
Су-джок терапія в роботі вчителя – логопеда 

Витоки здібностей дітей  

знаходяться на кінчиках пальців. 

В.Сухомлинський 

Розвинене мовлення – найважливіша умова всебічного повноцінного розвит-

ку дітей. Що багатша й правильніша в дитини мова, то легше їй висловлювати свої 

думки, ширші її можливості в пізнанні навколишнього середовища, змістовнішими 

та більш повноцінними стають відносини з однолітками й дорослими, активніше ві-

дбувається психічний розвиток. Але останнім часом спостерігається зростання кіль-

кості дітей, які мають мовленнєві порушення. 

 Сьогодні в арсеналі вчителів – дефектологів та вчителів – логопедів є значний  

практичний матеріал, застосування якого сприяє ефективному мовленнєвому розви-

тку дитини. Його умовно можна поділити на дві групи: 

 матеріал який допомагає безпосередньому мовному розвитку дитини; 

 опосередкований, до якого відносяться нетрадиційні логопедичні технології. 

 

Нетрадиційні методи впливу педагогів стають перспективними методами 

корекційно - розвивальної роботи з дітьми, які мають порушення мовлення. Одним 

із таких методів є Су - джок терапія. У перекладі з корейської мови «су» означає 

кисть, «джок» - стопа. Розробником Су - джок  терапії вважається корейський про-

фесор Пак Чже Ву. Вона передбачає вплив через кисті рук та стопи ніг на орга-

нізм людини. Доволі цікавим є те, що в будові кисті та стопи є дивовижна подіб-

ність із будовою людського тіла. У тілі людини можна виділити тулуб і п’ять час-

тин, які виступають – голову з шиєю і чотири кінцівки. Подивившись на свою кисть, 

ми бачимо, що вона теж складається з долоні й п’яти частин, які виступають,- паль-

ців. 

 Систему відповідності всіх органів тіла на кисті та стопи можна вважати «дис-

танційним управлінням» нашого організму. На них є точки або зони, які взаємоді-

ють із різними ділянками кори  головного мозку, тому, визначивши відповідність за 

мовлення дитини, можна впливати на них із метою профілактики й корекції мовлен-

нєвих порушень. За мовлення в людини відповідають дві зони, що знаходяться в ко-

рі головного мозку, - зона Верніке, що відповідає за сприймання мовлення, та зона 

Брока, що відповідає за вимовляння звуків самою людиною. 

 Для стимуляції мовленнєвого розвитку необхідно впливати на точки, які від-

повідають головному мозку. За теорією Су – джок, це верхні фаланги пальців. Під 

час Су – джок терапії основну увагу необхідно приділяти саме цим ділянкам кисті 

руки, а вплив на точки які відповідають за інші органи, покращує загальний стан 

організму дитини. Отже вплив на кисть дитини допомагає здійснити комплексну 

корекційну роботу. 



Дуже важко не погодитися з тим, що дрібна моторика пальців дитини стиму-

лює розвиток центральної нервової системи та сприяє розвитку мовлення. Здійсню-

ється розвиток окремих психічних функцій, які формують у дошкільнят уміння, не-

обхідні для навчання в початкових класах. 

 Методи Су – джок терапії – це ефективні засоби корекції, які деталі частіше 

застосовуються в спеціальній педагогіці й допомагають досягти максимально мож-

ливих успіхів у подоланні мовних труднощів дітей дошкільного віку. На тлі компле-

ксної логопедичної допомоги нетрадиційні методи терапії, не вимагаючи особливих 

зусиль, оптимізують процес корекції мовлення і сприяють оздоровленню всього ор-

ганізму дитини. 

 Су – джок терапія – це висока ефективність, безпечність, і простота, найкра-

щий метод самодопомоги, який нині існує. За допомогою спеціальних кульок («Їжа-

чків») та кілець зручно масажувати пальці, що позитивно впливає на весь організм, 

дає змогу збільшити потенційний енергетичний рівень дитини, збагачує її знання 

про власне тіло, розвиває тактильні відчуття. 

  

Су – джок терапія має таку мету: 

 нормалізувати м’язів тонус; 

 опосередковано стимулювати мовленнєві зони в корі головного мозку; 

 коригувати мовленнєві порушення за допомогою нетрадиційної технології Су 

– джок. 

 

Завдання Су – джок терапії: 

 нормалізувати тонус м'язів, стимулювати мовленнєві зони в корі голов-

ного мозку; 

 використовувати елементи Су – джок терапії на різних етапах роботи з 

корекції мовлення; 

 впливати на зниження рухової та емоційної розгальмованості, нормалі-

зувати тонус; 

 розвивати орієнтацію в просторі, пам'ять та увагу 

 

Для реалізації поставлених завдань в корекційній роботі ми використовуємо 

такі форми й напрями роботи: 

 розвиток фонематичного слуху; 

 корекція звуковимови; 

 розвиток орієнтації у просторі; 

 розвиток лексико – граматичної сторони мовлення; 

 розвиток загальної і дрібної моторики. 



Прийоми роботи Су – джок терапії 

 

 Масаж спеціальною кулькою. Оскільки на долоні знаходиться безліч актив-

них точок, ефективним способом їх стимуляції є масаж спеціальною кулькою, 

якою дитина в пливає на пальчики, кисті, долоньки. У дитини підвищується 

тонус м'язів, відбувається прилив крові до кінцівок, унаслідок цього відбува-

ється поліпшення дрібної моторики й чутливості кінцівок. Дітям подобається 

масажувати пальці й долоньки «кульками – їжачками». 

 

 Масаж еластичним кільцем. Пружинні кільця надіваються на пальчики ди-

тини й прокручуються по них по них, масажуючи кожен палець до його поче-

рвоніння і появи відчуття тепла. Цю процедуру необхідно повторювати кілька 

разів на день. 

 

Використовуючи Су – джок терапію, ми застосовуємо такі методи роботи: 

 Взаємодія з казковими героями. Дитині пропонують програти казку, вико-

ристовуючи Су – джок терапію. 

 Словесні прийоми. Скоромовки, вірші, казки, оповідання, запитання. 

 Ігрові прийоми. Заняття – шоу, ігрові вправи. 

 Наочні прийоми. Схеми, відеоматеріали, демонстрації, ілюстрації. 

 Практичні дії. Масаж кисті, стопи й пальців. 

 

Су – джок терапію проводять поетапно: 

І етап: 

 знайомство дітей із Су – джок терапією, правилами використання; 

 діти виконують вправи мовчки за зразком. 

 

ІІ етап: 

 закріплення знань у вправах, іграх; 

 діти повторюють текст. 

 


