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РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ІЗ ЗАТРИМКОЮ 

ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
 
У статті висвітлено корекційний вплив на порушені компоненти пізнавальної 

діѐльності дітей молодшого шкільного віку із затримкоя психічного розвитку під час 
уроків математики. Констатувальна діагностика виѐвила низку порушень у 
розвиткові сприйманнѐ, уваги, пам’ѐті, мовленнѐ та мисленнѐ учнів досліджуваної 
категорії. З метоя подоланнѐ виѐвлених порушень у компонентах пізнавальної 
діѐльності  у статті подано корекційні вправи та розкрито умови їх реалізації під 
час уроків математики. У результаті корекційних зусиль відбулисѐ ѐкісні позитивні 
зміни в усіх досліджуваних компонентах пізнавальної діѐльності, що доводить 
ефективність обраних корекційних впливів. Актуальним ю запровадженнѐ окреслених 
шлѐхів корекції пізнавальної діѐльності в умовах інклязивного навчаннѐ й вихованнѐ 
молодших школѐрів із затримкоя психічного розвитку на уроках математики.  

Ключові слова: пізнавальна діѐльність, затримка психічного розвитку, 
молодші школѐрі, математика, корекційні вправи, педагогічні умови. 

 

Постановка проблеми. Україна прагне ввійти до спільноти 
ювропейських країн, де проповідуятьсѐ ідеї гуманізму, толерантності до 
осіб із особливими потребами.  

З учнѐми, ѐкі маять особливі освітні потреби, маю проводитисѐ 
корекційно-педагогічна робота, що охопляю весь освітній процес. 
Основним завданнѐм ціюї роботи ю підготовка особливої дитини до 
повноцінного життѐ в економічних та соціальних умовах сьогоденнѐ. 

Ефективність навчаннѐ дітей із особливими освітніми потребами 
залежить від рівнѐ активізації та розвитку в них пізнавальної діѐльності. 
Підґрунтѐм успішного засвоюннѐ навчального матеріалу ю достатній рівень 
розвитку таких пізнавальних психічних процесів, ѐк сприйманнѐ, пам’ѐть, 
увага, мисленнѐ та уѐва.  

Особливої актуальності проблема розвитку пізнавальної діѐльності 
набуваю при роботі з дітьми, ѐкі маять затримку психічного розвитку (ЗПР). 
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Теоретичний аналіз науково-методичних джерел засвідчив недостатня 
розробленість досліджуваної проблеми в теорії і практиці спеціальної 
освіти. Виходѐчи з цього, виникаю потреба у знаходженні шлѐхів 
покращеннѐ рівнів розвитку пізнавальної діѐльності молодших школѐрів із 
затримкоя психічного розвитку.  

Аналіз актуальних досліджень. Проблему розвитку дітей із затримкоя 
психічного розвитку вивчали ще дефектологи минулого сторіччѐ (Т. Власова, 
Т. Іллѐшенко, К. Лебединський, В. Лубовський, І. Марковська, В. Мачихіна, 
М. Певзнер, У. Ульѐнкова, Н. Ципіна та ін.). Вони першими почали 
досліджувати аспекти діагностики та корекції цього порушеннѐ.  

Особливості психічного розвитку дітей із затримкоя психічного 
розвитку описували психологи: Л. Виготський, П. Гальперін, І. Дубровіна, 
Д. Ельконін, О. Запорожець, Г. Костяк, О. Леонтьюв, С. Максименко, 
В. Мухіна тощо.  

Питаннѐ корекції затримки психічного розвитку дітей розглѐдалисѐ 
багатьма вченими (І. Агафонова, М. Безруких, С. Громбах, І. Дубровіна, 
С. Юфімова, Б. Круглов, О. Рацул, Т. Сак, В. Синьов, В. Степанов, А. Фурман, 
С. Шевченко та ін.). Усі науковці наголошували на розвиткові в дітей із зат-
римкоя психічного розвитку пізнавальної діѐльності – свідомої діѐльності, 
спрѐмованої на пізнаннѐ навколишньої дійсності за допомогоя таких психіч-
них процесів, ѐк сприйнѐттѐ, мисленнѐ, пам’ѐть, увага, мовленнѐ *3; 11; 13+.  

Л. Кузнецова і Н. Белопольська вивчали особливості мотиваційно-
вольової сфери дітей досліджуваної категорії й визначали характерну 
слабкість вольових процесів, емоційну нестійкість, апатичність та млѐвість 
чи імпульсивність. Дітѐм притаманний  був психічний інфантилізм [12]. 

В. Лубовський описав недостатня сформованість у дітей із затримкоя 
психічного розвитку довільної уваги, функціонуваннѐ основних її 
властивостей (концентрації, розподілу, об’юму та стійкості), що призводить до 
поверхневого сприйнѐттѐ й осмисленнѐ навчального матеріалу [8].  

Дослідники О. Заширіна та Л. Шипіцина виѐвили обмежений обсѐг 
пам’ѐті; низьку швидкість та знижену стійкість запам’ѐтовуваннѐ; 
характерну неточність відтвореннѐ інформації та швидку її втрату [9]. 

Т. Егоровоя, У. Ульѐнковоя, Т. Пускаювоя, В. Лубовським та ін. 
відзначено відставаннѐ в розвиткові розумової діѐльності дітей із ЗПР, що 
виѐвлѐютьсѐ в усіх компонентах структури мисленнѐ – мотиваційному, з 
низькоя пізнавальноя активністя; регулѐційно-цільовому, з 
несформованістя розумових операцій (аналізу, синтезу, абстрагуваннѐ, 
узагальненнѐ, порівнѐннѐ), порушеннѐм динамічних сторін розумових 
процесів. Слабкість розумових операцій перешкоджаю виѐвлення основних 
істотних ознак об’юктів, установленнѐ зв’ѐзків і залежностей між ѐвищами. 

С. Шевченко відзначав, що мовленнюві дефекти в дітей досліджуваної 
категорії виразно виѐвлѐятьсѐ на фоні несформованості пізнавальної 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 3 (77) 

257 

діѐльності. Таким дітѐм важко утворявати зв’ѐзки міжаналізаторної 
взаюмодії, що значно ускладняю процес їх навчаннѐ. Длѐ дітей із затримкоя 
психічного розвитку характерний бідний, неточний, недиференційований 
словник, ѐкий складаютьсѐ переважно з повсѐкденної, побутової лексики [11; 
13]. Всі ці особливості учнів створяять підвищені труднощі в оволодінні ними 
різними навчальними предметами, зокрема математикоя. 

Теоретичний аналіз літературних джерел засвідчив значний 
фактичний матеріал, що висвітляю специфічні особливості розвитку дітей із 
затримкоя психічного розвиту та корекції порушених його сторін. Однак, 
проблема розвитку в учнів із ЗПР пізнавальної діѐльності на уроках 
математики недостатньо досліджена в теоретичному та методичному 
аспектах і ю надзвичайно актуальноя на сучасному етапі розвитку 
спеціальної освіти в Україні.  

Метоя дослідженнѐ ю висвітленнѐ корекційного впливу на порушені 
компоненти пізнавальної діѐльності молодших школѐрів із затримкоя 
психічного розвитку на уроках математики. 

Длѐ отриманнѐ результатів дослідженнѐ застосовуваласѐ низка 
методів: аналіз, синтез, порівнѐннѐ та узагальненнѐ психолого-педагогічної 
літератури з проблеми дослідженнѐ, педагогічний експеримент із 
констатувальним і формувальним його етапами і статистичноя перевіркоя.  

З метоя оцінки рівнѐ розвитку сприйманнѐ в дітей проводилосѐ 
дослідженнѐ за методикоя Р. Немова «акі предмети заховані в 
малянках», розподілу, продуктивності та стійкості уваги – тест «Коректурна 
проба», зорової пам’ѐті – тест «Упізнай фігуру» (варіант тесту Берніптейна), 
пам’ѐті – тест «Запам’ѐтай 10 слів», мовленнѐ та мисленнѐ – тест 
«Сяжетний малянок», здатності та продуктивності виконаннѐ логічних 
операцій – методику «Вільна класифікаціѐ».  

Виклад основного матеріалу. Доведеним ю той факт, що математичні 
знаннѐ ю ефективним засобом інтелектуального розвитку дитини, її 
пізнавальних і творчих здібностей.  

Ще в давнину греки прозвали математику «гімнастикоя длѐ 
розуму». На значеннѐ математики, ѐк навчального предмета та науки, 
наголошували видатні ляди. Так, Леонардо да Вінчі стверджував, що ніѐкі 
лядські дослідженнѐ не можна назвати справжньоя наукоя, ѐкщо вони не 
пройшли через математичні доведеннѐ. Л. Ломоносов указував на роль 
вивченнѐ математики длѐ розумового розвитку лядини. Д. Писарюв 
наголошував, що математика не тільки готую учнѐ до вивченнѐ 
природничих наук, не тільки вчить його мислити правильно і послідовно, а 
й виховую з нього працівника, длѐ ѐкого «працѐ та нудьга» стаять двома 
понѐттѐми, що взаюмно виклячаятьсѐ одне одним. Тож математична 
підготовка даю дитині із затримкоя психічного розвитку можливість 
правильно сприймати навколишній світ, оріюнтуватисѐ в ньому, 
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порівнявати, узагальнявати й робити висновки. Математика ю 
інструментом длѐ пізнаннѐ інших галузей знань і шкільних предметів, 
ефективним засобом пізнавальної діѐльності та подальшої соціалізації. 

Результати констатувальної діагностики засвідчили низький рівень 
розвитку пізнавальної діѐльності в учнів із затримкоя психічного розвитку. 
Лише 30 % молодших школѐрів мали достатній рівень розвитку 
пізнавальної діѐльності, 48 % дітей – середній рівень, 22 % учнів – 
початковий рівень. У той час високого рівнѐ розвитку пізнавальної 
діѐльності в учнів із затримкоя психічного розвитку не виѐвлено.  

акісні результати щодо кожного досліджуваного компоненту 
пізнавальної діѐльності в учнів із затримкоя психічного розвитку 
засвідчили недостатньо сформоване сприйманнѐ. Такі діти потребували 
більш тривалого часу длѐ прийому й обробки сенсорної інформації. Деѐкі 
учні відчували труднощі при роботі зі схематичними зображеннѐми. 

Виѐвлено недостатня сформованість концентрації та стійкості уваги, 
що мало проѐв у постійних відволіканнѐх, швидкій виснаженості та 
стомляваності, руховій розгальмованості дітей із затримкоя психічного 
розвитку. Процеси запам’ѐтовуваннѐ були розвинені нерівномірно. 
Спостерігавсѐ обмежений обсѐг пам’ѐті, низька швидкість та знижена 
стійкість запам’ѐтовуваннѐ. Найбільшоя міроя страждала вербальна 
пам’ѐть. Результати дослідженнѐ засвідчили, що наочний матеріал діти 
запам’ѐтовували значно краще за словесний.  

Діти із затримкоя психічного розвитку також мали низький рівень 
мовленнювої активності, зазвичай вони користувалисѐ простими 
реченнѐми та словосполученнѐми. Більшість дітей мало обмежений 
словниковий запас, недостатній рівень володіннѐ граматичноя будовоя 
мовленнѐ, вони не вміли логічно та зв’ѐзано будувати власне 
висловляваннѐ. Під час розповідей дітей зафіксоване порушеннѐ та 
спотвореннѐ звуковимови, труднощі при узгоджені слів у реченні тощо. 
При розглѐді та коментуванні серії сяжетних картин майже всі діти 
потребували допомоги педагога, ѐка полѐгала в організації сприйманнѐ 
дитини, концентрації її уваги до певних об’юктів, персонажів.  

Емпіричне дослідженнѐ показало, що длѐ дітей із затримкоя 
психічного розвитку було характерне уповільненнѐ процесу мисленнѐ. Учні 
відчували труднощі при порівнѐнні й узагальненні сяжетних картин, 
групуванні та класифікації предметів. Це свідчило про несформованість 
словесно-логічного мисленнѐ, що пов’ѐзане з недоліками мовленнювого 
розвитку і недостатнім опануваннѐм основними розумовими операціѐми. 

Усі ці недоліки впливали на те, що під час вивченнѐ математики в дітей 
із затримкоя психічного розвитку спостерігалисѐ значні труднощі в 
оволодінні навчальним матеріалом, низький рівень оріюнтовно-
дослідницької діѐльності, недостатнѐ сформованість просторово-часових 
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уѐвлень тощо. Вони не вміли обстежувати предмети, тривалий час вдавалисѐ 
до практичних способів оріюнтуваннѐ у властивостѐх предметів. У них 
викликали труднощі просторового оріюнтуваннѐ по словесній інструкції, 
самостійного визначеннѐ й називаннѐ просторових відносин. Недосконалість 
зорового сприйнѐттѐ призводила до того, що учні не впізнавали цифри і 
геометричні фігури, ѐкщо вони були пред’ѐвлені в незвичному ракурсі, у 
перевернутому положенні або в нечіткому графічному їх зображені. 

На уроках математики дітѐм важко було запам’ѐтовувати цифри і 
знаки відносин, засвоявати послідовність чисел у натуральному рѐді та 
вільно в ньому оріюнтуватисѐ. Учні відчували труднощі в оформленні 
відповідей, не вміли складати задачі по наочно представленій ситуації, 
виѐвлѐли труднощі в розумінні сенсу арифметичних дій.  

Длѐ підвищеннѐ рівнів розвитку пізнавальної діѐльності молодших 
школѐрів із затримкоя психічного розвитку нами були впроваджені в уроки 
математики в експериментальній групі корекційно-розвивальні вправи, що 
цілеспрѐмовано впливали на кожен із досліджуваних компонентів 
пізнавальної діѐльності (сприйманнѐ, увага, пам’ѐть, мовленнѐ та мисленнѐ) 
та визначено умови їх використаннѐ. У результаті такого підходу діти мали 
можливість отримати навички, необхідні длѐ подальшого їх практичного 
використаннѐ, що, у своя чергу, активізувало їх пізнавальну активність. 

Так, длѐ розвитку сприйманнѐ нами було підібрано і впроваджено такі 
корекційні вправи: «Складаюмо фігури», «Назви предмет», «Праворуч-
ліворуч», «Слухай та маляй», «Догори ногами», «Впізнай та допиши цифру», 
«Роботи» тощо; длѐ розвитку уваги – «Цифровий світлофор», «Знайди 
помилку», «Уважні вушка», «Пауза», «Змішані цифри» тощо; длѐ розвитку 
пам’ѐті – «Так само», «Нумераціѐ фігур», «Цифровий ланцяжок», 
«Фотоапарат», «Що ѐкого кольору?», «Серіѐ рухів» тощо; длѐ розвитку 
мовленнѐ – «Знайомство», «Один, два, п’ѐть», «Скажи навпаки», «Збери 
реченнѐ», «Коли, що відбуваютьсѐ?»; длѐ розвитку мисленнѐ – 
«Математичний ланцяжок», «Математичне намисто», «Чарівні 
перетвореннѐ», «Логічні кінцівки», «Надлишкові задачі», «Розстав знаки», 
«Числа-бешкетники» тощо. 

Важливоя умовоя длѐ ефективної роботи з корекції недоліків у 
психічному розвиткові дітей із затримкоя психічного розвитку ю 
адекватність педагогічного впливу, що можливе лише за правильно 
організованих умов, ѐкі відповідаять індивідуальним особливостѐм 
кожної дитини, тобто навчаннѐ, ѐке стимуляватиме розвиток та 
відповідатиме реальним можливостѐм особливої дитини. 

О. Мастякова виділила такі загальні умови навчаннѐ дітей із 
затримкоя психічного розвитку: створеннѐ сприѐтливого середовища, 
полегшеного режиму; навчальна, корекційно-виховна спрѐмованість всіюї 
педагогічної роботи; використаннѐ методів та прийомів навчаннѐ, 
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адекватних  можливостѐм учнів; диференціаціѐ вимог та індивідуалізаціѐ 
навчаннѐ; організаціѐ системи позакласної роботи, що підвищить рівень 
розвитку учнів; урахуваннѐ особливостей психічного розвитку при 
організації навчальної та корекційної роботи. 

Упровадженнѐ корекційно-розвивальних вправ в уроки математики 
дітей експериментальної групи вимагало визначеннѐ нами додаткової 
низки педагогічних умов:  

- позитивне емоційне ставленнѐ до дитини та її добровільна участь 
у навчальному процесі. Нами було створено сприѐтливий емоційний фон у 
класі, що активізувало пізнавальну активність та стимулявало позитивні 
емоції учнів. Ми уникали у стилі викладаннѐ монотонності, буденності, 
сірості, відриву від особистого досвіду дитини; 

- відповідність відібраних корекційних вправ віковим та 
інтелектуальним можливостѐм учнів із затримкоя психічного розвитку. 
Корекційна робота будуваласѐ з урахуваннѐм зони найближчого розвитку 
дитини. Із засвоюннѐм знань та формуваннѐм умінь нами поступово 
ускладнявалисѐ корекційні вправи. Длѐ ефективності корекційного впливу 
відбуваласѐ максимальна опора на збережені психічні функції дитини; 

- систематичне застосуваннѐ корекційно-розвивальних вправ. Длѐ 
ефективності корекційно-розвивальної роботи використовували по  
2–3 вправи на кожному уроці математики. Час на виконаннѐ кожної вправи 
відводивсѐ від 3 до 6 хвилин, залежно від складності завданнѐ. При цьому 
нами не допускалосѐ навчальне перенавантаженнѐ й низька щільність 
режиму роботи учнѐ; 

- урахуваннѐ принципу всебічного корекційного впливу, що 
передбачав використаннѐ вправ, спрѐмованих на розвиток та корекція 
різних компонентів пізнавальної діѐльності;  

- виконаннѐ по частинах, поділ на окремі складові, елементи 
операцій складних длѐ дитини корекційних вправ; 

- диференційований підхід, ѐкий передбачав оптимальне 
пристосуваннѐ навчального матеріалу й методів навчаннѐ до 
індивідуальних особливостей кожного учнѐ; 

- спонуканнѐ учнів до мовленнювої активності, поповненнѐ їх 
словника математичноя термінологіюя;  

- систематичній контроль за ѐкістя засвоюннѐ знань, умінь і навичок 
кожної дитини, внесеннѐ коректив, наданнѐ необхідної допомоги. Під час 
роботи з корекційно-розвивальними вправами вчили учнів перевірѐти 
ѐкість своюї роботи ѐк по ходу її виконаннѐ, так і за кінцевим результатом, 
таким чином, розвиваячи потребу в самоконтролі, усвідомлене ставленнѐ 
до виконуваної роботи. 

Педагогічний експеримент проводивсѐ у природних умовах 
навчального процесу. Контрольні тести в експериментальній та контрольній 
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групах організовувались одночасно. На уроках математики в 
експериментальній групі широко використовувалисѐ корекційні вправи на 
розвиток сприйнѐттѐ, уваги, пам’ѐті, мисленнѐ, ѐкі мали за мету підвищеннѐ 
рівнів пізнавальної діѐльності молодших школѐрів із затримкоя психічного 
розвитку. Учні контрольної групи продовжували навчатисѐ за «традиційноя» 
методикоя. Учителі на уроках математики не використовували корекційно-
розвивальних вправ длѐ розвитку складових пізнавальної діѐльності. 

По завершення експерименту було виѐвлено, що в учнів 
експериментальної групи загальний рівень розвитку пізнавальної діѐльності 
виѐвивсѐ дещо вищій у порівнѐнні з рівнем розвитку учнів контрольної групи. 
Так, у контрольній групі кількість учнів, ѐкі мали достатній рівень розвитку 
пізнавальної діѐльності, збільшивсѐ на 4 %, кількість учнів, ѐкі мали середній 
рівень також збільшиласѐ на 4 %, у той час ѐк кількість дітей, ѐкі мали 
початковий рівень, зменшиласѐ на 9 %. Водночас, серед учнів експери-
ментальної групи 8 % досѐгли високого рівнѐ пізнавальної діѐльності, показ-
ник достатнього рівнѐ також збільшивсѐ на 14 %, а показники середнього та 
початкового рівнів стрімко зменшилисѐ, відповідно на 4 % і 18 %. 

Статистична перевірка отриманих результатів усіх показників, 
відповідно до правил прийнѐттѐ рішеннѐ, даю достатні підстави 
стверджувати, що учні експериментальної групи маять вищій рівень 
розвитку компонентів пізнавальної діѐльності, ніж учні контрольної групи 
завдѐки окресленим вище корекційним впливам. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. З оглѐду на 
результати дослідженнѐ можна дійти висновку, що використаннѐ підібраних 
нами корекційних вправ та окреслених умов їх упровадженнѐ позитивно 
вплинуло ѐк на розвиток кожного з досліджуваних компонентів пізнавальної 
діѐльності (сприйманнѐ, увага, пам’ѐть, мисленнѐ та мовленнѐ), так і на 
розвиток пізнавальної діѐльності в цілому. Отже, у результаті корекційних 
зусиль відбулисисѐ ѐкісні позитивні зміни в усіх досліджуваних компонентах, 
що доводить ефективність обраних корекційних впливів. Актуальним ю 
запровадженнѐ окреслених шлѐхів корекції пізнавальної діѐльності в умовах 
інклязивного навчаннѐ й вихованнѐ молодших школѐрів із затримкоя 
психічного розвитку на уроках математики. 
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РЕЗЮМЕ 

Бондаренко Юлиѐ, Куценко Евгениѐ. Развитие познавательной деѐтельности 
детей с задержкой психического развитиѐ на уроках математики. 

В статье освещены вопросы коррекционного влиѐниѐ на нарушенные 
компоненты познавательной деѐтельности детей младшего школьного возраста с 
задержкой психического развитиѐ на уроках математики. Констатируящаѐ 
диагностика выѐвила рѐд нарушений в развитии восприѐтиѐ, вниманиѐ, памѐти, 
речи и мышлениѐ учащихсѐ исследуемой категории. С целья преодолениѐ выѐвленных 
нарушений в компонентах познавательной деѐтельности в статье представлены 
коррекционные упражнениѐ и раскрыты условиѐ их реализации на уроках 
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математики. В результате коррекционных усилий произошли качественные 
положительные изменениѐ во всех исследуемых компонентах познавательной 
деѐтельности, что доказывает эффективность выбранных нами коррекционных 
воздействий. Актуальным ѐвлѐетсѐ введение представленных в работе 
коррекционных воздействий на познавательнуя деѐтельность в условиѐх 
инклязивного обучениѐ и воспитаниѐ младших школьников с задержкой психического 
развитиѐ на уроках математики. 

Ключевые слова: познавательнаѐ деѐтельность, задержка психического 
развитиѐ, младшие школьники, математика, коррекционные упражнениѐ, 
педагогические условиѐ. 

 
SUMMARY 

Bondarenko Yuliia, Kutsenko Yevheniia. Development of children’s cognitive activity 
with mental development delay at mathematics lessons. 

The article highlights correctional influence on the broken components of cognitive 
activity of children of junior school age with mental development delay during mathematics 
lessons. 

In order to obtain the results of the study, a number of methods were used: analysis, 
synthesis, comparison and generalization of psychological and pedagogical literature on the 
problem of research, pedagogical experiment with ascertaining and forming stages and 
statistical verification. 

The ascertaining diagnostics revealed a number of disorders in the development of 
perception, attention, memory, speech and thinking of pupils with a delay in mental 
development. In order to overcome the revealed violations in the components of cognitive 
activity, correctional exercises are provided and conditions for their implementation during 
mathematics lessons are highlighted, namely: positive emotional attitude towards the child 
and voluntary participation in the educational process; correspondence of the selected 
correctional exercises to the age and intellectual capabilities of the pupils; systematic use of 
correctional-developmental exercises; performing complicated for a child correctional 
exercises in parts, dividing them into separate components, elements of operations; 
differentiated approach; induction of pupils to speech activity, replenishment of their 
vocabulary with mathematical terminology; systematic control over the quality of 
knowledge, skills and abilities, provision of necessary assistance. 

The results of the study at the forming stage have shown that the use of selected 
correctional-developmental exercises and outlined conditions for their implementation 
positively influenced both development of each of the studied components of cognitive 
activity and cognitive activity in general. Consequently, as a result of corrective efforts, there 
were qualitative positive changes in all of the studied components, and it proves the 
effectiveness of the selected corrective effects. 

It is relevant to introduce the above-mentioned correctional influences on the 
development of cognitive activity in the conditions of inclusive education and upbringing of 
junior schoolchildren with mental development delay at mathematics lessons. 

Key words: cognitive activity, mental development delay, junior schoolchildren, 
mathematics, correctional exercises, pedagogical conditions. 




