
Інтерактивна форма роботи  

«Формування команди психолого-

педагогічного супроводу дитини з 

особливими освітніми потребами у 

закладі дошкільної освіти». 

 
Підготувала практичний психолог ЗДО (ясла-садок) №534 

Яремич Оксана Юріївна 



Мета: допомогти керівникам закладів освіти, за участю 

практичного психолога,  побудувати ефективну команду 

супроводу дітей з особливими освітніми потребами в 

закладі. 

Згуртувати фахівців, які входять до команди супроводу 

дитини з особливими потребами, налаштувати їх на 

продуктивну роботу в команді.  

Допомогти педагогам, які входять в команду супроводу 

дитини, краще зрозуміти дітей, з особливими освітніми 

потребами. Створити позитивний робочий мікроклімат, 

обстановку довіри у команді супроводу. 

  

Цільова аудиторія: керівники закладів дошкільної 

освіти, вихователі- методисти ЗДО, практичні психологи, 

спеціальні педагоги, педагоги. 



План 

 
1. Правила групи. 

2. Вступ до теми. 

3. Вправа- знайомство 

«Самопрезентація». 

4. Вправа «Дві правди та одна брехня».  

5. Презентація притчі про « Рай і Пекло». 

6. Вправа «Крокодил». 

7. Вправа «Сліпий і поводир». 

8. Техніка «Ярлики». 

9. Вправа на релаксацію «На хвилях 

фантазії». 



Взаємодомовленності під час нашої 

роботи в групі: 
 

1. Правило «Піднятої руки». 

2. Говорити лише від свого імені, свій досвід, 

потреби, почуття, думки.   

3. Цінувати спільний час, говорити коротко й 

ясно.   

4. При потребі можна вийти – виходимо тихо, 

нікому не заважаючи.  

5. Поважати думки та почуття інших.  

6. Проявляти активність; 

7.  У разі повітряної тривоги - самостійно 

попіклуватися про власну безпеку. 



Вправа- знайомство 

«Самопрезентація». 

 
 Зараз я пропоную познайомитися та 

самопрезентувати себе. Отже, пропоную 

вам назвати своє ім’я та продовжити 

речення по колу: «Мене звати Оксана. Я не 

хочу хвалитися, але я …», «Я не скаржуся, 

але я …» (Риси характеру, особливості, 

інтереси, вподобання, тощо). 



Вправа «Дві правди та одна брехня». 
 

 Мета: вправа на знайомство. Створити більш 

довірливі відносини у групі, позитивний 

настрій та налаштуватися на подальшу роботу 

у колективі. 

 Кількість людей в команді: групи 3-5 людей 

(поділитися за допомогою кольорових карток, 

датами народження (зима, весна, літо, 

осінь), тощо). Команда супроводу дитини у 

закладі освіти працює уся разом у одній 

групі. 

 Час: 2-3 хвилина на людину 



Правила гри: Попросіть у групі усіх розказати про себе два 

факти та одну брехню. Чим більш екзотичні факти (наприклад, « 

Я стрибала з парашутом у Коста- Риці») та чим достовірніша 

брехня (наприклад, «Я маю двох собак»), тим веселіше буде гра. 

Попросіть кожного з учасників представити три таких 

твердження про себе та запропонуйте групі проголосувати, щоб 

обрати, де правда, аде брехня.   

 Ця вправа добре підходить, як для тих груп, де учасники погано 

знають один одного, так і для тих, де знають один одного тільки 

з боку професійного спілкування. Те про що учасники 

розповідають у грі, в подальшому може стати темою для розмов 

( наприклад, «А що ти ще робила в Коста–Риці?»), які 

допоможуть створити більш повне уявлення про тих людей, з 

якими ви працюєте, створити більш довірливі та дружні 

відносини у команді. 



Презентація притчі про « Рай і 

Пекло». 
Одного разу людині пощастило побачити Бога. 

Намагаючись дізнатися найважливіше, чоловік 

попросив: "Господи, я б хотів побачити Рай і Пекло". 

Господь узяв людину за руку і підвів його до двох 

дверей. Відкривши одну, вони побачили великий 

круглий стіл з величезною чашею в центрі. Чаша була 

наповнена їжею, яка пахла настільки апетитно, що 

змушувала рот наповнюватися слиною. Навколо столу 

сиділи люди – здавалося, що вони були знесилені, 

хворі або вмирали від голоду. У кожного до руки була 

прикріплена ложка з довжелезною ручкою. Вони легко 

могли дістати їжу, але не могли піднести ложку до 

рота. Їх нещастя просто вражало.- Так, це справді 

Пекло, - сказав чоловік. 

 Вони підійшли до других дверей. Відкривши їх, вони 

побачили такий же круглий величезний стіл, таку ж 

велику чашу, наповнену смачною їжею. І навіть у 

людей навколо столу були точно такі ж ложки. Але всі 

були задоволеними, ситими і щасливими, бо годували 

один одного.- Так це ж Рай! – вигукнув чоловік. 



Вправа «Крокодил».  

   
Мета: дати педагогам змогу відчути, як почувають себе діти з 

мовленнєвими та слуховими труднощами у звичайному для нас світі: 

Правила гри: 

1. Заборонено промовляти будь-які фрази, окремі слова, лише 

дозволяється використовувати жести, міміку та різні пози. 

2. Не можна показувати загадане слово по літерах. 

3. Не можна використовувати сторонні предмети чи вказувати на 

них. 

4. Заборонено промовляти загадане слово губами. 

5. Слово рахується розгаданим, якщо було вимовлено учасниками 

команди, саме так, як написано у завданні. 

Спеціалізовані жести: 

1. Спочатку гравець показує за допомогою пальців скільки слів 

було загадано, та кількість осіб або предметів загаданих у завдані. 

2. Хрест руками позначає «Забутьте». 

3. Кругові рухи рукою або долоню говорять про те, що потрібно 

добирати синоніми, відгадка близька. 

Опис гри: 

Кількість гравців: від 3х людей до необмеженої кількості. 



Вправа "Сліпий і поводир". 

 
Мета: дати педагогам можливість відчути, як 

почувають себе діти з труднощами пов’язаними 

із зором у звичайному для нас світі в зоровому 

сприйнятті. 

Правила: Учасники гри об’єднуються в пари 

"сліпий-поводир". "Сліпий" заплющує очі. 

Завдання "поводиря": провести "сліпого" по 

будівлі, де відбувається тренінг (остерігаючи 

"сліпого", попереджаючи про повороти, сходи і т. 

ін.), запропонувати відгадати різні об'єкти на 

шляху, запитуючи: "Що це таке?". Потім учасники 

міняються ролями. 



Техніка «Ярлики». 
Мета: поставити себе на місце іншої людини, 

відчути як воно бути, коли тебе сприймають 

через призму певної ролі; розвивати 

толерантність, виховання терпимості та 

розуміння індивідуальності кожної особистості, 

соціальної групи, нації; формування 

толерантного ставлення до оточуючих.  

Завдання: 

1. ознайомити учасників гри з поняттям та 

ознаками толерантності; 

2. підготувати до прийняття цінності кожної 

людини, усвідомлення індивідуальних 

особливостей один одного; 

3. сприяти подоланню упередженого ставлення 

до інших; 

4. показати хибність ставлення до інших на 

основі сформованих стереотипів та їх вплив на 

життєдіяльність та відносини. 



 Запитання для обговорення в групі 

після завершення вправи: 

 - Ви здогадалися, який у вас ярлик? 

- Що відчуваєте після гри, під час гри? 

 - Як впливає наявність подібних ярликів 

на спілкування? 

- Як часто ми зустрічаємося з ситуаціями 

навішування ярликів? 

 - Чи легко позбутися ярликів? Як це 

зробити? 



Вправа на релаксацію «На хвилях 

фантазії». 

 
Мета: розслаблення м’язів тіла, зняття 

напруги після інтенсивної роботи. 

Налаштування на позитив. 

 



Дякую за увагу! 


