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Pop-tube - антистрес-іграшка, що отримала

популярність серед дітей ще у кінці 2021 році. 

Являє собою пластикову гармошку у вигляді

трубки різних кольорів, яка має можливість

розтягуватися та з’єднуватися між собою . 

Під час розтягування видає цікавий тріскучій

звук. Беручи до уваги той факт, що така

іграшка дуже подобається дітлахам, кожен

творчий педагог може використовувати на 

свій власний розсуд можливості даної

іграшки. 



Така іграшка звичайно сприяє
розвитку дрібної мотики та
допомагає дитині розслабитися.
Нервові закінчення на кінчиках
наших пальців утворюють нейронні
зв'язки з певним відділом
головного мозку. Тому, коли ми
перебираємо пальцями іграшку,
розтягуємо її або вертимо руками,
відбувається процес релаксації. Це
можна порівняти з медитацією,
адже наш мозок відпочиває і
розслабляється, а стрес покидає
нас. Ну і звичайно за допомогою
Pop-tube можна розвивати
мовлення, увагу , орієнтування на
площині.



До вашої уваги хочу запропонувати добірку вправ з власного досвіду, які допоможуть дитині у цікавій
формі закріплювати мовленнєвий матеріал. Дані ігри добре зарекомендовали себе під час корекційно-
розвиткових занять. Дітлахи залюбки виконують різноманітні вправи з Pop-tube. 

Існує декілька варіантів використання Pop-tube під час роботи над корекцією
звуковимови :
«Трубку розтягни – звук правильно кажи» . Дитина ізольовано промовляє звук і 
при цьому розтягує трубочку обома руками за два кінця. Темп розтягування може
бути повільним і швидким, при цьому потрібно правильно вимовити заданий 
звук.
«Голосно-тихо» Можна почергово промовляти заданий звук з різною силою 
голосу. Коли промовляє звук тихо трубочку розтягуємо вказівним і великим 
пальчиками, а коли голосно – кулачками тощо. 

«Послухай і порахуй» Дитина має уважно послухати
дорослого, визначити скільки разів він тупнув ногою або
плеснув у долоні і стільки ж разів промовити вказаний звук з 
одночасним розтяжінням трубки

«Слухай і розрізняй» Ефективно використовувати Pop-tube і під
час диференціації звуків. Дитина промовляє звуки або склади і 
при цьому також розтягує трубку. Можна промовляти склади
(слова) і при цьому приєднувати трубки різного кольору : н-д  
Ша (жовта трубка), са (синя) тощо.



За допомогою Pop-tube можна допомогти дитині запам’ятати образ 
букви. Діти із задоволенням виконують вправу із викладення заданої
букви при цьому процес запам’ятовування проходить швидше та із
зацікавленням. 



Pop-tube допомагає дитині відтворювати слова різної складової структури, спираючись на візуальну
опорну, до того ж у цей час застосовуються тактильні сенсорні стимули, а це додаткова допомога для
дитини з порушеннями мовлення. Вправи з цього напрямку можуть бути різноманітними і ось деякі
вправи з цього напрямку:

«Скільки складів» Вправу можна проводити з 
використанням іграшок або картинок. Дорослий пропонує
дитині поділити слово на склади. При вимові слова по 
складам єднаємо трубки різних кольорів за кількістю
складів.

«Повторюй за мною»
Дорослий промовляє слово по складах , а дитина
промовляє слово після дорослого про цьому розтягуючі
трубку необхідну кількість разів.

«Довге-коротке слово» Вправу можна проводити з 
використанням малюнків. Дорослий пропонує дитині
визначити, які слова короткі, а які довгі. Для цього дитина
має промовити назви малюнків по складах і з’ясувати за 
кількістю складів яке слово найдовше, а яке найкоротше. 
При вимові слова по складам розтягуємо трубки необхідну
кількість разів. В кінці гри можна подивитися на тубочки і 
визначити скільки слів було довгих, а скільки коротких.



Дякую за увагу.

Пам'ятаємо! 

Дитина розвивається у грі!
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