
Методичні рекомендації щодо організації мовленнєвої взаємодії старших 

дошкільників. 

Формування навичок мовленнєвої взаємодії з однолітками набуває у 

старшому дошкільному віці неабиякого значення. Адже саме комунікативно-

мовленнєвий розвиток зумовлює здатність старших дошкільників, 

розв’язуючи певні завдання під час пізнавальної , трудової, образотворчої 

діяльності діяльності, планувати свої дії, узгоджувати їх з партнерами та 

домовлятися з ними про спільні дії, для досягнення певного результату. 

Високий рівень мовленнєвих досягнень дає можливість дитині реалізувати як 

соціальну, так і інтелектуальну активність у колі однолітків. 

 Правила позитивного спілкування та взаємодії. 

1. Розмовляти мовою партнера – учасники взаємодії мають 

спілкуватися між собою знайомою, доступною, зрозумілою всім 

мовою. 

2. Поважати партнера, підкреслювати його значущість (брати до уваги 

його пропозиції, враховувати його знання і можливості, надавати 

право вибору, схвалювати його досягнення). 

3. Підкреслювати спільне – «ми з тобою схожі» (єдність інтересів, 

цілей, завдань, планів, думок партнерів зі спілкування). 

4. Проявляти інтерес до проблем партнера (за допомогою слів, дій, 

учинків). 

 Інтерактивні методи навчання. 

Інтерактивні методи –це способи цілеспрямованої міжсуб’єктної 

взаємодії, що забезпечують оптимальні умови розвитку дітей. 

Назва методу Зміст методу 
Мікрофон  Діти разом з вихователем утворюють коло та, 

передаючи одне одному імітований або 
іграшковий мікрофон, висловлюють свої думки на 
задану тему – запропоновані до розгляду питання 
чи проблеми. Висловлювання не обговорюються. 

Дебати Діти разом з вихователем утворюють коло та, 
передаючи один одному імітований або 
іграшковий мікрофон, висловлюють свої думки на 
задану тему – запропоновані до обговорення 
питання чи проблеми.                       
Висловлювання обговорюються: діти ставлять 
одне одному запитання, відповідають на них, 
шукаючи спосіб розв’язання проблеми. 



Удвох Діти утворюють робочі пари та виконують 
запропоноване завдання. 

Ланцюжок  Діти утворюють робочі пари, обговорюють 
завдання та вносять свої пропозиції в імітований 
ланцюжок – скажімо у таблицю, де представлений 
хід казки у малюнках або умовних позначках, або 
самі утворюють «ланцюжок дій»,  «потяг» тощо. 

Снігова куля Діти об’єднуються у малі групи і обговорюють 
проблемне питання, ситуацію або виконують 
спільне завдання, домовившись про чітку 
послідовність дій кожного члена групи. 

Синтез думок Діти об’єднуються у малі групи, виконують певне 
зщавдання, наприклад малюнок на аркуші паперу, 
та передають його в іншу групу, учасники якої 
доопрацьовують виконане завдання. 

Коло ідей Кожний учасник або кожна група виконує 
однакове завдання – обдумує певне питання, а 
потім вносить свої пропозиції, ідеї тощо. 

Загальний проект Діти об’єднуються у кілька груп. Групи 
отримують різні завдання, кожне з яких 
спрямоване на розв’язання певного аспекту однієї  
проблеми. А потім кожна група представляє свій 
варіант розв’язання цієї проблеми. 

Асоціативна квітка Діти об’єднуються у кілька груп. На дошці 
закріплюють «середину» квітки з зображенням 
певного поняття.Коджна група добирає слова-
асоціації, картинки-асоціації до цього поняття. 

 

Інтерактивне навчання дошкільників – це специфічна форма організації 

освітньої діяльності, метою якої є забезпечення комфортних умов для 

взаємодії, за яких кожен вихованець відчуває свої успіхи і, виконуючи певну 

інтелектуальну роботу, досягає високої продуктивності. 

 

 

 

 

 

 




