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Змены, якія адбываюцца ў навакольным асяроддзі, патрабуюць неабходнасці фарміравання 

актыўнай асобы, якая валодае здольнасцю эфектыўна здзяйсняць моўную камунікацыю. 

Праблема фарміравання і развіцця звязнага маўлення актуальная тым, што маўленне 

з’яўляецца неадемным кампанентам любой формы дзейнасці вучня і яго паводзін. 

У дзяцей малодшага школьнага ўзросту часта адзначаецца несфарміраванасць або 

недаразвіццё звязнага маўлення, што аказвае адмоўны ўплыў на развіццё і навучанне дзіцяці. 

Пад звязным маўленнем разумеецца разгорнутае выказванне пэўнага зместу, якое 

здзяйсняецца лагічна, паслядоўна, граматычна правільна. 

Разгорнутае звязнае выказванне  прадугледжвае ўтрыманне ў памяці састаўленай праграмы 

ўсяго паведамлення, якое задзейнічае ўсе віды кантролю за працэсам моўнай дзейнасці з апорай як 

на слыхавое, так і на зрокавае ўспрыманне. 

Пры фарміраванні ўмення пабудовы звязнага выказвання найбольш эфектыўным 

з’яўляецца спалучэнне слоўнага і нагляднага метадаў, так як уключаецца некалькі аналізатараў 

(зрокавы, слыхавы, тактыльны). Адным з эфектыўных наглядных метадаў фарміравання звязнага 

выказвання з’яўляецца выкарыстанне сэнсарна-графічных схем. 

Сэнсарна-графічная схема адлюстроўвае асноўныя ўласцівасці аб’ектаў (колер, форму, 

велічыню, матэрыял, дзеянні дзіцяці з аб’ектамі), уяўленні аб якіх мы атрымліваем праз сэнсарныя 

каналы. 

Метадычныя парады 

 Дапаможнік можна выкарыстоўваць як для індывідуальнай, так і для групавой работы з 

дзецьмі малодшага школьнага ўзросту; 

 Карыстанне дапаможнікам можа адбывацца як пад кіраўніцтвам педагога, так і ў 

самастойнай дзейнасці дзяцей; 

 Працягласць працы з дапаможнікам залежыць ад адукацыйных задач; 

 Не забывайце хваліць дзяцей, калі яны справіліся з заданнем. Дапамажыце, калі ўзніклі 

цяжкасці. 
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 Дапаможнік складаецца з 2 мадэляў  універсальных сэнсарна-графічных схем са зменнымі 

сімваламі: 

 Сэнсарна-графічная схема № 1 

- Набор 1.  Выявы прадметаў, вырабленых з фаамірана (садавіна, агародніна, ягады); 

- Набор 2. Прадметныя малюнкі (жывёлы, птушкі, поры года, сюжэтныя малюнкі пор года) 

 Сэнсарна-графічная схема № 2 

- Набор 3. Зменныя сімвалы; 

- Набор 4. Прадметныя апоры для апісання пор года вырабленныя з фаамірана. 

 

Набор гульняў з выкарыстаннем сэнсарна-графічнай схемы № 1 

Гульня “Апішы прадмет” (садавіна, агародніна, ягады) 

Выкарыстоўваем універсальную сэнсарна-графічную схему № 1 са зменнымі сімваламі.   

Мэта: стварэнне слоўнага вобраза прадмета, прыкметы і якасці якога раскрываюцца ў пэўнай 

паслядоўнасці: сімвал “вока” - колер, форма, памер; сімвал “нос” - пах;  сімвал “язык” - смак;  

сімвал “рука” – фактура. 

Інструкцыя: Разгледзь малюнак, апішы адлюстраваны прадмет карыстаючыся схемай. 

Гульня “Апішы істоту” (птушкі, жывёлы) 

Мэта: стварэнне слоўнага вобраза істоты, прыкметы і якасці якой раскрываюцца ў пэўнай 

паслядоўнасці: сімвал “вока” - колер, памер, знешні выгляд (птушкі: дзюба, галава, лапы, 

апярэнне; жывёлы: лапы, вушы, хвост, знешні выгляд); сімвал “вуха” – гукі, якія ўспрымаем на 

слых; сімвал “рука” – фактура.   

Інструкцыя: Разгледзь малюнак, апішы адлюстравануюістоту, карыстаючыся схемай. 

 

Гульня “Наадварот” 

Тып 1 

Выкарыстоўваем набор № 1 (садавіна, агародніна, ягады), № 2 (птушкі, жывёлы).  

Мэта: параўнанне па памеры і правільнае дапасаванне назоўнікаў з прыметнікамі ў родзе.  

Інструкцыя: Дзіцяці неабходна правільна падабраць адваротнае словазлучэнне да прапанавага 

настаўнікам прадметнага малюнка і словазлучэння (напрыклад: вялікі яблык- маленькая сунічка і 

г.д.). 

Тып 2 

Выкарыстоўваем набор № 1 (садавіна, агародніна, ягады).  

Мэта: параўнанне па ўласцівасцях смаку.  

Інструкцыя: Дзіцяці неабходна правільна падабраць адваротнае словазлучэнне да прапанавага 

настаўнікам прадметнага малюнка і словазлучэння (салодкі апельсін – кіслы лімон і г.д.).  

Тып 3 

Выкарыстоўваем набор № 2 (птушкі, жывёлы).  
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Мэта: параўнанне па памеры і правільнае дапасаванне назоўнікаў з прыметнікамі ў родзе. 

Інструкцыя: Дзіцяці неабходна правільна падабраць адваротнае словазлучэнне да прапанавага 

настаўнікам прадметнага малюнка і словазлучэння (напрыклад: воўк злосны -  кошка ласкавая, 

тыгр драпежны – карова траваядная і г.д.). 

 

Гульня“Чый, чыя, чыё?” 

Тып 1 

Выкарыстоўваем набор № 2 (птушкі) і сімвалы   (галава, дзюба, лапы, пяро). 

Мэта: утварэнне прыналежных прыметнікаў.  

Інструкцыя: Дзіцяці неабходна правільна ўтварыць словазлучэнне з прапанаваным сімвалам 

часткі цела і істоты з прадметнага малюнка (напрыклад: верабей – лапа – вераб’іная лапа і г.д.) 

Тып 2 

Выкарыстоўваем набор № 2 (жывёлы) і сімвалы   (вушы, лапы, хвост). 

Мэта: утварэнне прыналежных прыметнікаў.  

Інструкцыя: Дзіцяці неабходна правільна ўтварыць словазлучэнне з прапанаваным сімвалам 

часткі цела і істоты з прадметнага малюнка (напрыклад: воўк – лапа – воўчая лапа і г.д.) 

 

Гульня “Гаспадары і гаспадыні” 

Выкарыстоўваем набор № 1 (садавіна, агародніна, ягады). 

Мэта: утварэнне прыметнікаў ад назоўнікаў. 

Інструкцыя:  а). Дзецям раздаюцца прадметныя малюнкі, карыстаючыся якімі ім патрэбна 

правільна назваць “загатоўкі” на зіму (напрыклад: кампот з вішань – вішнёвы кампот, варэнне са 

сліў – слівовае варэнне). 

б). Дзецям неабходна скласці сказы (напрыклад: Я звару слівовае варэнне.). 

 

Гульня “Назаві ласкава” 

Выкарыстоўваем набор № 1 (садавіна, агародніна, ягады), набор № 2 (птушкі, жывёлы). 

Мэта: утварэнне слоў з выкарыстаннем памяншальна-ласкальных суфіксаў. 

Інструкцыя:  а).Дзіцяці неабходна па прадметным малюнку ўтварыць памяншальна-ласкальную 

форму слова пры дапамозе суфіксаў (напрыклад: лімон – лімончык, ліса- лісічка). б) Дзіцяці 

неабходна па прадметным малюнку утварыць словазлучэнне “прыметнік – назоўнік” ў 

памяншальна-ласкальнай форме (напрыклад: чырвоненькі памідорчык, рыжанькая лісічка). 

 

Гульня “Назаві дзіця” 

Выкарыстоўваем набор № 2 (птушкі, жывёлы). 

Мэта:  правільнае называнне дзіцянят жывёл.  

Інструкцыя: Дзіцяці неабходна па прапанаваным малюнку дарослай істоты правільна назваць 

дзіцяня. 
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Гульня “Пазнай па апісанні” 

Выкарыстоўваем універсальную сэнсарна-графічную схему № 1 са зменнымі сімваламі.   

Мэта: па створаным слоўным вобразе зашыфраванага прадмета адгадаць яго. 

Інструкцыя: Выбіраецца адзін вучань, які апісвае прадмет (істоту) не называючы яго, а ўсе 

астатнія адгадваюць што гэта. 

 

Гульня “Складзі сказ” 

Выкарыстоўваем набор № 1 (садавіна, агародніна, ягады), № 2 (птушкі, жывёлы).   

Мэта: складанне сказаў з прапанаваным прадметным малюнкам.  

Інструкцыя: Дзіцяці патрэбна выбраць прадметны малюнак і скласці з ім словазлучэннне, а 

потым сказ. 

 

Набор гульняў з выкарыстаннем сэнсарна-графічнай схемы № 2 

Гульня “Чароўнае маляванне” 

Тып 1 

Выкарыстоўваем універсальную сэнсарна-графічную схему № 2 са зменнымі сімваламі для 

навучання дзяцей пабудове паслядоўнага звязнага выказвання.   

Мэта: стварэнне выказвання апісальнага характару, якое раскрываюцца ў пэўнай паслядоўнасці з 

апорай на сімвалы: 

 Сімвал “вока” –нежывая прырода: сонца, неба, снег, вада; жывая прырода: расліны (кусты, 

дрэвы, кветкі), птушкі, жывёлы, людзі. 

Інструкцыя: Разгледзь малюнак пары года і адкажы на пытанні настаўніка (настаўнік дэманструе 

прадметныя малюнкі адпаведнай пары года).  

- Якое сонца вясной? 

- Якое неба? 

- Што адбываецца са снегам і ільдом?  

- Якія змены адбываюцца ў жыцці дрэў?  

- Якія першыя кветкі вырастаюць на праталінах? 

- Што адбываецца ў жыцці жывёл і птушак? 

- Якія змены адбываюцца ў жыцці людзей? 

Тып 2 

Выкарыстоўваем універсальную сэнсарна-графічную схему № 2 са зменнымі сімваламі для 

складання выказвання вучнямі без дапамогі настаўніка. 

Мэта: стварэнне выказвання апісальнага характару, якое раскрываюцца ў пэўнай паслядоўнасці з 

апорай на сімвалы: 



 

5 

 

 Сімвал “вока” –нежывая прырода: сонца, неба, снег, вада; жывая прырода: расліны (кусты, 

дрэвы, кветкі), птушкі, жывёлы, людзі. 

Інструкцыя: Разгледзь малюнак пары года і апішы яе самастойна. 
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