошита самоосвіти
першокласник https://www.youtube.co
ів».
m/watch?v=97Uc0qeq8
(viber група)
O0&t=3368s
Опрацювала фахову
літературу «Допомога
дітям з мовленнєвими
проблемами».
( Шукшина Л.)
Перегляд вебінару
«Пальчикові ігри:
розвиваємо дрібну
моторику»
https://www.youtube.co
m/watch?v=PRC7YcDz
gAI

Виготовила дидактичну
гру «Мій, моя, моє»
Розробляла конспекти
корекційних занять.
Виготовила альбом
«Різнокольорові загадки»
Автор Доброгорська
Галина.
Публікація методичної
розробки на сайті
Всеосвіта.
https://vseosvita.ua/library/
vidkrite-zanatta-rozvitkumovlenna-z-elementamigramoti-ta-kineziologicnihvprav-mi-gotuemos-doskoli-250348.html

VI тиждень
(20.04 -24.04)
Робота з
дітьми
Розсилка по
вайберу
мовленнєвого
матеріалу для
закріплення
мовленнєвих
навичок з теми:
«Україна – моя
Батьківщина».
Вивчення
вірша з теми
«Облітав
журавель».

Робота з
батьками
Індивідуальні
консультації
для батьків,
які
потребують
допомоги при
виконанні
завдань з
дітьми під час
карантину
(viber група,
телефон)

Консультація
для батьків
Розсилка
«Кінезіологіч
апіндивідуальн ні вправи для
их завдань по
дітей».
автоматизації
(viber група)
звуків.
(viber група)

Поповнення
матеріальнодидактичної бази
Підбір матеріалів та
оформлення
картотеки
«Використання Суджок в логопедії».

Підвищення
кваліфікації
Опрацювала фахову
літературу «Формування
у дітей старшого
дошкільного віку
мовленнєвої діяльності :
діагностико-розвивальний
комплекс» Калмикова
Створила
Л.О. , заповнення зошита презентацію-гру
самоосвіти.
«Дикі птахи та їх
дитинчата».
Перегляд вебінару
Розміщення на сайті
«Розвиток імпресивного
Всеосвіта.
мовлення у дітей з
https://vseosvita.ua/libr
інтелектуальними
ary/prezentacia-dikiпорушеннями»,
ptahi-ta-ih-ditincataзаповнення зошиту
254226.html
самоосвіти
https://vseosvita.ua/webinar Виготовила папку
/rozvitok-impresivnogo«Звукові картки».
movlenna-u-ditej-zintelektualnimiporusennami-167.html

VII тиждень
(27.04 – 01.05)
Робота з
дітьми
Розсилка по
вайберу
мовленнєвого
матеріалу для
закріплення
мовленнєвих
навичок з теми
«Будівництво.
Професії на
будівництві».
Розсилка по
Viber
індивідуальних
завдань по
закріпленню
набутих знань і
навичок.
(viber група)
Провела д.г.
«Хто що
робить», «Що
кому потрібно
для роботи».
Вивчення
вірша-загадки
про
будівельника.

Робота з
батьками

Підвищення кваліфікації

Перегляд вебінару «Як
Індивідуальні
логопеду бути ефективним?»
консультації
Ю. Рібцун, заповнення
для батьків, які зошиту самоосвіти.
потребують
https://youtu.be/1HxfhJTxloM
допомоги при
виконанні
Перегляд відео «Як розвивати
завдань з
мовлення дитини: поради від
дітьми під час логопеда Альони Король».
карантину.
https://youtu.be/4stldr49fS4
(viber група,
телефон).
Опрацювання статті
Галущенко В.І. –
Підготувала
«Застосування інноваційних
консультацію: логопедичних технологій у
«Використання корекційній роботі з дітьми з
кінезіологічних порушеннями мовлення»
вправ
у http://aqce.com.ua/vypusk-7-tкорекційній
1-t-2/galucshenko-viроботі з дітьми zastosuvannja-innovacijnihіз ЗПР».
logopedichnih-tehnologij-ukorekcijnij-roboti-z-ditmi-zporushennjami-movlennja.html
Перегляд відео
«Логопедичний масаж при
дизартрії» частина 1 та 2.
https://youtu.be/hSpJ5rWfb9A
https://youtu.be/SwaZO7mjcIw

Поповнення
матеріальнодидактичної
бази
Виготовила
дидактичну гру
на
автоматизацію
звуків Р, Р’.
Підбір
мовленнєвого та
наочного
матеріалу для
індивідуальних
домашніх
завдань по
автоматизації
звуків.
Оформила папку
«Поради
логопеда для
батьківського
куточка».
Виготовила
дидактичний
матеріал
«Протилежності.
Мавпа».

VIII тиждень
(04.05 – 08.05)
Поповнення
Робота з дітьми
Робота з
Підвищення кваліфікації
матеріальнобатьками
дидактичної
бази
Розіслала
Перегляд вебінару
Виготовлення
мовленнєвий та
Оформлення «Запитання як засіб розвитку дидактичних ігор
наочний матеріал презентації
мислення і мовлення дітей», «Що під
для
для батьків
заповнення зошита
подушкою?» та
індивідуальних
«Граємо з
самоосвіти.
«Що під
домашніх завдань пальчиками». https://youtu.be/sYzxuVutuxc рукавицею?»
по автоматизації
(viber група)
Автор Лілія
звуків.
Перегляд вебінару
Салівон
(viber група)
«Виявлення та корекція
Індивідуальні фонетико-фонематичного
Виготовлення
Підбір та розсилка консультації недорозвитку мовлення у
«Фразового
мовленнєвого та
для батьків,
дошкільників»
конструктора»
наочного
які
https://youtu.be/TbFm_xqe094 Автор Репецька
матеріалу для
потребують
К. В. та
індивідуальних
допомоги при Перегляд вебінару «Онлайн- дидактичної гри
домашніх завдань виконанні
ресурси для організації
«Яка цукерка?»
з лексичної теми
завдань з
практичної роботи з
«Квіти, комахи».
дітьми під
візуальними джерелами
Виготовлення
(viber група)
час
інформації»
дидактичного
карантину.
https://youtu.be/HxC_QSr5Pj0 посібника
Провела д.г. «Які (viber група,
«Слова –
квіти в букеті»,
телефон)
Перегляд відео «Ігри від
близнюки».
«Назви комах».
Марини для розвитку
Автор Ю.
дитини. Пальчикова
Турчина
Розіслала текст та
гімнастика.
мнемотаблицю
Нейрогімнастика. Масаж
Виготовлення
для переказу
рук.»
мнемотаблиць до
оповідання
https://youtu.be/kFhyCqEA4gg віршів про
В.Сухомлинського
професії
«Щоб метелик не
дорослих та
наколовся».
дидактичної гри
«Поясніть,чому».

