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ЖЕРЕБЦОВА Н.М.,  

методист відділу дошкільної та початкової освіти  

Чернігівського ОІППО імені К.Д. Ушинського   
 

 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДМЕТНО-ІГРОВЕ РОЗВИВАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК 

КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ЗАКЛАДУ 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 
Одним із важливих компонентів нової реформи в освіті є створення сучасного освітнього 

простору, який підвищує мотивацію дитини до пізнавальної діяльності; сприяє формуванню її 

компетентностей. Організація такого середовища передбачає широке використання 

інноваційних технологій, сучасного дидактичного, ігрового, мультимедійного та 

інтерактивного обладнання.  

У даний час спостерігається підвищений інтерес до цієї проблеми у зв'язку з 

упровадженням основних ідей концепції Нової української школи та положень Державного 

стандарту початкової освіти. 

Організація освітнього простору в перших класах здійснюється через вісім осередків, 

одним із яких є осередок для гри, який оснащений настільними іграми, інвентарем для 

рухливих ігор тощо. Закладена головна парадигма початкових класів НУШ – не бавитись у 

забавки, щоб чогось навчитись, а вивчати матеріал згідно з програмою, використовуючи ігрові 

форми різних методик. В українській школі гра не зникає, а навпаки, набуває нового рівня. 

Вона покликана урізноманітнювати способи опанування навчальними діями – учінням. 

Отже, нарешті узгоджено основні засади організації дитячої ігрової діяльності в 

контексті наступності дошкільної та початкової освіти.   

У психолого-педагогічній літературі значна увага приділяється вивченню середовища 

закладів дошкільної освіти: предметного, ігрового, творчого (М.Я. Басов, П.П. Блонський, 

Л.В. Вигодський, Д.Б. Ельконін, К.Л. Крутій).  

М. Монтессорі у свій час зазначала: «Без відповідного середовища немає конструктивної 

діяльності дитини. Оточення дитини – це не просто поєднання предметів для ігор або якогось їх 

застосування, оточення мусить мати цілісну форму (образ) і орієнтуватись на цілісне 

сприймання дитини…».   

Облаштовуючи приміщення дитячого садка, С. Русова радила педагогам керуватися не 

лише своїм смаком, а «придивлятись до обставин дитячими очима, – де самі діти почуваються 

найкраще, такі обставини і належить утворити». 

Наталія Сосновенко, науковий співробітник Українського науково-методичного центру 

практичної психології та соціальної роботи зазнає, що: «Розвивальне – середовище – це 
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сукупність умов, які забезпечують всебічний розвиток дитини. Правильно організоване 

розвивальне середовище сприяє соціалізації дитини, впливає на всі аспекти її розвитку. 

Обладнання, а саме: iгровi модулі, макети, предмети-замісники, різнi атрибути з урахуванням 

особливостей розвитку ігрової діяльності в різні вікові періоди дошкільного дитинства повиннi 

бути у вiльному доступi для дiтей».  

Простір і середовище (за Н.В. Гавриш) співвідносяться, як базис і надбудова, тобто, 

середовище матеріалізує, що на ідеальному рівні (ідеї, концепції, парадигми, моделі, теорії, 

принципи, підходи) задає простір.   

Яке саме середовище слід вважати розвивальним?  

Розвивальне освітнє середовище це те, яке, насамперед, не гальмує природних життєвих 

проявів дитини, сприяє їх реалізації, становленню, вдосконаленню. 

Метою створення предметно-ігрового розвивального середовища в закладах дошкільної 

освіти є забезпечення: 

- вільної самостійної діяльності та творчості дітей у відповідності з їх 

бажаннями та нахилами; 

- можливості вибору форми діяльності – сумісної з однолітками чи 

індивідуальної. 

Предметно-ігрове середовище(за С.Л. Новосьоловою) повинне: 

- бути системним, що відповідає меті розвитку, навчання та виховання; 

- ініціювати діяльність дитини; 

- ураховувати специфіку вікових етапів розвитку дитини, тобто специфіку гри як 

провідної діяльності; 

- забезпечувати можливість взаємодії дітей між собою і з дорослими, що сприяє 

формуванню в них навичок колективної роботи; 

- мати, разом із консервативними компонентами, змінні складові, які 

спонукають дітей до практичного експериментування. Це породжує нові ідеї, образи, 

способи, що збагачують як саму дитячу діяльність (гру, конструювання), так і розвиток 

дітей у ній. 

Примірний перелік ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів 

дошкільної освіти, затверджений наказом МОН України від 19.12.2017 № 1633 пропонує 

орієнтовну кількість іграшок, посібників та обладнання, необхідну для успішної реалізації 

завдань формування ключових життєвих компетенцій упродовж дошкільного дитинства в 

умовах усіх вікових груп. Він може бути адаптований до потреб кожного окремого закладу 

дошкільної освіти залежно від його типу, загальної кількості дітей, наявних приміщень і 

ділянок території, їхніх площ тощо.  

Наступною умовою щодо створення ігрового простору є врахування вікових 

особливостей дитини; відповідність їх рівню розвитку, інтересам.  

Для кожного вікового періоду предметно-ігрове середовище особливе. Наприклад, у 

дітей середнього дошкільного віку потреба в русі надзвичайно велика, тому в групі можна 

створити доріжку руху, де за допомогою модулів, картинок та знаків буде визначено, які рухи 

повинні виконувати діти (ходьба, повзання, лазіння, подолання перешкод тощо). Діти цього 

віку вже можуть використовувати предмети-замінники, символи, які дозволяють вийти за 

рамки реальної предметної дії та відтворити загальний задум у скороченій ігровій формі.   
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Досвід створення предметно-ігрового розвивального середовища в закладах дошкільної 

освіти показує, що ігровий простір, який створюють у садочку, групі дорослі (педагоги, батьки) 

є розвивальним лише на їх переконання. Діти, якщо вони не є учасниками цього процесу, 

бажали б гратися з предметами та іграшками, які планами дорослих не передбачено. 

Можна стверджувати, що середовище груп садочків, де не видно дитячих робіт, не 

висвітлено щоденних новин, підсумків дня, тематичного тижня, не належить дітям.  

До створення в закладах дошкільної освіти організованого, педагогічно доцільного, 

розвивального предметного середовища висуваються певні вимоги, обумовлюються основні 

підходи та принципи його облаштування: 

- Проблемна насиченість, тематичність. 

- Доступність, зручність, безпечність розміщення.   

- Відкритість до активного добудовування дитиною, діалогічний спосіб 

функціонування.   

- Неповсякденність, незавершеність.   

- Багатофункціональність.  

- Пристосованість до потреб спільної діяльності дітей та дорослих. 

Неодмінною умовою створення предметно-розвивального середовища в закладах 

дошкільної освіти є опора на особистісно зорієнтовану модель взаємодії між учасниками 

освітнього процесу та недопустимість пред’явлення жорстких вимог з боку керівників.   

Аналізуючи облаштування предметно-ігрового простору груп закладів дошкільної 

освіти, слід звернути увагу на: 

- надмірну декоративність інтер’єру; 

- формальність оснащення осередків групових приміщень; 

- стаціонарність (незмінність) обладнання; 

- неможливість індивідуальних занять за інтересами в осередках тощо.   

Щоб побачити інтер'єр групової кімнати очима дитини, походіть кімнатою навколішки! 

Перебуваючи в такій позі, спробуйте відповісти на запитання:  

- А це – безпечно?  

- Що змінилося протягом дня, тижня, місяця?  

- Чи приваблива кімната й орієнтована вона на мої інтереси?  

- Чи є це тим місцем, де я хотіла б провести весь день?  

- Придивіться до себе як до вихователя і запитайте:  

- Чи вмію я спілкуватися з дітьми на їхньому рівні?  

- Чи розумію індивідуальні особливості та потреби малюків?  

- Чи дозволяю кожному малюкові бути самостійним у виборі діяльності?  

- Чи хотіла б бути дитиною та мати такого вихователя, як я? 

За багато років праці вихователі звикли отримувати методичні вказівки: скільки, чого, 

де, як, якого кольору? Зараз головною рекомендацією стало самостійне керування вихователем 

освітньо-ігровим простором своєї групи. 

Недопустимо лише одне: відсутність ініціативи, байдужість до того, що оточує дитину.  

Усе, що роблять діти в садочках протягом дня, повинно бути цікавим їхнім вихователям. 

Усе або майже все, що є в груповій кімнаті, малятам доступне й дозволено брати. Педагог 

зранку готує матеріали для насичення самостійної діяльності: художньої, сенсорної, трудової 

(побутової чи рукодільної), природничої, а потім лише спрямовує активність вихованців.  
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У наших садочках багато заборон, страхів вихователів перед самостійною діяльністю 

дітей: взяти ножиці для творчої діяльності, помити руки без команди, я вже не говорю про 

самостійне проведення дослідів (не в ролі глядачів, а в ролі активних дослідників), 

приготування салатів, піци, фігурного печива тощо. Кожен відразу уявляє собі наслідки таких 

самостійних дій, причому обов'язково з негативним забарвленням (поріжуться, штрикнуть одне 

одному в око, зламають, обіллються). Але як же тоді навчитися, коли вчитися і не дають? Щоб 

перейти на партнерську взаємодію з вихованцями, вихователям доведеться забути такі звичні 

фрази: «Слухайте мене!», «Давайте будемо гратися» для того, щоб допомогти дітям опанувати 

алгоритми, способи дій, формулювати правила, враховувати бажання дітей гратися чи ні.  

Усе менше й менше залишається часу у вихователів для спільної загальногрупової 

діяльності (бесід про «все», читання, розмови за змістом нового мультфільму, картиною тощо). 

Важко відмовитися від колективної діяльності, коли вихователь намагається привернути увагу 

всіх, навіть за рахунок відриву від важливої для малят у цю хвилину справи, щоб повідомити 

те, що все одно в голову на потрібне місце не ляже, бо не цікаве для дитини в даний момент. 

Коли так робиться, то в більшості дітей ця інформація в одне вухо влітає, в друге – вилітає, 

тобто, навчальний результат мінімальний. 

Як бачимо, назріла потреба осучаснити підходи до організації освітнього середовища, 

зокрема урізноманітнити форми освітньої роботи в розвивальному середовищі. Важливо не 

просто розробити велику кількість завдань із сенсорного, мовленнєвого, художнього, логіко-

математичного, природничого, трудового розвитку, а постійно оновлювати їх, створювати 

інтегративні, багатофункціональні посібники, вибудувати систему з послідовним ускладненням 

та урізноманітненням видів завдань для кожної вікової групи. 

Маємо дозволити в групі робочий безлад, який обов'язково супроводжуватиме вільну гру 

й особистісне спілкування наших жвавих, зацікавлених, дотепних, балакучих вихованців.  

 

 
Використані джерела: 

 

1. Крутій К. Освітній простір дошкільного навчального закладу: монографія : у 2 ч. / К. Крутій. – 

К.: Освіта, 2009. – Ч. 1. – 302 с. 

2. Писарчук О.Т. Особливості формування освітньо-розвивального середовища дошкільних 

освітніх закладів / О.Т. Писарчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного 

університету. Серія: Педагогіка. – 2012. – № 2. – С. 44–51.  

3. Тарасенко Г.С. Організація дитячої ігрової діяльності в контексті наступності дошкільної та 

початкової освіти. Навчально-методичний посібник / за ред. Г.С. Тарасенко. – К.: Видавничий Дім 

«Слово», 2010. – 320 с. 
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БАСАРАБА Н.О.,  

вихователь Чернігівського закладу дошкільної освіти №19 Чернігівської 

міської ради 

 

 
 
 
 
 

 

СЮЖЕТНО-РОЛЬОВА ГРА «ПОШТА» 

(для дітей середнього віку) 
 

Мета: створити позитивні умови для колективної творчої діяльності дітей, сприяти 

формуванню необхідності самостійного вибору на основі визначення значущості предмета. 

Активізувати соціальний досвід дітей особистісними проявами в непростих, наближених 

до реальних ситуацій. Спонукати до 

відображення в грі рольової взаємодії, 

передбачення можливих наслідків своїх дій та 

вчинків. Формувати в дітей уявлення про працю 

працівників пошти.  

Розширити уявлення дітей про способи 

відправлення та одержання кореспонденції. 

Розвивати уяву, мислення, мову. Виховувати 

дружні стосунки, відповідальність, 

взаємодопомогу, бажання приносити користь 

оточуючим.  

 

 

Ігровий матеріал: столик для  відправки й 

отримування посилок, поштова скринька, сумка 

листоноші, конверти, листівки, коробки для 

посилок, дитячі журнали та газети, гроші, гаманці, 

атрибути Укрпошти, форма працівників пошти. 

 

Попередня робота: 

 Екскурсія на пошту. 

 Бесіда з працівниками пошти, 

спостереження за їх працею. 

 Розглядання та читання дитячих книг: 

Н. Григорьєва «Ти відправив листа», А. Шейкіна 

«Звістки приходять так», С. Маршака «Пошта». 

 Бесіда за картиною «На пошті». 

 Виготовлення конвертів, листівок. 
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 Дидактичні ігри: «На конверті й у конверті», «Що потрібно листоноші для роботи?», 

«Що кому потрібно для роботи?», «Знайди п’ять відмінностей», «Знайди два однакових 

конверта». 

 Перегляд мультфільмів «Сніговичок-поштовичок», «Канікули в Простоквашино», 

«Зима в Простоквашино». 

 

Ігрові ролі:  

Листоноша, сортувальник, оператор-приймальник, шофер, відвідувачі. 

Розігруються сюжети: 

«Поламалася поштова машина». 

«Листоноша приносить листи». 

«Прийшов лист, листівка». 

«Відправити вітальну листівку». 

«Купівля журналу та газети на пошті». 

«Посилка від казкового героя» «Відправити бандероль своїй бабусі» 

«Листоноша приносить листа» 

«Посилка від казкового героя» 

 

Ігрові дії: 

Листоноша бере на пошті листи, газети, 

журнали, листівки; розносить їх за адресами; 

виймає листи з поштової скриньки. 

Відвідувачі відправляють листи, листівки, 

бандероль; купують конверти, журнали, листівки; 

дотримуються правил поведінки в громадському 

місці; займають чергу; отримують листи, посилки. 

Оператор обслуговує відвідувачів, 

приймає посилки. 

Сортувальник сортує листи, газети, 

журнали, посилки, ставить на них печатку. 

Шофер підвозить до пошти нові газети 

журнали, листи; привозить посилки. 

 

 

Хід гри: 

Звучить музика вітру. Стукіт у вікно. Залітає велика сніжинка-лист. Розглядання 

листа та читання дорослим адреси.  

Діти розмірковують, що лист помилково потрапив до них у групу, оскільки адреса 

одержувача інша.   

Обговорення даної ситуації: роздуми, міркування дітей як правильно вчинити з листом. 

Спільне рішення: віднести лист на пошту і відправити за зазначеною адресою. 

Діти знайомляться із облаштованою поштою в групі. Пригадують професії працівників 

пошти. Розподіляють ролі директора, листоноші, сортувальників, оператора, водіїв, клієнтів, 

пригадують їх обов’язки та дії. 
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Паралельно розгортаються сюжетно-рольові ігри «Сім’я», «Водії».  

Ігрові дії: мама прибирає, читає доньці книгу, 

тато збирається на роботу і пригадує, що необхідно 

послати бандероль бабусі на день народження.  

Вихователь пропонує дівчаткам погодувати 

дитину, попрасувати одяг, сервірувати стіл, 

приготувати обід, а хлопчиків запрошує на станцію 

техобслуговування для ремонту транспорту, заправки 

автомобілів пальним. 

 

 

 

 

 

 

 

Ігрова ситуація: відправити своїм друзям вітальну листівку, виготовлену власноруч. На 

пошті необхідно придбати конверти з марками. 

Діти купують конверти, заклеюють листи і обирають адресата. Так як діти не вміють 

писати, вихователь пропонує вибрати відповідну наклейку і наклеїти внизу конверта. Діти 

вкидають листи до поштової скриньки. 

Діти розходяться осередками. 

Поштове відділення відкрите для прийому 

клієнтів (дівчатка беруть гаманці та сумки і йдуть до 

пошти, ввічливо спілкуються один з одним. 

Проходить діалог між оператором і відвідувачем. 

Водій привозить посилку та віддає її сортувальнику. 

Він сортує, штампує посилки, листи і віддає їх 

листоноші. Повідомляє оператору, що за адресою 

Гагаріна, 28 надійшла посилка, просить повідомити 

адресата. Листоноша кладе конверти в поштову сумку 

та розносить їх за відповідними адресами (шафи 

дітей). 

Вихователь на пошті за документом отримує 

посилку для дітей середньої групи «Всезнайки» з гостинцями (цукерки), а діти розглядають 

листи, які листоноша розклав у шафи. 
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БЛІНОВА Н.А.,  

учитель-логопед дошкільного навчального закладу (ясла-садка) 

комбінованого типу № 11 Прилуцької міської ради  

 

 

 

 

СВІТ ЧАРІВНИХ ҐУДЗИКІВ 
 

 

 

 

Витоки здібностей дітей 

знаходяться на кінчиках пальців  

В.О. Сухомлинський 

 

Мабуть, у кожного з нас знайдеться стара коробочка з ґудзиками, які можна 

пристосувати найнесподіванішим чином – для ігор. Ігри з ґудзиками прості й різноманітні, не 

вимагають особливих навичок, але при цьому мають розвивальний та навчальний ефект.  

Ґудзики є багатогранним і цікавим матеріалом, який захоплює дітей, спонукає до 

активної участі в продуктивній діяльності, а гра з ними позитивно впливає на емоційний стан, 

створює додаткові можливості для корекції тактильної чутливості дитини.  

Сукупність форм і методів роботи з ґудзиками, спрямовані на забезпечення освітніх та 

корекційно-розвивальних завдань, можна об’єднати в один термін – ґудзикотерапія. 

Метод ґудзикотерапії надає необмежені можливості для організації інтегрованої 

діяльності дошкільнят, використання її для корекційних та розвивальних ігор з ознайомлення й 

закріплення таких понять як колір, форма, величина. Управляючись з ґудзиками, у дитини 

розвивається координація рухів, посидючість, довільність психічних процесів.  

Використовувати ігри з ґудзиками можуть як психологи, вихователі, дефектологи, 

логопеди, так і батьки вдома. 

Заняття ґудзикотерапією сприяють: 

- розвитку дрібної моторики, дотикового сприйняття, уваги, уяви, пам’яті; 

- засвоєнню основних кольорів та їх відтінків; 

- розвитку вміння співвідносити зразок із виконаною роботою; 

- закріпленню сенсорних навичок та просторового уявлення; 

- вихованню посидючості та працелюбності; 

- формуванню стійкого інтересу до отриманого результату. 

 

Усе це сприяє розвитку мовлення дітей, розширює словниковий запас, допомагає 

автоматизувати та диференціювати поставлені звуки. 

Пропоную батькам ідеї щодо організації ігор із ґудзиками вдома. 

1. Складайте ґудзики рядками за розміром: великі до великих, маленькі до маленьких. 

Вийдуть своєрідні «паровозики» з різними вагончиками. 
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2. Пробуйте скласти в стовпчики – таке заняття вимагає від малюка особливої уваги й 

акуратності, щоб конструкція не обрушилася. 

3. Сховайте ґудзик у кулак і запропонуйте дитині вгадати, у якій руці він знаходиться. 

4. Розкладіть ґудзики в купки за кольорами. 

5. Зшийте гарний мішечок, у який можна скласти «скарби»: нехай малюк виймає з нього 

по одному ґудзику. Дитині старшого віку завдання можна ускладнити – нехай розповість, якого 

розміру, кольору, форми ґудзик вона дістала, скільки в нього дірочок. 

6. Дітей 6-7 років можна навчити пришивати ґудзики до свого або лялькового одягу. 

7. Дитині можна запропонувати таку гру: розкачати на аркуші паперу шар пластиліну й 

викладати візерунки з ґудзиків, злегка придавлюючи їх (квіточки, метелики та ін.). 

8. Навчіть дитину нанизувати ґудзики на шнурок, роблячи «веселу змійку», при цьому 

звертайте увагу на відмінність фактури. А маленька кокетка зможе пристосувати шнурок із 

ґудзиками як намисто або браслет. 

9. Можна використовувати ґудзики й для командної гри: покладіть ґудзик на вказівний 

палець дитини. Завдання його товариша буде в тому, щоб перекласти ґудзик на свій палець без 

використання інших. Програє той, хто впустив предмет.  

10. Із ґудзиків можна викласти майбутню картинку як мозаїку. 

 

Орієнтовний конспект заняття для дітей старшої групи 

 

Тема. «Подорож у ґудзикову країну» 

Освітні завдання: поповнити словниковий запас дітей за лексичною темою «Ґудзик», 

удосконалювати правильну звуковимову: ґудзик, вава, ґелґотала; розвивати вміння добирати 

прикметники та дієслова до іменника «ґудзик»; розвивати зв’язне мовлення й мислення дітей, 

дрібні м’язи, моторику пальців і кистей рук; бажання завжди бути охайним; виховувати 

емоційно-ціннісне ставлення до елементарних предметів одягу (ґудзиків), самого себе, 

насичувати життя дітей приємними враженнями від змісту заняття, спонукати до отримання 

емоційного задоволення від практичних завдань. 

Словник: ґудзик, вава, пластмасовий, дерев’яний, скляний, гладенький, різний, 

блискучий, прозорий, непрозорий, високий, плаский, товстий, тонкий, застібати, розстібати, 

пришивати, відірвати, подарувати, покласти, забрати, обвести, загубити, знайти, тримати, 

відрізати, складати. 

Матеріал: ґудзики різного розміру і виду, малюнки, ґудзики у формочках для льоду в 

коробці, миска з теплою водою, рушники; вава, іграшкові тварини, картка з текстом, 

скоромовки, нитки для нанизування. 

 

Хід заняття 

Розповідь педагога. Діти, я сьогодні розповім вам одну цікаву історію, яка сталася зі 

мною. Іду я вранці в дитячий садок і чую жалібний плач. Я озирнулася навкруги – нема нікого. 

Аж раптом хтось промовляє: «Це я, тут під ногами. Усі мене топчуть, боляче штурхають 

ногами. Я раніше жив у казковій країні, але вчора ввечері пішов погуляти і блукаю цілу ніч та 

ніяк не можу знайти дорогу додому». 
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Прилетіла ґава, яка допомогла мені знайти цього бідолаху. Мені стало жалко такого 

маленького, гарненького, і я принесла його до нас у групу. Ось він зараз лежить у моїй 

долоньці. А як ви гадаєте, хто це? Після припущень дітей логопед загадує загадку:  

Я маленький, я кругленький, 

На одежі я завжди. 

Мене в петлю протягують 

Сто разів туди-сюди. 

 

Учитель-логопед. А зараз, щоб перевірити, чи правильно ми відгадали загадку, будемо 

передавати один одному в долоньки цей предмет і вітатися з ним. 

Діти передають один одному ґудзик та вітаються.  

- Згадайте, де ви зустрічали ґудзики? 

(Діти передають один одному великий ґудзик, називають: сорочка, пальто, плаття, 

кофта, шуба, пояс, шапка, постіль, туфлі, піджак тощо.) 

- Ґава, яка допомогла мені знайти ґудзик, повідомила, що, повторивши її улюблену 

скоромовку, ми разом з нею та ґудзиком потрапимо в ґудзикову країну. 

Логопед читає скоромовку, діти повторюють. 

Ґава ґудзика на ґанку 

Загубила на світанку. 

Ґава ґудзика шукала, 

ґелґотіла, ґелґотала. 

Ґава ґудзик відшукала                                                

і в гніздо собі поклала. 

 

Діти закривають очі й під казкову музику разом із ґавою летять до казкової країни 

ґудзиків. 

 

Учитель-логопед. Нас зустрічає країна ґудзиків, куди ґава любить навідуватися. Щоб 

знайти будиночок нашого знайомого, ми повинні виконати завдання, які ґава приготувала для 

нас. 

 

Проводиться мовна гра «Намисто» (підбір прикметників, дієслів). Логопед називає перше 

слово, діти продовжують і нанизують ґудзик на нитку, як намистинку: 

- Подивіться, чи всі ґудзики однакові? Так, вони різні. Назвіть слова-ознаки про ґудзик. 

(Великий, маленький, пластмасовий, дерев’яний, скляний, гладенький, новий, старий, 

кольоровий, різний, блискучий, прозорий, непрозорий, високий, плаский, товстий, тонкий 

тощо). 

- Ми вже знаємо, що ґудзики здавна слугують людям. А чи знаєте, що можна робити з 

ґудзиками? Назвіть усі слова-дії з ґудзиком: застібати, розстібати, пришивати, відірвати, 

купити, продати, подарувати, покласти, забрати, дати, взяти, обвести, загубити, знайти, 

тримати, відрізати, складати тощо. 

 

Проводиться дидактична вправа «Чий ґудзик?»  

На столі малюнки героїв, які загубили свої ґудзики, поруч розкидані ґудзики. 
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- Снігова баба – білий ґудзик бабин. 

- Ялинка – зелений ґудзик ялиноччин. 

- Курчатко – жовтий ґудзик курчатковий. 

- Хмаринка – блакитний ґудзик хмаринчин. 

- Вовчик – сірий ґудзик вовчиків. 

- Ведмідь – коричневий ґудзик ведмежин. 

- Квіточка – червоний ґудзик квітчин. 

- Собачка – чорний ґудзик собачин. 

Дитина бере в руки обраний ґудзик та, називаючи його власника, накладає ґудзик на 

пробіл в малюнку. 

Учитель-логопед. Зайчик з їжачком, коли бавилися, розсипали ґудзики. У їжачка були 

ґудзики металеві, а в зайчика з пластмаси. І тепер вони не можуть розібратися, де чиї ґудзики. 

Їм потрібна наша допомога. 

 

Граємо в гру «Ґудзик, що біжить». 

За допомогою магніту діти відокремлюють одні ґудзики від інших. Віддають зайчику та 

їжачку.  

Зайчик з їжачком раді, пропонують дітям музичну фізхвилинку «Веселі їжачки». 

Учитель-логопед. Котик із собачкою намагаються відокремити тонкі ґудзики від товстих.  

Діти розкладають ґудзики в дві коробки: товсті, тонкі. 

Із роздягальні чується гучний плач (звукозапис). 

Діти ідуть у роздягальню, приносять коробку із кубиками з льоду.  

Учитель-логопед. Навіть не віриться, що таке може бути. ґудзики потрапили в крижану 

пастку! (Розгляд кубиків зі льоду з ґудзиками). Як їх можна визволити? 

Діти висловлюють свої припущення. 

Учитель-логопед. Із усіх запропонованих вами варіантів найшвидше ми можемо   

визволити ґудзики з крижаного полону, зануривши їх у лоток із теплою водою.  

Діти збирають усі льодяники та кидають їх у воду, спостерігають, що буде далі. 

 

 

Пальчикова гімнастика. 

 

Мій мізинчик де блукав? 

З оцим братиком гуляв, 

З оцим пісеньку співав, 

А ці братці-молодці 

Ґудзик пришивали. 

Ось так, ось так 

Вміло працювали. 

 

Коли лід розтає, діти великими дерев'яними ложками дістають ґудзики. 

- Діти, щось сталося із ґудзиками? Вони змінили колір? Чому?  

Ґудзики залишають на хустинці, щоб висохли та відпочили. 



2019 Педагогічні обрії № 1-2 (103-104) 
 

15 

Учитель-логопед. А тепер ґава хоче ускладнити вам завдання. Із заплющеними очима 

розкладіть ґудзики за розміром: великі в одну сторону, дрібні – в іншу (діти на дотик 

сортують ґудзики).   

Учитель-логопед. Капітошка вчиться шнурувати ґудзики. Давайте покажемо йому, як ми 

вміємо це робити. 

Діти вибирають собі ґудзики для шнурування та за схемами шнурують обрані ґудзики. 

 

Гра «Одягни дерева відповідно до пір року». 

На столі чотири аркуші із зображенням стовбурів дерев та чотири комплекти ґудзиків 

різного кольору.  

Завдання: викласти крону дерев у різні пори року, пояснити, чому саме такий колір. 

Учитель-логопед. Ґава запитує, чи можете ви котити ґудзик. Давайте покажемо ґаві, як 

котяться ґудзики.  

 

Гра «Чий ґудзик найспритніший?» 

Учитель-логопед. А ще, ґаво, наші діти можуть ставити ґудзики на ребро. Це справа 

нелегка, треба бути уважним, управним та не поспішати.  

Діти демонструють, як ґудзики вміють стояти.  

- Чи всі ґудзики можна поставити? Чому? 

Учитель-логопед. Ось ми прийшли до будиночка, де мешкають ґудзики у своїй казковій 

країні. Подивіться, скільки їх тут багато та які вони усі різні. Повернемо заблукалого ґудзика в 

його родину. 

 

Гра із ґудзиками: 

• опустити руки в басейн; 

• поводити долоні поверхнею ґудзиків; 

• захопити ґудзики в кулаки, трохи підняти і розтиснути кулаки; 

• занурити руки глибоко в «ґудзикове море» і «поплавати» в ньому; 

• перетерти ґудзики між долонями; 

• пересипати їх із долоні в долоню; 

• захопити кілька ґудзиків, стиснути їх і відпустити спочатку однією рукою, потім – другою, 

а згодом – двома руками; 

• взяти до рук по одному ґудзику, які відрізняються за формою й розміром (великий, 

маленький, довгий, квадратний, округлий), перекотити їх між долонями, поступово збільшуючи 

амплітуду рухів. Спробуйте ці рухи зробити зовнішніми сторонами долонь.  

 

 

Учитель-логопед. Дякуємо ґудзиковій родині за чудовий масаж. Брати та сестрички 

ґудзика приготували вам гостинці. Знайдіть їх у квасоляних басейнах. 
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БОГДАН Н.В.,  

вихователь Чернігівського закладу дошкільної освіти № 45 «Веселка» 

Чернігівської міської ради 

 

РОЗВИВАЛЬНІ ІГРИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ 

СОЦІАЛЬНО-ФІНАНСОВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ 

ДОШКІЛЬНИКІВ  
 

«Дитяча гра – це діяльність, що 

спрямована на  орієнтування в предметній і 

соціальній дійсності, у якій дитина відображає 

враження від їх пізнання».  

С. Шевцова 

 

Гра для дитини – це не просто розвага чи спосіб зайняти себе у вільний час, це явище 

багатогранне, її можна розглядати як особливу форму існування всіх без винятку сторін 

життєдіяльності дитячого колективу. Саме завдяки грі дитина розвивається, отримує 

інформацію про навколишній світ, збагачує досвід комунікації, вона є першим кроком з 

освоєння норм і правил існування в соціальному середовищі. 

Під соціально-фінансовою компетентністю дошкільника розуміємо обізнаність дитини з 

елементарними економічними поняттями, наявність у неї певних економічних знань ціннісного, 

вартісного, раціонального, споживчого змісту; сформованість елементарних умінь і навичок 

економічної діяльності, а також збагачення індивідуального досвіду позитивними враженнями, 

розвинення соціальних потреб, засвоєння елементарних соціальних умінь та навичок, 

готовність працювати в команді, домовлятися, 

узгоджувати свою позицію, в разі потреби, 

поступатися власними інтересами на 

користь соціальної групи.  

Варто наголосити, що насичення 

життя дітей дошкільного віку 

елементарними економічними відомостями 

сприяє розвитку в них передумов 

економічного мислення, що зробить цей 

процес більш усвідомленим. У дітей 

старшого дошкільного віку проявляються 

задатки дедуктивного мислення, проходить 

формування нового типу психічної 

організації, мова починає виконувати основну функцію в регуляції поведінки і діяльності дітей. 

Важливим елементом для розвитку соціально-фінансової компетенції дошкільників є ігрова 

діяльність, зокрема – використання розвивальних ігор економічного спрямування під час 

роботи з дітьми. Це – один із шляхів, який веде до прискореного процесу пізнання економічних 

понять та категорій. Слід зазначити, що наукові поняття не засвоюються і не заучуються 

дитиною, вони складаються за допомогою величезної напруги її власної думки.  
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Основним стимулом, мотивом виконання завдання є не пряма вказівка вихователя чи 

бажання дітей чогось навчитися, а природне прагнення до гри, бажання досягти ігрової мети, 

виграти. Саме це спонукає дошкільників до розумової активності, якої вимагають умови і 

правила гри (краще сприймаються об'єкти і явища навколишнього світу, уважніше 

вслуховуватися, швидше орієнтуватися на потрібну властивість, підбирати і групувати 

предмети та ін.).  

Діти отримують перші задатки соціальної і фінансової освіти задовго до того, як ідуть до 

школи. Основна частина знань про планування бюджету, заощадження, витрати і використання 

грошових коштів заснована на повсякденному житті. Ще до того, як формуються грошові 

поняття, просте розуміння того, як використовувати доступні ресурси, або, наприклад, категорії 

«закінчилася їжа», «купувати тільки необхідне» – це ті щоденні реалії зі сфери фінансової 

освіти, з якими стикаються діти. У дошкільнят також сформовані тимчасові рамки, вони 

розуміють, що іноді, щоб отримати що-небудь, краще почекати, ніж отримати це зараз. Діти у 

віці 3-х років також стикаються з матеріальними цінностями, даючи і ділячись, не лише за 

допомогою подарунків і цінних речей, але і шляхом взаємодії один з одним. Інші, не менш 

важливі навички – це почергове користування, прийняття рішень і постановка цілей. 

Кінцевим результатом економічної освіти дітей є формування у них соціально-

фінансової компетенції, під якою Н.Г. Грама розуміє обізнаність дитини з елементарними 

економічними поняттями, наявність у неї певних економічних знань ціннісного, вартісного, 

раціонального, потребнісного змісту; сформованість елементарних умінь і навичок економічної 

діяльності. 

Одним з показників економічної культури є наявність сформованого економічного 

досвіду людини. Економічно культурна людина розуміє значення економічних термінів, 

доцільно використовує власні знання, дотримується морально-етичних норм у процесі власної 

економічної діяльності. Усе це є надбанням людини в процесі економічної діяльності, що 

складає її первинний економічний досвід.
 

За допомогою ігор легко можна познайомити дітей із простими економічними 

термінами: економіка, бюджет, ціна, гроші, товар, вартість, банк, реклама, власник, 

конкуренція, продукція, ярмарок та ін.; познайомити дітей із новими професіями, такими як 

менеджер, підприємець, бізнесмен, 

фінансист, рекламодавець, фермер та ін. 

Також розвивальні ігри допомагають 

закріпити знання про області категорії, 

пов’язані з працею: 

 предмети праці;  

 результати праці; 

 індивідуальна праця;  

 колективна праця; 

познайомити з поняттями:  

 дорожче – дешевше;  

 вигідно – невигідно;  

 виграв – програв, поміняв. 

Формувати знання про людину 

бережливу, економну, гарного господаря; 
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вчити правилам чесної, справедливої гри, вмінню програвати, не ображаючись на партнера. 

Варто наголосити, що формування в дітей економічного мислення відбувається шляхом 

залучення дошкільнят у процес сюжетно-рольових, настільно-друкованих, дидактичних, 

розвивальних ігор. Розвивальні ігри «П'ятий зайвий», «Кому що потрібно для роботи», 

«Підбери вітрини магазинів» – сприяли розвитку кмітливості та формуванню економічного 

мислення. 
 

Розвивальні ігри для ознайомлення дітей з економічними поняттями та категоріями 

Ігри на розвиток пам’яті 

Гра «Магазин» (молодший дошкільний вік). 

Мета: розвивати слухову пам'ять, довільне запам’ятовування та відтворення. 

Хід гри: Запропонувати дитині піти до магазину і придбати необхідні предмети, назви яких 

необхідно запам’ятати. Починати доцільно з 2-3 предметів, поступово збільшуючи їх кількість 

до 5-6. У цій грі рекомендується міняти ролі: і дорослий, і дитина по черзі можуть бути 

донькою (чи сином) і мамою (татом), і продавцем, який спочатку вислуховує замовлення 

покупця, а потім іде підбирати товар. Магазини як і відділи в супермаркеті можуть бути 

різноманітними «Молочний», 

«Хлібний», «Іграшки» тощо. 
 

Ігри на розвиток мислення 

Гра «Подорож містом» 

Мета: розвивати образне мислення 

дітей. 

Хід гри: Для гри необхідно 

підготувати малюнки із зображенням 

різних предметів: ножиці, хлібина, 

голка з ниткою, лист у конверті, ліки, 

пляшка з молоком, зображення вітрин 

магазинів, аптек… Я опинився в 

чужому місті з незнайомою мовою. Як я 

можу з’ясувати, де можу поїсти, 

заночувати? 

Гра «Зламана іграшка» 

Мета: підкреслити, що всі іграшки купити неможливо, тому необхідно любити й берегти ті, 

що вже є. Підводити дитину до розуміння того, що іграшку треба лікувати, тобто проводити 

необхідний ремонт. 

Матеріал. Зламані іграшки; інвентар, за допомогою якого можна організувати «Іграшкову 

лікарню»: клей, ножиці, маленький цвях, молоток тощо. 

Хід гри: У групі сталася неприємність: виявилося, що ненароком зламалися іграшки. На 

вашу думку, що ми можемо з ними зробити? 

- Викинути всі поламані іграшки? 

- Віднести в темну комору, нехай собі там лежать? 

- Гратися з поламаними іграшками? 

- Попросити батьків відремонтувати їх? 

- Подарувати такі іграшки іншим дітям? 
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- Попросити маму й тата купити нові, схожі на поламані? 

- Організувати «Іграшкову лікарню» і разом із дорослими «полікувати» поламані іграшки? 

- Як найкраще вчинити й показати Іванкові добрий приклад? 

- Не всі іграшки можна відремонтувати. 

- Під час ремонту іграшок потрібна допомога дорослих і спеціальні інструменти. 

- Можна покликати столяра дитячого садка. 
 

Гра «Моя скарбничка» 

Мета: розширити уявлення дітей про доходи і витрати: допомогти зрозуміти суть 

понять «заощадження», «накопичення». Виховувати бажання збирати гроші, щоб робити 

подарунки близьким. 

Матеріал. Декілька скарбничок із накопиченнями, картки із зображенням різних 

предметів (планові та непередбачувані витрати). 

Зміст. Вихователь нагадує, що незвичайні будиночки називаються скарбничками, і 

показує власну скарбничку. Спочатку просить розповісти як у ній з’явилися гроші. 

Далі з’ясовуємо як ми можемо витратити їх. 
 

Гра «Природні ресурси» 

Мета: розвивати увагу, пов’язану з координацією слухового та рухового аналізаторів. 

Продовжувати формувати в дітей уявлення про природні ресурси:закріпити знання про те,  що 

означає слово «ресурси», що належить до природних ресурсів. Уточнити відомості про 

важливість природних ресурсів для економічної діяльності й життя взагалі. Виховувати 

дбайливе ставлення до природних ресурсів. 

Матеріал. Чотири демонстраційні картини із зображеннями води, землі, рослини, 

тварини. Чотири картки з великими літерами В, З, Р, Т. Предметні малюнки всіх видів 

природних ресурсів: джерела, риби, водорості, корисні копалини, рослини, тварини. 

Хід гри: Запропонувати позначити природні ресурси певними рухами: 

 «Водні» – витягнути руки перед собою; 

 «Земельні» – руки вниз; 

 «Рослинні» – піднімаємо руки вгору; 

 «Тваринні» – робимо колові рухи руками, зігнутими в ліктях та зап’ястках.   

 

Використані джерела: 

1. Залізняк А.М. Гра, як засіб економічної соціалізації старших дошкільників – стаття / 

https: //dspace.udpu.edu.ua/jspui/bitstream/ 

2. Сільченко І.М. Формування економічної досвідченості дошкільників засобами гри. - 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу http://teremok32.cherkassydnz.com/?p=1850 

3. Фесюкова Л.Б. Соціально-економічне виховання дошкільників /  Л.Б. Фесюкова // Х.: ТОВ 

Видавництво «Ранок», 2008. – 103 с. 

4. Формування економічної досвідченості дошкільників засобами гри. - [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу http://vndnz77.org.ua/faxrad/konsultatsiji-dlya-pedagogiv/36-konsultatsiji-dlya-

pedagogiv/197-formuvannya-ekonomichnoji-dosvidchenosti-doshkilnikiv-zasobami-gri 

 

http://teremok32.cherkassydnz.com/?p=1850
http://vndnz77.org.ua/faxrad/konsultatsiji-dlya-pedagogiv/36-konsultatsiji-dlya-pedagogiv/197-formuvannya-ekonomichnoji-dosvidchenosti-doshkilnikiv-zasobami-gri
http://vndnz77.org.ua/faxrad/konsultatsiji-dlya-pedagogiv/36-konsultatsiji-dlya-pedagogiv/197-formuvannya-ekonomichnoji-dosvidchenosti-doshkilnikiv-zasobami-gri
http://vndnz77.org.ua/faxrad/konsultatsiji-dlya-pedagogiv/36-konsultatsiji-dlya-pedagogiv/197-formuvannya-ekonomichnoji-dosvidchenosti-doshkilnikiv-zasobami-gri
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ВОЛОВИК Т.В.,  

вихователь Чернігівського дошкільного навчального закладу № 75 

Чернігівської міської ради  

 

КОРЕКТУРНІ ТАБЛИЦІ ЯК ЗАСІБ 

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ІГРОВОЇ 

ТВОРЧОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ 
 

Наш час – це час змін. Сучасне суспільство ставить до 

людини все більш високі вимоги. В умовах зростання соціальної 

конкуренції молодій людині необхідно вміти творчо застосовувати ті знання та навички, якими 

вона володіє; вміти перетворити діяльність таким чином, щоб зробити її якомога більш 

ефективною. Зараз потрібні люди, які здатні приймати нестандартні рішення, вміють творчо 

мислити.  

Діалектичне мислення називають ще творчим мисленням. Поняття творче мислення 

тісно пов'язане з поняттям «творчість», «творча діяльність». Творчі здібності являють собою 

сплав багатьох якостей. Багато психологів пов'язують здатності до творчої діяльності, перш за 

все, з особливостями мислення. 

 

Творчим особистостям властиве так зване дивергентне мислення : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серед методів, які сприяють розвитку дивергентного мислення, досить ефективними є 

ігрові методи.   

Важливою умовою організації творчої взаємодії дорослих і дітей у пізнавальній 

діяльності є пробудження спільного інформаційно-ігрового інтересу в процесі застосування 

будь-якого ефективного розвивального засобу – книги, набору картинок, картини, 

багатофункціонального обладнання тощо. До таких засобів відносяться коректурні таблиці 

Н. Гавриш. 

Під час використання таблиць здійснюється формування в дітей основних здібностей, 

що сприяють розвитку творчого мислення: 

Дивергентне мислення – 

пошуки вирішення проблеми в 

різних напрямах, щоб розглянути 

якомога більше варіантів 

Швидкість – здатність 

висловлювати якомога більше ідей 

Гнучкість – 

здатність висловлювати 

широке розмаїття ідей 

Оригінальність –

здатність породжувати 

нові нестандартні ідеї 

Завершеність – здатність 

удосконалювати свій «продукт» 

або надавати йому закінчений 

вигляд 
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Коректурні таблиці використовуються в різних форматах життєдіяльності дитини, 

викликають живий інтерес, допитливість, мовленнєву ініціативність. В іграх діють умови, які 

сприяють повноцінному розвитку особистості: єдність пізнавального та емоційного, зовнішніх 

та внутрішніх дій, колективної та індивідуальної активності дітей. 

Коректурні таблиці – це інформаційно-ігрове поле з різною кількістю клітинок (від 9 

до 25), заповнених предметними картинками (цифрами або буквами; цифрами і буквами; 

символами чи знаками, геометричними фігурами). Це своєрідна інформаційно-інтелектуальна 

гра – розгорнута в часі і не обмежена в плані її просторового використання.  

Коректурні таблиці, як і будь які творчі ігри, можна використовувати в різних форматах 

життєдіяльності дітей – не лише в спільній партнерській діяльності з дорослими, а й під час 

спеціально організованої освітньої діяльності. 

Поза межами організованого навчання коректурні таблиці можна застосовувати як 

своєрідну інтелектуальну гру, в якій діти змагатимуться поодинці або командами на швидкість 

реакції, точність і широту сприйняття, багатший словник тощо. 

Головне, що забезпечує успіх їх використання – живий інтерес дітей, радість відкриття, 

допитливість, мовленнєва ініціативність, задоволення від відчуття своєї інтелектуальної 

спроможності, які дорослий має підтримувати, ретельно оберігаючи в процесі роботи з 

коректурною таблицею її пізнавально-ігровий статус.  

Будь-який примус, тиск, різкість, формалізм з боку дорослого можуть згасити емоційний 

відгук дітей на інтелектуальну гру й істотно знизити її результативність. Кількість учасників 

такої інтелектуальної гри не обмежується. Організувати гру можна як з однією дитиною, так із 

групою дітей: у будь-якому разі кожна дитина виконує завдання індивідуально. А організація 

групових ігор сприяє розвитку товариських партнерських стосунків між дітьми. 

У роботі з дітьми використовую розроблені власноруч коректурні таблиці відповідно до 

тем тижнів. Це можуть бути індивідуальні таблиці, загальні та дидактичні рамки. 

Загальна таблиця використовується для роботи з групою або підгрупою дітей. 

Індивідуальна таблиця – це  зменшена копія загальної таблиці, яку отримує кожна дитина. 

Такий вид роботи надає змогу дитині виконувати завдання самостійно, орієнтуючись на власне 

Здатність до 

розгортання розумових 

операцій міркування, 
абстрагування 

Вміння побачити 

проблему там, де 

її не бачать інші 

 

Здатність до 

перенесення 

досвіду,  пошук 

аналогій 

 Вміння образно, 

цілісно 

сприймати світ 

 
Вміння оцінити 

діяльність 

 

Створення асоціацій - 

необхідної умови     

«швидкого» мислення 

Гнучкість мислення - 

здатність переходити від 

одного класу явищ до 

іншого, далекого за 

змістом 

 

Критичне ставлення 

до діяльності, 

засобів та 

результату 
творчості 
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ігрове поле. Діти можуть користуватися різними фішками, накриваючи ними зображення-

відповіді. 

Дидактична рамка – це розлінована, але не заповнена коректурна індивідуальна 

таблиця, таблиця-рамка, до якої додається набір предметних картинок-карток. Діти заповнюють 

клітинки згідно з усними завданнями дорослого.  

Для роботи з дітьми я розробила комплекс ігор та вправ до коректурних таблиць за 

темами тижнів. 

 

Таблиця « Продукти харчування»  

Робота з дидактичною рамкою – діти отримують пусту рамку, повинні заповнити клітинки 

предметними картинками, згідно з умовами. 

Вправа « Розклади на полиці» - класифікація продуктів харчування, узагальнюючі 

назви. 

У перший рядок викласти продукти 

рослинного походження – овочі, фрукти, 

сухофрукти, крупа, спеції. 

У другий – тваринного – риба, м'ясо, 

ковбаса, молоко, сир. 

У третій – випічка – млинці, пиріг, 

тістечко, булочка, батон. 

У четвертий – солодкі страви – мед, 

морозиво, шоколад, варення, желе. 

У п'ятий – напої – сік, чай, кава, вода, 

узвар. 

 

Таблиця «Овочі», « Праця фермера восени» 

 

 

Вправа «Поміркуй» 

Мета: формувати міркування, уміння 

доводити думку. 

Запитання: 

- що спільного між корзиною та мішком?; 

- між сіллю та банкою?; 

- між помідором та картоплею?; 

- між конем та трактором?; 

- між грядкою та теплицею?; 

- між буряком та картоплею?; 

- між кухарем та консервним цехом?;= 

 

Вправа «Хто краще знає?»  

Мета: формувати гнучкість мислення, 

цілісне сприйняття явищ. 
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Запитання: 

 Яка польова рослина не є овочем? 

 Чим нагодує фермер коня та порося? 

 Як взаємодіють фермер та продавець? 

 Куди постачає продукти фермер? 

 Якою подією закінчується збір урожаю? 

 Що символізує вінок з часнику та гарбуз? 

 Без чого не виростити врожаю? 

 Для збирання яких овочів використовують мішок, а для яких – корзину? 

Вправа «Фермерські історії» 

Мета: складання розповіді за картинками, розвиток уяви, зв'язного мовлення, вміння 

логічно обґрунтовувати свою розповідь. 

Наприклад: фермер – грядка – помідори – сіль – банка. 

Теплиця – вантажівка – Грунь – картопля – кухар. 

Млин – пшениця – борошно – мішок – 

порося. 

 

Таблиця «Птахи весною» 

Гра за загальною таблицею та 

дидактичною рамкою. 

«Упізнай птаха» 

Мета: розвивати вміння аналізувати, 

робити припущення, порівнювати. 

Завдання: замінити картинки з графічним 

зображенням птаха на кольорове на власній 

рамці, пояснити думку.  

Гра «Що зайве?»  

Мета: продовжувати вправляти в порівнянні об’єктів, вмінні пояснити власний вибір. 

Заохочувати дітей самостійно складати завдання для інших. 

Завдання: гра в парах, використовуючи предметні картинки птахів,и одна дитина заповнює 

клітинки дидактичної рамки так, щоб у рядочку чи у стовпчику був зайвий птах за якоюсь 

ознакою. Інша дитина має визначити, що зайве і чому. 

Гра «Хто куди повернувся?»  

Мета: формувати вміння узагальнювати, порівнювати, робити припущення, міркувати. 

На дидактичній рамці діти позначають місця проживання птахів у період гніздування, 

використовуючи умовні позначки: 
 

 

У кінці гри підсумувати: скільки птахів де живе; порівняти за кількістю видів природні 

угрупування; пояснити, чому в одних місцях птахів більше, а в інших менше. 

                    Ліс 
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Таблиця «Посуд» 

Вправи на класифікацію – вправляти дітей 

у групуванні предметів за певною ознакою: 

- за матеріалом;  

- за призначенням; 

- сучасне – стародавнє. 

Вправа «Знайди подібне»  

Мета: спонукати порівнювати предмети за 

аналогічними ознаками. 

Наприклад: сковорідка і деко – зроблені з 

металу, їх можна ставити на вогонь. 

Хлібниця та діжка – дерев'яні, в середині 

пусті, в них можна щось покласти тощо. 

Вправа «Відгадай за частиною» 

Ручка – ніж, сковорода, заварник, амфора. 

Вушко – чашка.  

Кришка – макітра, контейнер тощо. 

Сіточка – заварник, сито. 

Вправа «Відгадай, про що кажу» 

Мета: стимулювати мовну активність, уміння встановлювати зв'язок між ознаками 

предметів і явищ, порівнювати за даною ознакою. 

- У неї наливають, але це не заварник, зроблена з пластмаси, але це не контейнер 

(склянка). 

- Вона зроблена з дерева, але не хлібниця. У ній солять огірки, але це не банка. (Діжка). 

- У неї насипають сіль, але це не сільничка. Ставлять на вогонь, але це не сковорода 

(каструля). 

Отже, аналізуючи результати діяльності дітей і динаміку змін якості навчальних 

досягнень в оволодінні практичними уміннями і навичками, я переконалася, що застосування 

коректурних таблиць є одним із ефективних засобів сприяння розвитку мовлення, словесно-

логічного мислення, пам’яті в дітей дошкільного віку та творчості. Робота з коректурними 

таблицями повністю відповідає особистісно орієнтованій моделі навчання, за якої враховуються 

індивідуальні особливості дитини, допомагає педагогові встановити з вихованцями оптимальні 

партнерські стосунки, створити атмосферу емоційної довіри та розкутості. 

 

Використані джерела: 
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Г.С. Альтшуллер − К.: Наука, 1986.  

2. Гавриш Н.В. Калейдоскоп інформаційно-ігрової творчості дітей. Методичні рекомендації щодо 

використання коректурних таблиць» / Н.В. Гавриш, О.К. Безсонова − К.: Слово. 2012. – 256 с. 
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ГЕЙКО І.М.,  

вихователь Чернігівського дошкільного навчального закладу №65 

Чернігівської міської ради 

 

 

 

 

ДИДАКТИЧНІ ІГРИ З НАРОДОЗНАВСТВА 
 

Сучасні освітні програми з дошкільної освіти акцентують нашу увагу на дитині як на 

неповторній, творчо розвиненій особистості. Досить важлива роль відводиться рівню 

народознавчої діяльності дошкільника, крізь яку будується пізнання навколишнього світу. 

Народознавство є невичерпним джерелом розвитку особистості, адже немає 

талановитішого вихователя, ніж рідна земля та її народ. Народна творчість, традиції – це 

характерні народні вихователі. 

Народознавство виховує в дітей моральні, патріотичні, естетичні почуття, розвиває 

творчі задатки. Якщо враховувати виховну силу народної казки, пісні, вишиванки, то вони є 

найважливішими засобами розвитку дитячої особистості. За допомогою етнографії можна 

закласти в майбутнє покоління чемність, відповідальність, доброзичливість.  

Вихователі мають допомогти малюкам опанувати особливості побуту, звичаїв, культури 

українського народу. 

Для того щоб успішно розв’язати народознавчі завдання, використовую цілий комплекс 

освітніх заходів, що містять, зокрема, різні види творчості: вишиванки, писанки, різьблення по 

дереву, гончарство, елементи обробки національного одягу, народну пісню, хоровод, гру, вірші, 

заклички, примовлянки, прислів’я та приказки, загадки, прикмети, легенди, повір’я. 

У дошкільній практиці існує багато методів і прийомів формування народознавчої 

компетентності, але найдієвішою є гра. 

 

 

Дидактична гра «Минуле-сучасне» 

Мета: вчити дітей називати 

предмети, визначати їх призначення, 

добирати до них відповідні предмети з 

минулого; розвивати увагу, мислення, 

спостережливість, допитливість; 

виховувати інтерес до історії рідного 

краю. 
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Дидактична гра «Народознавче 

лото» 

Мета: ознайомлювати дітей із 

різновидами народних ремесел; спонукати 

розрізняти, які вироби відносяться до якого 

ремесла; розвивати увагу, мислення, 

мовлення, допитливість; виховувати повагу 

до праці інших людей. 

  

 

Дидактична гра «Обереги українців» 

Мета: розвивати увагу, 

спостережливість, дрібну моторику рук, 

мислення, мовлення, зорову пам’ять; 

розширювати та закріплювати знання дітей 

про обереги українського народу; навчати 

аналізувати та вирізняти українські обереги 

серед інших; виховувати любов до культури 

українського народу. 

 

 

Дидактична гра «Четвертий 

зайвий» 

Мета: закріпити вміння знаходити 

четвертий зайвий предмет і пояснювати, 

чому він зайвий; розвивати словесно-логічне 

мислення, вміння класифікувати, 

порівнювати, узагальнювати, встановлювати 

логічні зв'язки; розвивати зорове сприйняття, 

монологічну і діалогічну мову; виховувати 

уважність, уміння діяти відповідно до інструкції, 

зосередженість. 

 

 

Дидактична гра «Що зайве? (Народні 

ремесла)» 

Мета: розширювати знання дітей про 

ремесла України, їх особливості та різновиди; 

навчати знаходити та співвідносити результати 

праці та ремесла, називати майстра відповідно до 

його виробу; знаходити зайвий предмет серед 

виробів майстрів та пояснювати чому він зайвий; 

розвивати уважність, кмітливість, пам’ять, 



2019 Педагогічні обрії № 1-2 (103-104) 
 

27 

спостережливість, логічне мислення, вміння встановлювати причино-наслідкові зв’язки; 

виховувати інтерес до праці народних умільців. 

 

Дидактична гра «Що зайве в українській хаті?» 

Мета: розширювати знання дітей про особливості інтер’єру української хати минулого; 

визначати та називати нетипові предмети для стародавньої української домівки; розвивати 

логічне мислення, пам’ять, увагу, мовлення; виховувати інтерес до предметів українського 

народного побуту, любов до рідної домівки. 

 

 

Дидактична гра «Що зайве в казці?» 

Мета: поглибити знання дітей про народні казки; закріпити вміння визначати та 

знаходити зайве в казці; розвивати зорове сприйняття, логічне мислення, монологічну і 

діалогічну мову; виховувати інтерес до народного фольклору. 

 

 

Дидактична гра «Народні візерунки» 

Мета: розвивати творчі здібності, відчуття 

ритму в кольорах та лініях; уміння розміщувати 

візерунок відповідно до форми паперу; вчити 

розрізняти елементи декоративного розпису і 

відтворювати характерні особливості певного 

візерунку; розуміти «мову» (художні засоби) 

образотворчого мистецтва; ознайомити з елементами 

художніх промислів: опішнянських, яворівських, 

петриківських майстрів; вправляти у вмінні 

симетрично розташовувати рослинні елементи 

візерунків на площинних силуетах виробів 

декоративно-прикладного мистецтва (посуд, іграшки), 

розташовувати візерунки по краям форми, в кутах, 

посередині, по всій площині; добирати кольори, 

характерні для певного виду українського мистецтва; 

виховувати інтерес до творів декоративного 

мистецтва, бажання створювати власні художні 

образи в процесі творчої діяльності. 

 

Дидактична гра «Українські страви» 

Мета: упізнавати та правильно називати 

українські національні страви (борщ, пампушки, 

галушки, вареники, узвар тощо); розвивати 

мовлення, увагу; виховувати інтерес до українських 

традиційних страв. 
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Дидактична гра «Відгадай прислів’я» 

Мета: запам’ятовувати та в подальшому відгадувати прислів’я за допомогою 

мнемотехніки; розвивати зв’язне мовлення, пам’ять, увагу; виховувати любов до малих 

фольклорних жанрів. 

Дидактична гра «Склади казку» 

Мета: упізнавати та називати українські народні казки за фрагментами зображення; 

вправляти в складанні цілої картинки з частин: розвивати увагу, мовлення, дрібну моторику 

рук; виховувати любов до українських казок. 

 

Дидактична гра «Що потрібно захиснику?» 

Мета: поглиблювати знання дітей про речі, які 

були потрібні козакам та речі, які  необхідні 

сучасному захиснику; розвивати логічне мислення, 

мовлення, увагу; виховувати почуття любові до 

Батьківщини. 

 

 

 

 

Макети української хати, городу та саду 

Мета: дати дітям наочні знання про 

українську старовинну хату, предмети 

побуту та хатнє начиння українців; 

закріплювати знання дітей про овочі, які 

ростуть на городі та фрукти – в саду; 

вправляти в рахунку в межах 3; розвивати 

пам’ять, увагу, мовлення; виховувати 

інтерес до побуту українців у давнину. 

 

 

 

 

 

 

Використані джерела: 
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КАЛЕНИЧЕНКО А.М.,  

вихователь-методист дошкільного навчального закладу(ясла-садка) 

комбінованого типу № 27 Прилуцької міської ради   

 

 

 

 

 

РОЗВИТОК ДРУЖНІХ СТОСУНКІВ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ   
  

 

Гра – це діяльність,  

у якій дитина спочатку емоційно,  

а потім інтелектуально засвоює  

всю систему людських взаємин.  

З.В. Огороднійчук 

 

Дошкільне дитинство – короткий, але важливий період становлення особистості. У ці 

роки дитина набуває початкові знання про навколишнє життя, у неї починає формуватися певне 

ставлення до людей, до праці, виробляються навички і звички правильної поведінки, 

складається характер.  

Щоб виховати в дітей дружні стосунки один до одного, спочатку я уважно спостерігала 

за їх поведінкою під час ігор та в повсякденному житті в дитячому колективі.   

Для правильного морального впливу на дітей ми з колегою намагаємося створити в 

закладі дошкільної освіти відповідні педагогічні умови. А саме:  

- налагодити дружні стосунки між дорослими членами колективу, дорослими і дітьми: 

взаємоповагу і турботу один до одного, любов до справи, до праці;  

- створити в групі атмосферу, при якій у дитини виникало позитивне дружнє 

відношення до оточуючих; 

- організувати чіткий розподіл дня для дітей, забезпечити дитячий колектив необхідним 

матеріалом, правильно використовувати його і бережно до нього відноситись. 

Буває, що під час ігор діти весь час сперечаються, не вміють узгоджувати свої дії, не 

діляться своїми іграшками, деякі діти намагаються перегнати інших дітей, швидше за всіх 

зайняти місце, раніше за інших сісти за стіл, отримати іграшку. Є діти, які не звертають уваги 

на своїх товаришів під час різних труднощів, на їх поганий настрій. Наприклад: штовхнувши 

під час гри кого-небудь із дітей, дитина, не зупинившись, біжить далі, не попросивши 

вибачення в них. Інколи діти бувають байдужими, коли на підлогу падає чиясь іграшка, шапка, 

різні речі. Здійснивши такі вчинки, діти рідко коли вибачаються у своїх провинах. 
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Виховати в дітей дружні стосунки один до одного – це важкий процес. Під час таких 

ситуацій намагаємось розвивати в дітей співпереживання і переживання за інших дітей, що їм 

також буває боляче, коли їх ображають, своєчасно розвивати в дітях паростки найкращих 

почуттів: любов до інших дітей. 

Ми поставили мету – зібрати дітей у дружний колектив, щоб діти ніколи не сварилися 

між собою, переживали за інших дітей, були щедрими, створити в дитячому колективі спокійну 

позитивну атмосферу.  

Для вирішення цієї мети визначили такі завдання: 

- формувати етичні уявлення про «доброту», «дружбу», «взаємодопомогу», 

«справедливість»; 

- управляти в доброзичливому ставленні один до одного, в разі потреби допомагати; 

- правильно оцінювати свої вчинки та вчинки друзів; 

- підтримувати в дитячому колективі теплу, товариську атмосферу; 

- розвивати колективні взаємовідносини між дітьми. 

Все життя дошкільника пронизана грою, тільки так він готовий відкрити себе світові і 

світ для себе. Гра є однією з основних форм організації процесу виховання, навчання і розвитку 

в дитячому саду.  

Організація ігрової діяльності в закладі дошкільної освіти – справа досить складна.  

Розвиваючи в дітей дружні стосунки в процесі ігрової діяльності,  використовуємо 

елементи інноваційної діяльності: казкотерапія, ігротерапія, лялькотерапія, музикотерапія, 

ранкові зустрічі, метод символічної синектики. 

Майже в усіх видах ігрової діяльності присутній метод казкотерапії, який позитивно 

впливає на розвиток дружніх стосунків. Під час гри, перевтілюючись у казкового героя, малюк 

може спокійно розповісти про свої почуття, думки. Саме під час сеансів казкотерапії діти 

засвоюють необхідні моделі поведінки, вчаться реагувати на життєві ситуації, підвищують 

рівень знань про себе й оточуючих, адже казки зрозуміліші їм порівняно з поясненнями 

педагогів та батьків. 

Кожна дитина саме з казок дізнається, що добро майже завжди перемагає зло, а 

негативні герої будуть покарані за свої вчинки. 

Організовуючи гру-драматизацію у формі настільного театру, показуємо можливі для 

конкретної ролі ігрові дії (тремтить полохливий зайчик тощо), ознайомлюємо з особливостями 

мови персонажів і можливими виражальними засобами, що розкривають їхні характери. Після 

цього діти виконують ролі персонажів твору. Все це сприяє розвитку в дошкільнят дружніх 

взаємин, вихованню дисциплінованості. 

У молодшому дошкільному віці основним змістом гри є відтворення предметних дій 

людей, які не спрямовані на партнера або на розвиток сюжету. Головним змістом гри є 

стосунки між людьми. Молодший дошкільний вік – це вік максимального розквіту рольової 

гри. Тут дії виконуються вже не заради власне дії, а як спосіб регулювання соціально-рольових 

стосунків з однолітками. 

Організація сюжетно-рольової гри в садку сприяє створенню в дитячому колективі 

щирої, доброзичливої атмосфери співпраці та взаєморозуміння. Діти граються разом – а отже, й 

розподіляють обов’язки, приймають спільні рішення, обстоюють свою думку, здобувають свій 

перший досвід співіснування в суспільстві. 
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По можливості залучаємо дітей до спільних ігор на теми навколишнього життя (життя 

сім'ї, дитячого садка, поїздка в транспорті), а також за сюжетами літературних творів (казки 

«Теремок», «Ріпка», «Марійка обідає» С. Капутікян, «Мій Ведмедик» 3. Александрової, 

«Айболить» К. Чуковського), створюємо перші дружні угрупування в грі. 

Виховуючи в дітей бажання допомогти друзям, заохочуємо дітей до прояву таких 

почуттів під час різних конфліктних ситуацій. Часто можна побачити під час ігор, що діти не 

вміють злагоджено користуватися іграшками, бережно відноситись до них, вони намагаються 

вихопити то одну, то іншу іграшку, виривають їх у інших дітей з рук, а потім кидають, або 

ламають її. Із-за іграшок виникають суперечки, образи, сльози. Поступово намагаюся 

виховувати в дітей потребу в спілкуванні з іншими дітьми. Своєю поведінкою показую приклад 

для бережного відношення до гри, друзів, допомагаю дітям ділитися іграшками, наприклад: 

дівчинка кидає ляльку на підлогу; піднімаю, бережно поправляю їй плаття. Дівчинка, яка це 

зробила вже уважніше спостерігає за дією вихователя. Говорю: «Ляльці боляче, вона вдарилася, 

то підійди до ляльки та заспокой її, пожалій її» – потім передаю іграшку дівчинці. 

Є діти, які хочуть виконувати головну роль в іграх, часто сперечаються між собою. У 

таких випадках створюємо такі ситуації, при яких діти повинні виконувати загальну роботу: 

побудувати міст через річку, бути матросами на кораблі. Відношення між ними поступово 

налагоджуються, вони перестануть сперечатися, допомагають один одному. У конструктивно-

будівельних іграх  використовуємо метод символічної синектики, коли діти за схемами 

порівнюють предмети і будують. 

Конструктивно-будівельна гра може бути ефективним засобом для формування дружніх 

відносин. Гра молодших дошкільнят виступає у вигляді нескладних сюжетних дій, що 

об’єднується в спільне завдання. Під час конструювання навчаємо дітей звертатися один до 

одного ввічливо, спокійно вислуховувати думку товариша. Вихованню дружніх відносин 

сприяє і чітка організація використання будівельного матеріалу, який використають у достатній 

кількості. Ігри з будівельним матеріалом потребують узгодженості дій, спільного обговорення, 

вміння рахуватися з думкою товариша.   

В іграх з правилами широко використовуємо інноваційний метод ігротерапії. В основі 

рухливих ігор лежать різноманітні рухи, активність дитини, радісні переживання – все це 

позитивно впливає на самопочуття, настрій, створюючи позитивний фон для загального 

фізичного розвитку. Ігри формують здатність діяти спільно, виховують чесність і 

дисциплінованість. Протягом гри привчаємо дітей домовлятися, об'єднуватися для проведення 

улюблених ігор, рахуватися з думкою своїх партнерів, справедливо вирішувати конфлікти, що 

виникають.  

При вихованні в дітей дружніх почуттів потрібно розвивати співчуття до інших, а також 

переживання за інших. Наприклад: коли в дитини перев’язана рука чи пальчик, говоримо: 

«Діти, Дмитрику незручно будувати, тому, що болить пальчик. Йому потрібна допомога. Давай 

я тобі допоможу, адже тобі дуже боляче». Таким чином привчаємо дітей співчувати іншому. 

Весь час схвалюю дітей, коли вони виконують позитивні вчинки по відношенню до інших 

дітей. Поступово діти привчаються у важких ситуаціях звертатися один до одного, до дорослих. 

Пропонують свою допомогу: підняти кинуту річ, пошукати загублене. Ці почуття приходять до 

дітей разом з дружбою між ними. 
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На основі постійного спостереження та аналізу своєї роботи можна зробити висновки, 

що головним у вихованні в дітей дружніх стосунків в ігровій діяльності є: 

- зміст всієї виховної роботи; 

- виховання дружніх почуттів на основі спільних переживань в іграх та повсякденному 

житті; 

- особистість вихователя, його моральне обличчя, його відношення до дітей. 

 

Ігрова діяльність «Пригоди з Лунтиком» 

 

Завдання: формувати позитивні моральні риси. Стимулювати парне рольове спілкування з 

вихователем та однолітками, підтримувати утворювання перших ігрових угрупувань на основі 

інтересу до іграшок та взаємодії ігрових персонажів. Розвивати комунікативність. Виховувати 

товариськість, дружні стосунки. 

Обладнання та матеріал: змодельована модель космічного неба, модель яйця, дитячі 

костюми зайчика, їжака, бджілки, коника; ширма для театралізованого показу, іграшки для 

лялькового театру, муляжі фруктів, корзинки, м’яч, великий будівельний матеріал, іграшкові 

машини, мультимедійна дошка, проектор. 

Інтерактивні методи: 

казкотерапія, ігротерапія, музикотерапія, ранкові зустрічі, метод символічної синектики. 

 

 

 

План проведення 

Привітання 

 

Гра «Коло побажань» 

Мета: створення доброго, гарного настрою на цілий день. 

Подивіться-но, малята, скільки зірочок багато. 

Вони так яскраво сяють, нам дорогу освітляють. 

А що це там лежить таке –  

Незвичайне, чарівне? 

Давайте ближче підійдемо, можливо, відповідь знайдемо. 

 

Дидактична гра «Хто живе в яєчку» 

 Що ж це діється з яєчком? Воно тріснуло скраєчку. 

Нам сховатись, певно, час, бо хтось у гості йде до нас. 

 

Прихід Лунтика 

«Ой, боюся, все навколо, незвичайне, загадкове, 

Що робити я не знаю, знов додому повертаю» 

 

Хвилинка добра «Заспокоюємо Лунтика» 

Обговорення життєвих ситуацій, коли потрібно говорити заспокійливі слова. 
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Гра «Будемо знайомі» 

А тепер, любі малята, час в дорогу вирушати. 

Чекає казка нас чудова, незвичайна, загадкова. 

По доріжці всі пройдем. І там казочку знайдем. 

Скажем разом 1, 2, 3, казко, двері відчини. 

 

Інсценування  

Бджілка. У мене є дві цукерочки до чаю. Як ми їх їстимемо? 

Коник. Поділимося – одна цукерка тобі й одна мені. 

Бджілка. Смачне було чаювання. А хто ж чашки митиме? 

Коник.  Я помию, а ти, їжачку, повитирай їх та до шафи віднеси. 

Бджілка. У мене тут є цікава іграшка. Шкода, що одна. Як ми нею гратимемося? 

Коник. По черзі: спочатку ти трохи пограйся, а потім я нею пограюся. 

Бджілка. А м'ячем також гратимемося по черзі? 

Коник. Ні, м'ячем нам буде веселіше гратись удвох, разом. Я буду кидати м'яча тобі, а ти – 

мені. 

 

Рухлива гра «У лісочку на горбочку» 

 

Дидактична гра «Допоможи». Завдання: діти збирають фрукти і розкладають їх у 

корзинки згідно з кольором. 

 

Конструктивно-будівельна гра «Побудуй будиночок Лунтику»    

 

Веселий парний таночок «Подружилися» 

Промовляння : 

Билися – не билися, 

Трохи посварилися, 

Потім посміялися, 

Друзями зосталися. 

 

Прощання з Лунтиком 

 

Дружити вміють лисенята, зайченята й ведмежата, 

Щиро дружать кошенята, цуценята й козенята. 

Треба й діткам всім дружити, – в злагоді та мирі жити. 

З друзями так добре гратись, веселитись та сміятись. 

Друзі завжди допоможуть, разом все зробити зможуть. 

Тож бажаю вам, малята, вірних друзів всюди мати. 

 

 

 

 

 



2019 Педагогічні обрії № 1-2 (103-104) 
 

34 

КОВАЛЬ О.О.,  

вихователь Чернігівського дошкільного навчального закладу №75 

Чернігівської міської ради 

 

 

 

 

РОЗВИТОК ДРІБНОЇ МОТОРИКИ ДОШКІЛЬНИКІВ ЧЕРЕЗ 

ВИКОРИСТАННЯ ІГОР ТА НЕСТАНДАРТНОГО ОБЛАДНАННЯ 
   

Розум дитини знаходиться на кінчиках її пальців.  

Чим більше майстерності в дитячій руці,  

тим дитина розумніша. 

Саме руки вчать точності, акуратності, 

 якості мислення. 

      В.О. Сухомлинський 

 

Ефективність формування мовленнєвих умінь 

і навичок у дітей безпосередньо пов’язана зі станом 

розвитку дрібної моторики пальців рук. 

Доведено, що саме в дитинстві, коли активно 

формуються мовленнєві зони, надзвичайно 

важливий вплив на їхній подальший розвиток мають 

імпульси, що надходять від пальців рук до кори 

головного мозку. Чим краще розвинуті пальчики 

малюка, тим легше він оволодіває мовленням.  

Розвиток тонких рухів пальців рук є 

важливим ще й тому, що все подальше життя дитини 

потребує точних, злагоджених рухів для виконання 

різноманітних побутових і навчальних дій.  

Тренування пальців рук стимулює 

інтенсивний мовленнєвий розвиток дитини, 

сприяє координації артикуляційної 

моторики та мовленнєвого дихання. 

Діти вчаться запам’ятовувати певні 

положення рук і послідовність рухів. Це 

сприяє розвитку тактильно-рухової  та 

зорової пам’яті й просторових уявлень. 

Під час виконання вправ, що 

супроводжуються віршованими рядками, у 

малюків формуються відчуття темпу, ритму. 

Розвиваються слухо-мовленнєва увага та 
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пам’ять, удосконалюється здатність узгоджувати мовлення і рухи, збагачується лексичний 

запас, активно розвивається зв’язне мовлення. 

Діти, захоплені грою, активніше діють самі, придумують власні пальчикові фігури та 

прагнуть руками «оживити» віршики. Це стимулює їхню фантазію, творчість. 

На пальцях і долонях є активні точки, масаж яких позитивно впливає на самопочуття, 

поліпшує роботу мозку. У малюків зміцнюється впевненість у своїх силах, уміння долати 

труднощі й невдачі, що дуже важливо для дітей, які мають вади мовлення. 

У своїй роботі я ставлю наступні завдання: 

 розвивати координацію рухів, дрібну моторику рук через використання ігор і 

нестандартного обладнання;    

 формувати пізнавальну активність і творчу уяву дітей; 

 розвивати увагу, пам'ять, мислення, зв’язне мовлення; 

 виховувати посидючість, уміння доводити розпочату справу до кінця. 

 

Для розвитку дрібної моторики рук, координації рухів я використовую різні методи і 

прийоми роботи: масаж кистей рук, пальчикова гімнастика, фізкультхвилинки, пальчикові 

ігри з віршами, зі скоромовками, пальчиковий театр, театр тіней, ліплення з пластиліну і 

солоного тіста з використанням природного матеріалу, нетрадиційні техніки малювання: 

пензлем, пальцем, зубною щіткою, свічкою; малювання за трафаретами; штрихування; 

лабіринти; графічні диктанти; різні види аплікацій; кубики; конструктори; рамки і вкладиші; 

пазли; мозаїка; ігри з насінням; пірамідками; скляночками; пінцетом і піпеткою; прищіпками; 

паличками; бігудями; дзиґою; зубними щітками; ґудзиками; скріпками; клубочками; 

каблучкою; еспандером; олівцями; пінопластом; пульверизатором; папером і серветками; 

хусточкою; шнурками; водою; пісочна терапія; тренажери; дошка Сегена. 

 

 

 

 

 

 

 

Геоборд (математичний планшет) – багатофункціональна геометрична дошка для 

конструювання плоских зображень. 

Мета: розвивати просторове і асоціативне мислення, увагу, пам’ять, дрібну моторику 

(розтягування, надягання гумок на кілочки); фантазію, творчу уяву; закріпити назву 

геометричних фігур, розмір та колір предмета.  

Матеріал: дошка з кілочками 20х20 см, різнокольорові гумки. 
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Руки – інструмент тонкий, і «настроюються» вони протягом тривалого часу. Тому 

починати роботу з розвитку рухів рук малюка потрібно від народження. Адже дитина у віці 

немовляти, й особливо в ранньому віці, має величезний потенціал для формування майбутньої 

особистості, зокрема її інтелектуального розвитку. Саме в ранньому віці малюк може багато 

здобути, але і багато втратити. Втрати 

цього періоду з віком компенсуються 

важче, а здобутки залишаються на все 

життя. 

Результати своєї роботи я бачу в 

прояві інтересу дітей до різних видів 

діяльності. Ігри викликають у дітей 

жвавий інтерес, залучають до активного 

мовленнєвого спілкування. Вони 

захоплюють малюків, приносять і 

задоволення, і велику користь. Результати 

показують позитивний вплив 

систематичної, комплексної роботи з розвитку дрібної моторики. 

Актуальність досвіду полягає у тому, що він сприяє розв’язанню завдань, визначених 

Базовим компонентом, щодо формування творчої особистості. Розвиток дрібної моторики 

позитивно позначається на становленні дитячого мовлення. 

Саме дрібні м’язи рук пов’язані з вищими відділами 

кори головного мозку, які забезпечують роботу думки 

та функції мовлення. 

Рухова кисть допомагає при малюванні, ліпленні, 

ігровій, побутовій діяльності; тренує руку перед 

письмом; стимулює інтелектуальну і творчу діяльність; 

підвищує працездатність дитини, увагу, розумову 

активність. 

Завдання виконуються з урахуванням 

індивідуальних особливостей дитини. Кожна дитина 

повинна розвиватися відповідно до своїх можливостей. 

Позитивні результати досягаються раціональним 

шляхом, без значних матеріальних затрат. Більшість посібників та обладнання виготовлено 

власноруч із покидькових матеріалів. 

 

Використані джерела: 

 

1. Бурова А.П. Організація ігрової діяльності дітей дошкільного віку, /А.П. Бурова, Тернопіль, 

2013. 

2. Іванюк Г.І. Скарбничка ігор і віршованої мозаїки для дітей раннього та дошкільного віку за ред. 

Г.І. Іванюк, К, 2009. 

3. Кудикіна Н.В. Ігрова діяльність дітей: теоретичні основи й методика педагогічного керівництва 

/ Н.В. Кудикіна, Вінниця, 2009. 

4. Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина» (наук. ред. 

Г.В.Бєлєнька), Київ, 2016. 
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КОРЕЦЬКА Л.В., 

практичний психолог Чернігівського дошкільного  

навчального закладу № 54 Чернігівської міської ради 

 

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІО-ІГРОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

ПЕДАГОГА ТА ДИТИНИ-ДОШКІЛЬНИКА 
 

Позитивний мікроклімат, психологічний комфорт, емоційний стан дитини-дошкільника 

– як і раніше актуальні питання в діяльності педагога дитячого садка. Ці складові сприяють 

об'єднанню дітей, закладають традиції міжособистісних взаємин у дитячому колективі.  

Емоційне благополуччя дитини досягається шляхом створення атмосфери, яка 

характеризується взаємною довірою і повагою, відкритим і доброзичливим спілкуванням між 

педагогом та вихованцями. І саме гра може нам у цьому допомогти. Адже не для кого не секрет, 

що гра є провідною діяльністю дітей дошкільного віку. Найкраще малята засвоюють знання про 

світ і опановують важливі компетенції в ігровій та спільній практичній діяльності, вчаться 

домовлятися, узгоджувати свої інтереси з потребами та бажаннями інших, знаходити 

конструктивні шляхи розв’язання різних життєвих ситуацій. 

У наш час нестримного прогресу та інформаційних технологій, діти стають більш 

емоційними, нестандартно мислять. Тому для виховання нового покоління актуальним є 

правило: чим менше ми керуємо дітьми, тим більш активну позицію в житті вони займають. 

Сприяють цьому розвивальні педагогічні технології, зокрема соціо-ігрова (Є. Шулешко, 

О. Єршова, В. Букатов), яка розвиває дитину в ігровому спілкуванні з однолітками і 

пріоритетами для якої є свобода вибору, дій, думок. 

Одне з завдань соціо-ігрової педагогіки полягає в тому, щоб педагогам на заняттях 

захотілося не стільки говорити самим, скільки слухати дітей: що говорять і про що вони 

думають.  

Для того, щоб педагоги на власному досвіді переконалися наскільки важливою є ігрова 

діяльність у житті дитини, а особливо, коли поряд дорослий який тебе підтримує, допомагає, 

разом з тобою радіє спільним успіхам, я запропонувала педагогам взяти участь у нетрадиційній 

формі роботи: ігрове заняття в парі зі своїми вихованцями. 

 

Ігрове заняття в парах («педагог-дитина») 

Тема. «Секрет щастя»   

Мета: сприяти створенню позитивної психологічної атмосфери взаємодовіри та 

прийняття; знижувати психофізичне напруження за допомогою масажу каштанами; 

налагоджувати контакт між дітьми та педагогами, використовуючи елементи кольоро- ,казко-, 

ізо- терапії; розвивати вміння діяти разом під час ігрової діяльності.  

Матеріали: д/г «Чарівна квітка» та малюнки до неї, різнокольорові браслети з каштанів, 

килим-парашут, різнокольорові кульки, відеопрезентація до казки, піна для гоління, гуашеві 

фарби, таці, пензлики, вологі та сухі серветки, аркуш А4, вирізані заготівки квітів, лінійки, 

дерев’яні шпажки, магнітна дошка, свічка. 
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Хід гри 

Привітання 

 

Знайомство учасників 

Діти та педагоги по черзі 

відрекомендовують одне одного (це 

мій вихованець; його звати…; він 

добрий, лагідний…; я вважаю, що він 

щасливий, коли грається, малює…. ). 

Потім дитина представляє 

педагога.  

Психолог: 

- Ви такі всі гарні, 

усміхнені і сподіваюся щасливі. А чи 

хотіли б ви дізнатися секрет 

справжнього щастя? А в цьому нам 

допоможе чарівна квітка.  

Психолог розкриває перший 

шар пелюсток, а там схована картинка із зображенням хлопчика, який робить зарядку. 

Обговорення. 

Робимо висновок, що ми щасливі, коли здорові.  

Психолог:  

- Пропоную нам зробити масаж, щоб стати ще 

здоровішими! 

Масаж каштанами, нанизаними у вигляді 

браслета (дорослі й діти). 

Ось браслетики візьмемо 

І на ручку одягнемо. 

Ці браслетики гарненькі, 

Ці браслети чарівненькі. 

Ми сьогодні всі проснулись:  

Потягнулись, посміхнулись.     

Долоньки тремо ми 

швиденько 

І умиваємось гарненько. 

Умиваємось теплом, 

Щоб зміцнитись усім разом, 

Щоб зміцнитись, 

збадьоритись, 

Та з браслетом подружитись. 

Каштанчики качаються –  

Із пальчиками граються. 

Каштанчики качаються – 

З ручками граються. 

Каштанчики качаються – 

З ніжками граються.  
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Каштанчики качаються – 

З  животиками граються. 

Ми по спинці їх качаємо, 

Дружно пісеньку співаємо: 

Будуть спинки в нас рівненькі. 

Будуть спинки здоровенькі. 

Ось браслетики ми взяли 

І в корзинку заховали. 

 

Розкривається другий шар пелюсток, діти знаходять картинку, на якій дівчинку 

хвалять. Обговорення. 

Психолог:  

- Є одна таємниця: найприємніше слово для кожної людини це її ім’я. Тож давайте в 

цьому переконаємось.  

 

 

Гра з килимком-парашутом «Ласкаве ім’я»  

Учасники по черзі заходять всередину килимка і називають ласкаво своє ім'я, яке їм 

найбільше до вподоби. Інші діти беруть килимок, підходять і три рази повторюють.  

Розкривається третій шар пелюсток, а там – картинка, на якій зображено гру дітей 

(обговорення). 

Психолог:  

- Хочу розкрити ще один секрет, не тільки діти щасливі коли граються, а й дорослі теж. 

 

 

Спільна гра з килимом-парашутом «Попкорн» 

Гравці стають навколо 

парашута, піднімають його, а в 

середину висипають м’ячі. Потім 

учасники швидко рухають парашут 

угору, вниз так, щоб м’ячі піднялися 

в повітря. Продовжують «готувати 

попкорн» допоки не вилетять усі 

м’ячики. 

Розкривається четвертий 

шар пелюсток, там картина, на 

якій діти танцюють (обговорення). 

Діти роблять узагальнення: 

ми щасливі, коли займаємося улюбленою справою: танцюємо, співаємо, малюємо і т.д. 

Психолог запрошує всіх до таночка. 

 

Таночок «А що таке щастя» Н. Май (в парах «педагог-дитина»). 

Розкривається п’ятий шар пелюсток, а там –  чарівна книжка. 
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Психолог:  

- Ми щасливі, коли перед нами розкривається чарівний світ казки. Тож давайте 

дізнаємось останній секрет. 

Слухання казки «Про щастя» А. Світличної (відеопрезентація). 

Психолог організовує полілог «Де живе справжнє щастя?»   

 

Малювання на піні для гоління «Квітка щастя» (робота в парах) 

Підсумки зі свічечкою, продовжити речення: «Я щаслива, коли…» 

 

Казка про щастя Аліни Світличної 

Уже вечоріло. До міста на м’яких лапках підкрадалася ніч. Христя притулила щічку до 

холодного вікна, а потім дмухнула на скло гарячим повітрям прямо з грудей. Скло запітніло й 

на ньому можна було малювати. Спритні пальчики дівчинки вивели квітку дивної краси. Тепер 

на вікні кімнати Христинки були квіти. Але краса на склі поволі почала щезати. І дівчинка із 

сумом дивилася на згасаючу красу. До кімнати увійшла мама.  

- Мамо, мамо! А що таке щастя?! – спитала Христя. 

-  Щастя? Це твоя квіточка на вікні. 

- Як це? – не зрозуміла дівчинка. – До того ж вона ось-ось щезне. 

- Щастя – промовила мама – можна створити своїми руками. Щастя, це те, що живе в 

середині і що іноді ми можемо показати і подарувати іншим хоча б на мить. Твоєї квіточки уже 

немає на вікні, але вона є всередині тебе, в твоєму серці. Так само і щастя, іноді здається, що 

його нестерпно мало і воно таке швидкоплинне. А насправді – воно усюди – до чого не 

торкнись, але спочатку щастя зароджується в тобі.  

Христя ледь посміхнулася мамі, очі уже заплющувалися і вона уявила, як всередині неї 

копирсалося і починало розквітати разом з нею її неповторне, особисте щастя. 
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КОСТЮК К.М., 

завідувач Чернігівського дошкільного навчального закладу №38 

Чернігівської міської ради  

 
 

ДЕНЬ ВІЛЬНОЇ ГРИ АБО ДЕНЬ БЕЗ ІГРАШОК 
 

 

 

У кожного з нас дитинство так чи інакше пов’язано з улюбленими іграшками, які 

залишились у пам'яті як близькі друзі, їх втілення теплоти і значущості тієї неповторної пори. 

Суспільне значення іграшок важко переоцінити, адже саме ігрова діяльність дозволяє дослідити 

внутрішній світ дитини та її ставлення до навколишніх подій, формує і реалізовує творчі 

здібності, вчить виражати почуття, спілкуватися з оточуючим світом та пізнавати себе. 

На жаль, останнім часом, спостерігаючи за ігровою діяльністю дітей дошкільного віку, я 

зробила висновок, що попри різноманітність та яскравість сучасних іграшок, вони здебільшого 

втратили свою головну освітньо-розвиткову функцію. Сучасна іграшка перетворилася на 

предмет серійного виробництва, що  відповідає ідеї глобалізації. Вона позбавлена 

індивідуальності, призначена для організації насамперед маніпулятивних, конкурентних, а не 

креативних (творчих) ігор і прагне до точного копіювання об'єкта (автомобіля, паровоза або 

ляльки-немовляти), чим позбавляє дитину творчого підходу до себе. І незважаючи на те, що 

іграшок стає все більше і досить різноманітних, грають діти катастрофічно мало і стереотипно. 

Зовсім зникли групові ігри: козаки-розбійники, піжмурки, лапта та інші дитячі радості. 

Здається, що ми позбавили своїх дітей того дитинства, яке було колись у нас. Ми могли 

годинами грати на вулиці, щось постійно вигадуючи з покидькового матеріалу, що потрапляв 

нам під руки. І це здавалось дивом, коли з простої коробки з-під телевізора ми будували 

халабуду, уявляючи, що це замок якогось казкового героя… . Ми мріяли, фантазували, 

вигадували, конструювали, створювали, мислили, 

сперечались і вчились домовлятися, спілкувалися та 

набували того досвіду, який, на мою думку, і навчив 

нас бути справжніми та відкритими до оточуючого 

світу.  

Науковцями доведено, що шістдесят відсотків 

дітей старших груп грають на примітивному рівні. 

Близько тридцяти відсотків вважають за краще не 

грати один з одним, а займатися конструкторами і 

головоломками. І лише небагато дітей (5-7%) грають у 

складні розгорнуті ігри, тоді як ще в сімдесяті роки на 

складну гру були здатні практично 100 відсотків 

малюків. Що сталося?  

Декілька років поспіль я намагалася віднайти відповідь на найголовніше для мене 

запитання: як відкрити сучасним дітям світ, в якому можна бути щасливим без комп’ютера, 

мультфільмів, фабричних серійних іграшок. Та одної днини, переглядаючи стрічку однієї з 

http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
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соціальних мереж, я наштовхнулася на заклик Катерини Крутій: «Шукаю дорослих – 

«зберігачів дитячої гри»! До нашої команди флешмобників 22.10.2018 року запрошую 

захоплених педагогів, які вміють створити відкритий ігровий простір. У цей день особливо 

будуть цінуватися дорослі, які вміють спостерігати, слухати, чути, підтримувати, 

обговорювати, розуміти, співчувати. В ігровому відкритому просторі дорослий лише 

створюватиме умови для розвитку інтересів і запитів дитини, для отримання нею досвіду 

досягнення своєї мети.  

Основна вимога до такого педагога в «День без 

іграшок» – це включена присутність за мінімумом 

прямих впливів (крім ситуацій, що представляють 

фізичну або психологічну небезпеку для дитини чи 

дорослого). Пропоную побути в позиції 

«спостерігача». Це – обов’язково! Візьміть блокнот, 

ручку і записуйте, записуйте: як дітлахи грають, з ким, 

скільки, де, хто організатор, причини конфліктів, як 

«гасять» конфлікти? По закінченню дня поговоріть про 

побачене з другим вихователем, обміняйтеся 

враженнями. Пріоритет в обговоренні: що нового ви 

дізналися про своїх вихованців? Мотивація до 

флешмобу: «... Тітко Поллі, ви так добре розписали, коли і що мені робити, а ... коли я буду 

просто жити ?!» (Елінор Портер «Поліанна»)». 

У підготовці до «Дня вільної гри або дня без 

іграшок», важливо було продумати мотивацію, створити 

цікаве середовище для гри, ретельно підготувати 

матеріали і, звісно ж, заручитися підтримкою батьків. 

Педагоги та батьки підготували для дітей коробки, 

ковдри, тканини, природний матеріал (насіння гарбуза, 

крупи, макаронні вироби, горох, квасолю, кісточки від 

абрикосів, шишки, листочки, горіхи), папір, нитки, 

прищіпки, баночки, ґудзики, камінці тощо. Дошкільнята 

використали для гри бізіборди, балансири, вітрячки. 

Найменші діти залюбки грали з порожніми пляшечками 

від йогуртів та соків, утворювали паровозик з коробок. А 

старшим дошкільнятам найбільше сподобалась  «халабуда» з кольорового пледу. Із побаченого 

мною: емоції переповняли всіх: і дітей, і педагогів. Дітлахи спочатку були здивовані від 

побаченого вранці у своїх групах, а потім активно почали ігри, самостійно поділились на 

локації, а потім мінялися місцями. Слід відмітити, що всі діти активно включились у гру. 

Почали придумувати що і як можна використати. Фантазії дітей не було меж: тут і підзорні 

труби із трубочок з-під рушничків, і халабуди із ковдр та столиків, вудочки із гіллячок та 

пружинок, ляльки із клаптиків тканини, торт із шишок, машинки, шоломи для лицарів та 

ліжечка з коробок, потяг з обручів, колиски для ляльок. Діти задіяли навіть пусті полиці меблів 

... Конфлікти майже не виникали. Дітям було цікаво і весело. Усі отримували задоволення від 

гри з «новими іграшками», а ще від гри, яка вийшла за рамки звичного процесу. Гру ніхто не 

нав’язував. Діти проявляли творчість, ініціативу, винахідливість.  
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«День вільної гри або день без іграшок» залишив по собі багато вражень та відчуття 

небезнадійності, а ще, чітке переконання в тому, що наші діти надзвичайно талановиті і здібні, 

спритні та винахідливі та, як виявилось, уміють дружити та домовлятись один з одним. 

Це було неперевершено! Результати нас вразили: задоволення отримали всі неймовірне! 

Бути «зберігачами дитячої гри» це круто! 

 

P.S. Діти старшої групи були трішки розчаровані поверненням іграшок, про що повідомили 

вранці наступного дня вихователям групи… Висновки зроблено! 

 «Дню вільної гри або дню без іграшок» БУТИ!!!  

 

 

 

 

 

 

КУБРАК В.Д., 

вихователь Чернігівського дошкільного навчального закладу № 52 

Чернігівської міської ради  

 

ГРАТИСЯ ВАЖЛИВО?!  

... А МОЖЕ ДИТИНСТВО ПОЧЕКАЄ? 
 

Здається, що про гру сказано вже все. Можливо, й так. Однак…  

Гра – це практично єдина діяльність, де дошкільник може проявити свою ініціативу і 

творчу активність. На жаль, останнім часом справжня спонтанна дитяча гра витісняється 

навчанням в ігровій формі або комп’ютерними іграми. Потрібно розуміти, що ні та, ні інша 

діяльність не є по суті тією грою, яка так багато дає для розвитку дитини.  

Гратися чи навчатися? 

Раннє навчання для більшості батьків представляється більш важливим і корисним 

дитячим заняттям, ніж гра. При цьому «освіта» розуміється переважно «як засвоєння знань і 

придбання навчальних навичок» (головним 

чином, читання, лічби, письма). Пріоритет знань і 

навчальної діяльності витісняють гру з життя і 

освітнього процесу дошкільнят.  

У зв'язку з цим хотілося б чітко позначити 

відмінності гри як самостійного виду діяльності 

від ігрових форм навчання. 

Однією з головних причин «відходу гри» з 

дошкільної освіти є підміна гри ігровими 

формами навчання. Гра не зникає, а стає засобом 

навчання, тобто більш «корисною» і 

спрямованою на засвоєння нового. Дійсно, в 
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сучасній дошкільній педагогіці значення гри не заперечується, а, навпаки, постійно 

підкреслюється. Однак, значення гри переважно розглядається, як чисто дидактичне.  

Гру використовують для набуття нових умінь, уявлень, для формування корисних 

навичок.  

Прямим наслідком дефіциту гри є цілий комплекс проблем у розвитку сучасних дітей, 

які відзначають і психологи, і педагоги. Серед них – ситуативність поведінки, залежність від 

дорослого, від середовища, неможливість самоорганізації дітей, дефіцит уяви і внутрішнього 

плану дії, недорозвинення волі і довільності, 

комунікативні труднощі, беззмістовне спілкування, 

нерозвиненість мотиваційно-смислової сфери. Всі ці 

якості і здатності в дошкільному віці формуються і 

розвиваються в грі, тому її відсутність (або 

примітивний рівень) ведуть до деформації розвитку 

даних ключових особистісних утворень. 

Таким чином, позбавляючи дитину ігор, 

з'являється ризик позбавити її і свого справжнього 

«я». 

Отже гратися важливо тому, що гра – це 

вільна активність, позбавлена примусу і контролю з 

боку дорослих. Дорослі не мають права втручатися в гру, забороняти або переривати її. Вони 

можуть тільки спостерігати, брати участь або допомагати на прохання дітей. Гра є головною і 

фактично єдиною формою прояву ініціативності та самостійності дітей. Така самостійна 

активність дозволяє дитині відчути і побачити 

результати своєї активності, втілення свого 

задуму і в кінцевому рахунку себе, що має 

неоціненне значення для формування 

самосвідомості і відчуття своєї активності. 

Гра приносить емоційний підйом, причому 

джерелом задоволення є сам процес діяльності, а 

не її результат або її оцінка. Діти в ході гри 

отримують задоволення від того, що вони самі 

будують уявну ситуацію і виконують прийняті 

ними ролі і дотримуються власних правил. Вони 

самі хочуть діяти правильно, відповідно до своїх 

уявлень. Дитина сама намагається подолати імпульсивні дії, щоб отримати задоволення більш 

високого порядку.  

У процесі гри дитина вчиться розуміти навколишній світ і себе. Граючи, вона відкриває 

себе, пізнає, що вона відчуває, як розуміє те, що відбувається навколо. 

У процесі гри формуються цінності. Гра – це форма дослідження. Гра відображає ідеали 

дитини, які у свій маленький світ вона бере зі світу дорослих. Так потроху формується життєва 

позиція дитини. 

Гра розвиває фантазію та творчі здібності. Біле простирадло перетворюється в халат 

лікаря, звичайна паличка – в чарівну паличку, листок, вирваний із записника – у виписаний 
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рецепт, а лялька або ведмедик – у пацієнта. Такі творчі ігри – одне з головних занять для дітей 

дошкільного віку. 

Гра розвиває розум. Під час гри дитина стикається з перешкодами і вчиться 

висловлювати свої думки, у дитини також розвивається мислення, словниковий запас і уява, 

дитина вчиться спілкуватися з іншими людьми. У процесі гри діти сваряться, але також вчаться 

миритися, шукати компроміс, створювати нові правила, які приймають і інші учасники гри. 

Перевтілюючись з однієї ролі в іншу, дитина оцінює ситуацію з боку. 

У процесі гри дитина вчиться шукати альтернативу. У голові в дитини часто 

народжуються хороші ідеї. Наприклад, парасолька захищає від дощу, а якщо її перевернути – 

вона схожа на корабель, звичайні кульки та коробки – і ось у руках робот, який допоможе і з 

друзями поспілкуватися і підказку дасть. 

Невичерпна дитяча фантазія породжує незліченні теми для ігор.  

Гра – постійна і незмінна супутниця дитинства. 

Запрошуємо всіх до гри!.І пам’ятаємо, що особистий простір дитини – це пріоритет.  

 

Інтегроване заняття з пріоритетом пізнавальних завдань із елементами грамоти 

Тема. «Незвичайна мандрівка в країну Добрих роботів» 

Мета: 

- Корекційно-розвивальна: розвивати емоційну чуйність, логіку висловлювань, 

уважність, зорову пам'ять, фонематичний слух, уяву, дрібну моторику пальців. Розвивати 

навички мовленнєвого спілкування.  

- Корекційно-виховна: виховувати навички співробітництва, самостійності в процесі 

художньо-продуктивної діяльності; бажання більше дізнатися про навколишні об’єкти. 

Виховувати ініціативність у висловлюваннях, дружні взаємини. 

- Освітня: формувати цілісну картину світу і розширювати знання дітей про історію 

робототехніки. Вправляти в інтонуванні звуків, в умінні виділяти голосні звуки. 

Закріплювати вміння добирати слова із заданим звуком. Закріплювати правильну вимову 

звуків у мовленні дітей. Збагачення і уточнення словника дітей. Формувати вміння 

міркувати, порівнювати, узагальнювати.  

Обладнання: іграшки роботи, шаблони, зображення Dash, ІКТ, нут, зубочистки, м’ячик. 

Словник: робот, інженер. 

Методичні прийоми: наочні (демонстрація, розгляд, спостереження); словесні (пояснення, 

обговорення, проблемні питання, бесіда); практичні (художньо-практична діяльність тощо). 

Хід заняття  

 

Психогімнастика 

Ти – мій друг, і я – твій друг, 

Всі навколо друзі. 

Це мій носик, це твій носик. 

Плеснемо в долоньки. 

Мої щічки, твої щічки, 

Рівні та гладенькі. 

Ти – мій друг, я – твій друг, 

Друзі веселенькі. 



2019 Педагогічні обрії № 1-2 (103-104) 
 

46 

 

Вихователь. 

- Діти, а як ви сьогодні дісталися в дитячий садок? 

 

Вихователь. 

- Який найшвидкісний транспорт на вашу думку? 

Вихователь. 

- Наша думка – це швидкісний транспорт, і сьогодні ми здійснимо незвичайну мандрівку в 

країну Добрих роботів. 

Далеко-далеко, так, що й дістатися до неї ми можемо тільки подумки, розташована країна 

Роботоляндія. Там живуть добрі роботи, вони дружать, один одному допомагають, увесь час 

розмірковують як зробити нових роботів досконалішими, щоб вони могли виконувати більше 

різних справ, були розумними і гарнюнькими. 

Вихователь. 

- А чи знаєте ви, що таке роботи? 

- Навіщо потрібні роботи? 

Вихователь. 

- Роботів створюють інженери-науковці. Робот сам нічого зробити не може. Людина керує 

ним. Він і створений саме для того, щоб виконувати команди людини (відео). 

Вихователь. 

- Де ми сьогодні можемо побачити роботів? Що вони роблять? Чи схожі на людей? Чи 

вміють розмовляти?   

Вихователь. 

- Один із роботів захотів з нами познайомитись. Увага на екран! (відео). 

Вихователь. 

- Подобається? На що схожий наш новий знайомець? 

Вихователь. 

- Dash буде з нами на відеозв’язку. Він зробив нам сюрприз. Ану погляньте, що там (лего-

конструктор). 

Діти викладають робота. 

Вихователь. 

Dash пропонує усім разом трохи розім’ятись.  

Руханка від Dash 

Вихователь. 

- Ми вже з вами багато знаємо про роботів, а їм дуже хотілося б дізнатися про ваше життя 

в дитячому садку. Запросимо нових друзів у країну Звукляндію. 

Говорити кожен звик, 

Має кожен з нас язик 

Та не всіх він слухать звик. 

А щоб він слухняним став, 

Зробимо ми кілька вправ. 

 

Артикуляційна гімнастика: «Смачне варення», «Почистимо зубки», «Грибок», «Конячка». 

 

Вихователь. 

- А хто згадає, хто створює роботів? (Інженери). 

Вихователь проводить звуковий аналіз слова «інженер». 

Діти:  

- Гей, хлопчик!  

- Я не хлопчик! 
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- Гей, стовпчик? 

- Я не стовпчик! 

- Хто ти? 

- Буква і! 

- Що в тебе на голові – шапка? 

- Ні, крапка! 

 

Гра «М'яч спіймай, слово називай» (слова зі звуком [і]). 

Вихователь. 

- Який голосний звук є у слові Dash? [а] 

Гра «конструюємо знайомі букви».  

      Матеріал: нут і зубочистки. 

Завдання: викласти знайомі букви, склади: ау, уа, іа,  

Відеозв’язок з Dash пропадає. 

Вихователь. 

- Мабуть, у програмі помилка. Зараз ми напишемо нову програму! Хочете? 

 

Пальчикова гімнастика з олівцем 

Олівець у нас мудрець 

І секрету він знавець. 

Аби гарно малювати 

Вправні пальці треба мати. 

По долоньці він кружляє, 

Діткам м’язи розслабляє. 

Покружляв і зупинився. 

Дуже добре потрудився. 

 

Д/гра «Створюємо програму». 

Вихователь. 

- Ми цю програму запишемо і надішлемо 

Dash. Я пропоную нового друга познайомити з 

нашими іграшками! 

 

 

 

 

 

 

Використані джерела: 

 

1.  Діти і соціум: Особливості соціалізації дітей дошкільного і молодшого шкільного віку: 

Монографія / А. М. Богуш, Л. О. Варяниця, Н. В. Гавриш, С. М. Курінна, І. П. Печенко. - Луганськ: 

Альма-матер, 2006. - 368 с. 

2.  http://ukrdeti.com/wp-content/uploads/2017/05/Стаття-проф.-К.-Крутій-Халабудна-педагогіка.pdf  

3. http://www.pravilaigr.ru/igry_dlya_doshkolnikov.php 

4. https://www.maam.ru/detskijsad/rol-igry-v-zhizni-detei-doshkolnogo-vozrasta-335416.html 

http://ukrdeti.com/wp-content/uploads/2017/05/Стаття-проф.-К.-Крутій-Халабудна-педагогіка.pdf
http://www.pravilaigr.ru/igry_dlya_doshkolnikov.php
https://www.maam.ru/detskijsad/rol-igry-v-zhizni-detei-doshkolnogo-vozrasta-335416.html
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МАРЧЕНКО Н.В., 

завідувач Чернігівського дошкільного навчального закладу №27  

Чернігівської міської ради 

 

 

ОСВІТНІЙ ГЕОКЕШИНГ – СУЧАСНА ІГРОВА 

ТЕХНОЛОГІЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

 

Дитинство кожної людини повне мрій про пошуки скарбів. У наш час дитячі мрії 

втілилися в нову форму туризму – геокешинг.  

Геокешинг – (geocaching від грец.γεο – земля та англ. Cache – схов) – туристична гра із 

застосуванням GPS, яка полягає в знаходженні схову, створеного іншими учасниками гри. 

З 2000 р. ця гра набула популярності серед дорослих. Ми спробували організувати її для 

дітей дошкільного віку.  

Туристична, краєзнавча, спортивно-освітня гра геокешинг направлена на становлення та 

вдосконалення навиків роботи з геоінформаційними системами: картою, схемою, GPS-

навігатором, який може бути вбудованим у мобільний телефон, смартфон або кишеньковий 

персональний комп’ютер.  

Завдання, які вирішують гравці в геокешинг – це розшукування схованок, зроблених 

іншими учасниками гри.  

Геокешинг – гра на орієнтування, і кожен знаходить у ній щось своє. Тому правила гри, 

треба виконувати всім учасникам, інакше гра не вийде. 

Правила гри: 

- знайти схованку; 

- забрати зі схованки предмет; 

- у схованку покласти предмет, замість узятого, якщо передавати гру, як естафету. 

Для гри важлива карта місцезнаходження.  

На карті потрібно відзначити, де сховали скарб. Скарбом називають предмет, 

покладений у контейнер. Потім його ховають у цікавому місці: наприклад у різних місцях 

групи, парку, водоймі, лісі, на ділянці тощо. 

Пошук скарбу відбувається за підказками: загадками, прикметами, схемами. Місце 

розташування схованок може бути зовсім поруч, а можливо треба подолати серйозні 

перешкоди.  

Діти із задоволенням вже в молодшому віці справляються із завданням з пошуку 

«скарбу». Тут все йде в хід: іграшки, канцтовари, прикраси, невеликі іграшки, значки, марки, 

наліпки, магніти… Загалом, усе, що довго не псується та має хоч якусь цінність з погляду 

шукачів скарбів. Забравши якийсь скарб собі, треба взамін покласти в тайник інший скарб, не 

менший за своєю цінністю.  

У зимовий час ця гра особливо цікава. Ховаємо коробочку з цукеркою або іграшкою, а 

малюк за допомогою навідних слів відшукує її. Розвивається орієнтування в просторі, 

мислення, розуміння мови.  

Добре допомагають ігри з водою і піском. Вони стають підготовчим етапом з пошуку 

скарбу. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/GPS
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При наведенні порядку в групі створюємо проблемну ситуацію: загубилася лялька. 

Організовуючи її пошук, малюк розуміє, що в усьому необхідний порядок і дбайливе ставлення 

до всього. Тож у групі наводиться лад і знаходиться лялька. 

Скарб можна знайти в усьому різноманітті нашого навколишнього світу.   

Разом із дорослими дитина прислухається до звуків природи, вдивляється в її образи. А 

довкілля відкриває свої комори й допомагає малюкові розвинути допитливість, 

спостережливість, творчість.  

Наші екскурсії мікрорайоном допомагають дорослим і дітям милуватися природою, 

спостерігати за змінами в різні пори року, допомагати птахам, білочкам. Робимо спільні 

замальовки, фотографії, а потім оформляємо виставки на різні теми: «Скільки поверхів у новому 

будинку?», «Навіщо потрібні будинки?», «Чому підйомний кран не лягає спати?»  

Гра в хованки допомагає дітям краще орієнтуватися в просторі. За описом 

навколишнього оточення пропонуємо дітям знайти заховану іграшку, подолавши на шляху різні 

перешкоди: перестрибнути через струмок, присісти три рази, побудувати місток через широку 

річку, порахувати берізки, вибрати правильну стежку. Вихователю необхідно лише творчо 

підійти до освітньої діяльності, яка за допомогою елементів освітнього геокешингу дає 

позитивні результати. 

Методика проведення елементів геокешингу з дітьми старшого дошкільного віку 

включає в себе чотири етапи.  

1 етап – попередня робота. Разом із дітьми виготовляється макет групи, дитячого садка, 

ділянки або іншого об'єкта, що знаходиться на території або за територією садочка. На цьому 

етапі проводяться ігри-заняття з орієнтування, діти навчаються працювати з макетом, картою-

схемою та визначати на них розташування різних об'єктів. 

2 етап – підготовчий. На цьому етапі педагог створює сценарій, підбирає завдання для 

кожного етапу, готує все необхідне для проведення самої гри, метою якої є знайти схованку. 

Для того, щоб зацікавити дітей, у перші тайники можна закладати цукерки. Діти навчаться 

шукати схованку за вказаними мітками і вказівкам, які їм залишають, навчаються орієнтуватися 

в межах групи, майданчика. 

Потім завдання ускладнюються – шукати схованки за картами або схемами. Мета таких 

завдань під час гри – розширювати й систематизувати знання в галузі екології, географії, 

літератури, основ безпечної життєдіяльності. 

3 етап – проведення гри. На даному етапі з дітьми розглядається карта-схема маршруту 

до схованки, діти дають відповіді на питання, пов'язані з предметом або місцем, де захований 

скарб, роблять фотознімки виявленого місця. Добре продумана мотивація дій (надання 

допомоги героям, пошук предметів, демонстрація своєї кмітливості), взаємопов'язані завдання-

випробування роблять цю гру дуже привабливою для дітей. Їх діяльність у цьому випадку менш 

регламентована: вони самі знаходять вихід із критичної ситуації, вступають у протиборство з 

силами зла, вирішують складні головоломки, виявляють самостійність, індивідуальність. 

Завдяки даному етапу гри, дитина вивчає будівлю дитячого садка, відвідуючи сусідні 

блоки і групи, різні приміщення, в результаті чого дитячий сад стає йому знайомим, так само як 

і власний будинок. 

4 етап – презентація результатів. На цьому етапі діти представляють результат, 

узагальнюють отримані знання, оформляють їх у кінцевий продукт. 
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Гра геокешинг дозволяє урізноманітнити освітній процес, винести його за межі дитячого 

садка. Це – кращий спосіб познайомити дітей із природою рідного краю, історичними 

пам'ятками нашого міста.   

Спортивно-освітній геокешинг – це справді потужний інструмент, що дозволяє підняти 

на якісно новий рівень і наповнити новим практичним змістом освітній процес. Існують 

варіанти гри, коли тайник рекомендується створювати тільки в місцях, які представляють 

собою природний, історичний, культурний інтерес. Гравці отримують множину дивовижних 

довідок про пам’ятки історії рідного краю.  

 

Використані джерела:   

 

1. Крутій К., Стеценко І. Альтернативна програма «Стрім-освіта». Технологія «Освітні 

подорож» як форма реалізації партнерської діяльності дитини і дорослого / 

http://ukrdeti.com/category/stream-osvita-doshkilnikiv/.    

 

 

 

 

 

 

 

 

ШВЕЦЬ А.М.,  

інструктор з фізкультури,  

НОСКО А.В., 

вихователь-методист Чернігівського дошкільного 

навчального закладу №27 Чернігівської міської ради 

 

 

 

 

ГРА ГЕОКЕШИНГ «ВРЯТУЙМО ПЛАНЕТУ ЗЕМЛЯ!»   
(розвага для дітей старшого дошкільного віку) 

 

Пропонуємо до вашої уваги геокешинг «Врятуймо планету Земля», де одна команда – 

казкові герої робили схованки, а інші дві команди – діти – шукали їх.  

Мета: принести дітям радість від ігор розвивальної спрямованості, святкуючи День 

Землі; підтримати інтерес до інтелектуальної діяльності,   розвивати вміння орієнтуватися на 

місцевості по карті-схемі, визначати напрямок маршруту, стимулювати розвиток розумових 

здібностей. Формувати екологічно грамотну поведінку, наполегливість, цілеспрямованість, 

взаємодопомогу, виховувати бережне ставлення до природи, бажання дітей конкретними 

справами і вчинками прикрашати свою Землю. 

http://ukrdeti.com/category/stream-osvita-doshkilnikiv/
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Матеріал: модель Земної кулі; скриньки із картинками тварин та рослин планети; 

рюкзак баби Яги; ролики; кросівки; тканина блакитного кольору; два відра для паперового та 

пластикового сміття; рукавички; «сонечко» зі стрічками кольорів веселки; іграшкова плита; 

горщик; згорнуті аркуші паперу із зображенням правил поведінки в природі; кольорова сіль; 

дерев’яна ложка; планшет. 

Хід розваги 

Спільний флешмоб дітей із вихователями «Діти Сонця». 

Ведуча. Добрий день, жителі прекрасної 

блакитної планети! Сьогодні в нас свято: День нашої 

Матінки – Землі. 

Привітайте усмішкою одне одного й побажайте 

доброго дня, весняного піднесеного настрою.  

А тепер уважно роззирніться довкола: чи 

помітили ви, як поступово прокидається від зимового 

сну природа?  

Чарівниця-весна прикрашає нашу землю – 

вдягає її в зелені шати, розкидає по ній фіалковий 

цвіт, перетворює дерева в красенів, бавиться 

сонячними промінцями в краплинах ранкової роси на 

ніжних стеблах молодої трави. Виходить, нібито 

природа дарує землі величезний, небачено гарний і 

духмяний букет квітів. Що ж це за свято – День Землі? І навіщо воно?  

Щоб нам усім стало зрозуміло, я запрошую вас здійснити подорож по нашій чудовій 

планеті. 

Скільки на ній прекрасного, дивного: безкраї простори, гори, що йдуть у небо, сині-сині 

моря… . Ведуча знімає тканину з моделі Земної кулі.  

Малята, а куди ж це все поділося? Що нам робити?  

Лунає гуркіт і шум, з’являється бабуся Ягуся.  

Бабуся Ягуся (невдоволено). Придумали нові технології! Кому вони потрібні? Ось 

раніше так було добре, літали собі гарненько на лісовому паливі, а тепер…ролики! Так, а, що у 

вас тут? Знову свято, а мене ніхто не запросив! 

Ведуча. Бабусю Ягусю, так у нас же спортивне свято. А в тебе навіть і взуття 

спеціального немає.  

Бабуся Ягуся. Як це немає?  Дістає з рюкзака кросівки великого розміру. А це, що по 

вашому? (Взуває).  Забули про мене, а я от нікого не забула. Ось, Яга, ось бабуся Оленка, а ось 

дідусь Вася… 

Ведуча. Ви щось плутаєте, цих дітей не так звуть. 

Баба Яга. У чому справа? Давайте познайомимося, на рахунок раз, два, три назвіть 

кожен своє ім’я, тільки голосніше. 

(Діти називають свої імена одночасно). 

Ведуча. Подивися, бабусю, як вони вміють танцювати. Танок «Гарний настрій».  

Бабусю Ягусю, а ти не знаєш часом куди поділися з Земної кулі річки, поля, рослини, 

тварини, риби? 

Бабуся Ягуся. Ні, не знаю… Ану, запитайте вмене ще раз, тільки дуже ввічливо.  
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Ведуча. Ну, бабусенько, ну Ягусенько, скажи нам будь-ласка, чи знаєш ти, де поділося 

все живе з нашої планети? 

Бабуся Ягуся. Так, знаю! Не запросили мене на свято, я забрала і поховала все. Але 

тільки от де? Не пам’ятаю, стара стала мабуть. А мені ж всього лише 300 років… . 

Ведуча. Ти зробила дуже погано! Що ж тепер робити? На планеті ж нічого не 

залишилося! 

Бабуся Ягуся. Ну забула і забула… Але, постривайте, як це нічого не залишилося? І, що 

і ліси зникли? І річки? 

Ведуча. Так, все зникло. 

Бабуся Ягуся. А як же мій дім, і Водяного, і Лісовичка? Ой, що ж робити? Зачекайте, 

давайте, поглянемо, можливо щось є в моєму рюкзаку?  

Дістає із рюкзака іграшки, люстерко, мапу.  

Бабуся Ягуся. Може, це допоможе в пошуках? Показує машинку. 

Діти. Ні! 

Бабуся Ягуся. А може люстерко? 

Діти. Ні! 

Бабуся Ягуся. А це взагалі якийсь папірець, треба його викинути! 

Ведуча. Почекай, бабусенько. Діти, погляньте! Це ж мапа! Але вона одна, а груп у нас 

дві. Як бути? 

Вихователь. А у нас є планшет, можемо сфотографувати і вирушати в дорогу. 

Кожна група фотографує свою частину мапи із маршрутом. Але попередньо в  кожної 

групи приготовано свій маршрут. 

Вихователі з дітьми розглядають мапу, бабуся Ягуся прощається і відлітає додому. 

Ведуча. Ну що ж, малята, нам треба повернути все на нашу Землю. Ви готові? Тоді 

вирушаймо! 

Групи вирушають до парку 

Чернігівський дитинець. Дорогою діти 

виконують кричалки, промовки. 

Інструктор із фізичної культури 

використовує різні види ходьби, 

перешикування. Кожна із груп іде за 

своїм маршрутом.  

 

І станція «Весняна». 

Весна. Здрастуйте, мої друзі. Це 

я, Весна-красна. Із моїм приходом 

оживає вся природа, дерева, кущі, 

розпускаються квіти. 

Чому ж ви прийшли до мене? 

Діти. Ми шукаємо схованки, які зробила бабуся Ягуся і з нашої планети зникли  тварини 

та рослини.   

Весна. Для чого вони вам? 

Діти. Щоб повернути на нашу планету. 

Весна. Звісно, я вам допоможу. Але спочатку відгадайте загадку. 
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Розфарбоване коромисло через річку повисло. 

Весна. Так, у мене є сонечко зі стрічками усіх кольорів веселки.  Потрібно пригадати 

значення кольорів веселки.   

Червоний колір – кров, сила. 

Помаранчевий – радість і оптимізм.  

Зелений – природа, листя і трава, колір здоров’я. 

Блакитний – колір повітря та легкої води, струмків та річок. 

Синій – ще один водний колір, але пов’язаний вже з глибиною, з морями і озерами.  

Фіолетовий – це колір чарівництва. 

Весна. Чи усі кольори назвали?  

Діти. Ні! Немає жовтого кольору. 

Весна. А, що ж він означає? 

Діти. Це колір Сонця і тепла. 

Весна. Так, справді тут немає жовтої стрічки. А, знайдете ви її  піднявшись сходами до 

пам’ятника Т.Г. Шевченку на вишні-Антипці. Чи знає хтось, що це за дерево? 

Це найстаріша на Україні вишня-Антипка. Їй вже виповнилося більше ніж сто років. 

Тому дерево було запропоновано назвати пам'ятником природи. Це дерево може виконати будь-

яке бажання. Потрібно тільки в щілину кори вишні заховати гроші і прошепотіти своє заповітне 

бажання. І воно обов’язково збудеться. 

Діти знаходять стрічку на вишні-Антипці, повертають на веселку.  Весна вручає їм 

скриньку з картинками тварин та рослин. 

 

ІІ станція «Лісова» 

Лісовичок. Хто це завітав у моє лісове царство? Добрий день, малята! Знаю-знаю, чому 

завітали до мене! Звичайно, скриньку ви отримаєте, але якщо виконаєте моє завдання. Чи 

знаєте, ви як себе треба поводити в природі? 

Діти: Так! 

Лісовичок: Тоді, давайте зваримо узвар добрих справ. 

Діти по-черзі знімають з дерева аркуші згорнутого паперу із зображенням гарних та 

поганих вчинків. Зображення з гарними вчинками кладуть до горщика, з поганими – у сміттєве 

відро.  

Лісовичок. Так, добрих справ ми поклали, додамо тепер трохи любові, добра, ласки, 

бережного відношення… (Насипає кольорову сіль). Ось і вийшов чудовий узвар. Зараз наллємо 

в пляшечку, і візьміть його в садочок. Думаю, згодиться. Ну, все бувайте! 

Вихователь. А як же скринька? 

Лісовичок. Ой, так! Забув зовсім. Як добрі справи робити ви знаєте, а яку можна 

зробити зараз? 

Діти озираються довкола і спільно з вихователем роблять висновок, що можна 

погодувати білочок і пташок. Лісовичок дає дітям горішки, зерно, вони насипають у 

годівнички. 

Лісовичок. А тепер йдіть моїми слідами і знайдете ще одну скриньку. 

Діти знаходять скриньку та йдуть далі за маршрутом. 
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ІІІ станція «Водяна» 

Бабуся Ягуся. Добрий День! Малята, я вас чекала, бо знаю, що ви можете мені 

допомогти. На жаль, хтось вчинив дуже погано і забруднив річку. Ви мені допоможете її 

рятувати? 

Естафета «Прибери сміття» 

Бабуся Ягуся дає дітям рукавички для сміття. Діти збирають сміття та сортують його. 

Рухлива гра «З під гори» 

Бабуся Ягуся. Подивіться, яка тепер 

гарна і чиста наша річка. (Звертає увагу дітей 

«на річку» - тканина блакитного кольору) 

Річка глибока. Чи не боїтесь? Давайте 

пограємо? Я буду промовляти слова: «Як з-під 

гори все біжать струмки», ви вільно біжите 

під тканиною-річкою. А коли скажу: 

«Струмки, ви куди? Зачиняють ворота!», 

тканина опускається і хто не встиг пробігти – 

вибуває з гри.  

 

 

 

Діти після виконання завдання 

отримують скриньку з зображенням морських 

жителів. 

Після цього усі повертаються до 

дитячого садка. Прикріплюють  знайдених 

тварин, птахів, комах, риб, рослини на 

планету.  

Хороводний танок під пісню Руслани «У 

ритмі серця». 

 

 

Ведуча. Кожен уявляє і 

розуміє Землю по-своєму. Для 

космонавта – це рідна планета, для 

моряка – рідний берег, для 

хлібороба – рідне поле, а для кожної 

людини – це, насамперед, рідна 

домівка. Отже, для нас усіх Земля – 

це щось рідне, близьке, любе. 
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НІКІТЧЕНКО С.В., 

завідувач Чернігівського дошкільного навчального закладу № 1, 

центру психофізичного та інтелектуального розвитку дітей 

Чернігівської міської ради 

 

ВІД ГРИ – ДО ЖИТТЄВИХ ЕКОНОМІЧНИХ 

РЕАЛІЙ 
 

Сучасна дитина, як правило, вже з ранніх років стикається з 

економічними поняттями і процесами. Різні професії, купівля і продаж товарів, реклама по 

телевізору, розмови батьків про бюджет сім’ї – далеко не повний перелік того, з чим доводиться 

стикатися дітям. Тобто перші елементарні економічні уявлення вони отримують самостійно. 

У новій редакції Базового компонента дошкільної освіти передбачено формування в 

дітей елементарних споживчих уявлень, зокрема, про товари, послуги, гроші. В освітній лінії 

«Дитина у світі культури» в частині «Предметний світ» зазначено, що дитина 6(7) років має 

«уявлення про ощадливе ведення домашнього господарства, вміє ощадливо ставитися до речей, 

грошей.  

Економічне виховання дітей дошкільного віку здійснюється за допомогою ігор, 

елементарних завдань, кросвордів. Вони допомагають увести дітей у складний світ предметів, 

речей, людських взаємин. Економічне виховання в даному випадку необхідно розуміти, як 

область «розумного ведення домашнього господарства». Мистецтво такого ведення може бути 

подано у формі елементарних відомостей. Необхідно поступово формувати в дітей правильне 

відношення до грошей, способам їх заробітку й розумного використання. При цьому важливо 

вміло знаходити взаємозв’язок між економічними, етнічними, моральними категоріями, 

демонструвати правильне відношення до реклами, навчати раціональній поведінці в реальних 

життєвих ситуаціях, розвивати розумні  потреби. 

Сучасні діти живуть у ринкових умовах, на них чекає опанування принципово новими 

професіями, які потребують нових уявлень, професіональних і особистісних якостей. Робота з 

цього напряму проводяться в різних формах: заняття-подорож, заняття-змагання, бесіди, 

екскурсії, економічні вікторини, ігри. Перш за все в групах створюється відповідне предметно-

розвиваюче середовище. У доступному для дітей місці знаходяться карточки з ілюстраціями 

економічних понять, економічна мапа, по якій діти з цікавістю подорожують. Гном Економ і 

цариця Економіка допомагають дітям засвоїти складні поняття: «потреби», «ресурси», «товар», 

і. т. п. 

Доречно дітям пропонувати цікаві й пізнавальні завдання: ребуси, головоломки, 

проблемні ситуації, загадки на економічні теми. При вивченні нових тем і закріпленні 

пройдених активно використовуємо елементи теорії вирішення винахідливих завдань. У 

результаті діти визначають різні потреби людини, тварин, рослин, використовуючи 

морфологічні таблиці, фантастичні гіпотези, ігри «Добре-погано», «Так-ні», «Правильно-не- 

правильно». 

Під час екскурсії до магазину вони бачать, що в кожного продавця є своє  робоче місце, 

обов’язки. Відзначають, як оформленні вітрини, розглядають асортимент товарів з цінниками, 
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спостерігають за процесом купівлі-продажу, а потім, звісно, з дозволу батьків, роблять свої 

перші покупки. 

Безумовно, найкраще всього елементарні економічні уявлення діти дошкільного віку 

засвоюють у процесі різних ігор, коли практично застосовують набуті знання, розширюючи 

власний досвід.  

Сюжетно-рольові ігри передбачають моделювання реальних життєвих ситуацій (операції 

купівлі-продажу, виробництва та реалізації готової продукції). Під час розгортання цих ігор 

створюються найсприятливіші умови для розвитку в дітей інтересу до економічних знань, адже 

ігрові ситуації моделюють з максимальним наближенням до реальних. При цьому ситуації 

спілкування, у яких діти активно використовують економічні терміни, моделюються адекватно 

віковим психологічним особливостям вихованців. 

Розвивально-дидактичні та ситуативні ігри надають унікальну можливість сприяти 

процесу збагачення соціального досвіду дітей, формуванню їхніх ціннісних пріоритетів, 

адекватному прояву особистісних якостей у непростих, наближених до реального життя 

ситуаціях.   

Особливе значення мають ігри-стратегії. Вони є складною різнобічною діяльністю, яка 

передбачає не лише усвідомлення ігрового задуму, сюжетної лінії, а й послідовність сукупних 

дій усіх учасників гри. 

Необхідно дотримуватись поетапності впровадження ігор економічної спрямованості до 

освітнього процесу: на першому етапі впровадження дидактичних ігор, спрямованих на 

формування елементарних економічних понять, на другому – ситуативних, орієнтованих на 

засвоєння найтиповіших способів соціально-економічної поведінки, на третьому – сюжетно-

рольових, зокрема ігор-стратегій, для збагачення досвіду дій у різноманітних соціально-

економічних ситуаціях. 

У процесі ігор важливою є робота, спрямована на формування й закріплення знань з 

економічної сфери, але особливої значущості набуває процес формування ціннісного ставлення 

до предметів, товарів, а ще краще до людей, які створили цей предмет. Це обумовлено тим, що 

сформований ціннісно-мотиваційний компонент є грань, через яку дитина стане розглядати, 

оцінювати соціально-економічну сферу життя та на цій основі набувати економічного досвіду.  

У процесі гри важливо не мінімізувати проблеми. Розглянуті суперечливі та конфліктні 

соціально-моральні ситуації сприятимуть формуванню морально-економічних якостей дитини. 

Для формування економічної досвідченості можна використовувати запропоновані 

прості ігри економічної спрямованості та створювати власні. Приведені ігри сприяють 

формуванню в дітей дошкільного віку економічної  свідомості. Вони наближають дитину до 

життєвих реалій, пробуджують у неї  економічне мислення… 

 

Гра «Хочу і потрібно» 

Мета: формування досвіду ігрових дій, відтворюючих сенс соціальних відносин. 

Матеріал і обладнання: картки, на яких зображені: дім, одяг, продукти харчування, 

вода, кішка, собака, велосипед, солодощі, морозиво, автомобіль, лялька, комп’ютер, телевізор, 

квіти; картки з ілюстраціями понять «хочу» і «потрібно»; ігрове поле. 

У ході гри діти визначають, до якого поняття («хочу» або «потрібно») відноситься 

зображення на картці і закріплюють до нього ілюстрацію, яка символізує відповідне поняття. 
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Гра «Ми художники» 

Мета: закріпити знання дітей про рекламу; розвивати в них естетичні почуття й 

художній смак; учити встановлювати взаємозв’язок між рекламою та успіхом у торговельних 

стосунках «продавець – покупець». 

Кожному учасникові гри, «художнику-оформлювачу» (їх може бути 2-3), дається 

завдання – зробити рекламу своєї крамниці. Решта дітей оцінюють роботу тих, хто грається, 

наприкінці визначають переможців. 

Варіант 1. Кожен учасник гри одержує певну кількість кольорових силуетів різних 

предметів, які можуть бути товаром крамниць певного виду («Іграшки», «Квіти», «Хліб», 

«Молоко» тощо). 

Варіант 2. Із загальної кількості силуетів необхідно вибрати тільки ті, які потрібні для 

складання реклами «своєї» крамниці». 

 

Семінар-тренінг для педагогічних працівників «Право на гру» 

Мета: підвищити ступінь готовності педагогів до реалізації завдань освітньої лінії «Гра 

дитини» Базового компонента. Сприяти вдосконаленню педагогічної майстерності вихователів 

у керівництві сюжетно-рольовими іграми на виробничу тематику.  

Хід семінару 

Завідувач. Наш семінар присвячується проблемі гри. Дійсно, ігри зараз є дуже 

популярними – на телебаченні, в масових заходах. Грають всі: дорослі й діти. Але по праву гра 

належить дітям, бо вона є провідним видом їх діяльності, через яку дитина пізнає навколишній 

світ. У грі розвивається вміння фантазувати, творчо перетворювати дійсність, співпрацювати з 

партнерами, розуміти інших, висловлювати свої особисті почуття та думки.  

Однак, досвід переконує, що останнім часом діти грають все менше.  

А якщо дошкільники й грають, то ігри їх часто одноманітні, без розгорнутого сюжету, 

без яскравості та натхнення, які притаманні дитячому сприйняттю навколишнього світу. 

Методист. Крім того, в наш час з’являється все більше сімей, де дітей із раннього віку 

починають «розвивати». Більшість батьків упевнені, що просто грати, розмовляти, бавитися й 

гуляти з дитиною абсолютно недостатньо. Щоб йти в ногу з часом, з малюком «треба 

займатися». Таким чином, у той період, коли в дитини в нормі має розвиватися права (художня) 

півкуля головного мозку, тобто формуватися цілісна картина світу, її «завантажують» 

непотрібними на той момент знаковими системами (буквами, цифрами, нотами), стимулюючи 

ліву (аналітичну, логічну) півкулю, на роботі якої побудована система шкільної освіти. 

Ось і виходить, що діти вміють читати, писати, знають англійські слова, а з образним 

мисленням залишається недопрацювання; і вміння бачити світ яскраво, образно в дитини не 

формується.  

Ми маємо пам’ятати, що в дошкільному віці набагато важливіше розвивати в дитини 

уважність, творчу уяву, пізнавальну активність, комунікативні навички. І формувати все це в 

грі.  

І-й етап. Право на гру 

Методист. Право дитини на гру зафіксовано в міжнародних документах. 

1959 р. – Декларація прав дитини. Дитині має бути забезпечена повна можливість ігор та 

розваг… 
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1989 р. – Конвенція про права дитини (стаття 31). Визнано право дитини на відпочинок 

та розваги, право брати участь в іграх та розважальних заходах, відповідно до її віку…  

На жаль, ми бачимо, що право дитини гратися порушується значно частіше, ніж інші 

права. Порушується як батьками, так і педагогами, навіть педагогами-дошкільниками.  

Вправа 1. Мозковий штурм  

Прошу висловити думки: у чому криються причини порушень права дитини на гру?  

 Нерозуміння дорослими (педагогами та батьками) важливості гри. 

 Відсутність упевненості, що саме гра забезпечує повноцінний та своєчасний розвиток 

дитини.  

 Невміння самих дорослих грати. 

 Забезпечення сучасного безпечного предметного-ігрового середовища, що підтримує 

гру.  

 Неадекватна політика чиновників. 

 Тиск освітніх задач, пріоритет навчання. 

 Жорстке програмування вільного часу дітей.  

 Недостатня просвітницька допомога батькам від спеціалістів (вихователів, психолога) 

щодо організації гри дитини вдома. 

Підсумки обговорення 

Гра – провідний вид діяльності. Вона дуже важлива для розвитку малюка. У грі дитина 

задовольняє свою потребу увійти до світу дорослих; в ігровій формі дитина краще сприймає 

складні явища; легше запам’ятовує й засвоює норми взаємовідносин.  

Позбавлення права на гру спричиняє затримку психічного розвитку малюка. Тому, щоб 

діти росли щасливими, гармонійно розвивалися, освітній процес має бути ігровим, насиченим 

цікавими справами.   

 

ІІ-й етап. Ігровий досвід педагогів 

Завідувач. Всі ми родом із дитинства. Мабуть у кожного з вас збереглися в пам’яті 

найяскравіші враження, пов’язані з грою.  

Вправа 2. Спробуйте розповісти про них за допомогою запитань на картках.  

І. 

1. Коли ви були маленькими, в які ігри ви грали?  

2. З ким ви гралися з особливим задоволенням?  

3. Де розгорталися ігри?  

4. Чи можна сказати, що ви прагнули гратися в присутності чи в безпосередній 

близькості від дорослих?  

ІІ. 

1. Чи залишилися у вашій пам’яті моменти, коли ви вчилися грати?  

2. Як це відбувалося?  

3. Чому ви вчилися під час ігор?  

4. Які почуття ви відчували в ході ігор?  

ІІІ.  

1.  Чи були у вас улюблені іграшки?  

2. Яким ще матеріалами ви користувалися в іграх, крім справжніх іграшок?  
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IV.  

1. В якому віці для вас закінчився час ігор?  

2. Чи можна сказати, що ви досі граєтеся?  

Підсумки обговорення  

Люди грають у будь-якому віці. Для дошкільника гра – природний стан внутрішнього 

світу та зовнішньої поведінки. Діти, що граються, не дуже люблять допускати «сторонніх» до 

свого світу. Більшість ігор будується на уяві. У грі виявляється інтелект, азарт, активність, 

організаторські здібності, пізнання довкілля.  

ІІІ-й етап. Дискусія «Погляд на гру очима дорослих» 

Методист. Пропоную розглянути деякі погляди дорослих на дитячу гру, обговорити їх 

та висловити свої думки з цього приводу. 

Вправа 3. 

Погляд 1. «О, жах!» 

В які ігри грають наші діти? У монстрів, яких самі зображають, в людину- павука, в 

привидів. У дитячих іграх ніхто не виховує «дітей», не готує обіди, не займається прибиранням. 

Весілля, розлучення, лайки … Із звичайного – тільки «в лікаря». 

Чи згодні ви з такою думкою? Чому?  

Погляд 2 «Нічого дзеркало звинувачувати» 

Нам не подобається, як і в які ігри граються наші діти. Тільки не ігри треба змінювати. 

Гра – це відображення того змісту, яким наповнені наші душі. Треба змінювати їх життя. Те, що 

ми бачимо в іграх наших дітей – це відображення того змісту, що «ми їм подарували». Це ми 

так розмовляємо один із одним, так вкладаємо спати, створюємо й дивимося такі фільми й 

телепередачі, це ми купуємо для них такі іграшки. Давайте, все ж таки знайдемо в собі 

мужність побачити в іграх дітей відображення свого реального дорослого життя. 

Яка ваша думка відносно цього?  

Погляд 3 «Психологічний» 

Аналізуючи ігрову діяльність, видатний психолог Д.Б. Єльконін постійно говорив про 

самостійну гру. Саме в ній формується здібність регулювати свою поведінку.  

Роль дорослого в грі – створення умов для неї (іграшки, місце, час), але ні в якому разі не 

керівництво нею. Дорослий може бути партнером. У дитини завжди є свій план та задум гри. І 

партнеру не слід диктувати свої правила – це вже не гра.  

Яка ваша думка відносно такого погляду на гру?  

Погляд 4 «Що робити?» 

Залишити дітей у спокої: хай граються, як хочуть. А ми уважно подивимося і 

зрозуміємо, що нам треба змінити у своєму житті та роботі.  

Дозволити їм самим обирати іграшки. Купувати те, що просить дитина. Бо заборона – не 

спосіб позбутися проблеми, не її рішення. Якщо дитина просить монстрів – значить, у її душі 

вже поросло насіння цього дикого світу потвор. Але ж він створений дорослими.  

Надати їм нашу увагу, участь себе як партнера по грі, якщо вони цього забажають. 

Отримати від дитини запрошення в гру – це знак великої  довіри. На цю суверенну 

землю її думок і почуттів ми маємо ступати дуже обережно. Дитина  сама скаже, що нам тут 

робити. 

Чи схвалюєте ви такий погляд? Чому?  
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IV-й етап. Теоретичні основи і значення гри. Види ігор. Етапи розвитку ігрової 

діяльності. 

Вправа 4 . Яке з визначень гри вам здається більш повним?  

Л. Виготський: «Гра – провідна дитяча діяльність, що має велике значення для 

психічного і соціального розвитку особистості. Ігрова діяльність є способом активного 

засвоєння дитиною людської культури». 

О. Запорожець: «Гра – практична діяльність дитини, що сприяє удосконаленню 

психічних процесів, оволодінню новими способами і формами діяльності, формуванню 

інтелектуальної сфери, забезпеченню емоційного спілкування з оточенням». 

Г. Тарасенко: «Гра – це своєрідна пізнавальна діяльність дитини соціально-культурного 

характеру, яка дозволяє їй привласнювати соціально-культурний досвід рідного народу і 

людства. У грі дитина вчиться сприймати та оцінювати навколишній світ, правильно 

позиціонувати себе в ньому. Гра є незмінним джерелом розвитку, навчання і виховання дітей».  

А. Бурова «Гра – провідний вид діяльності дітей дошкільного віку, у процесі якої 

розвиваються духовні й фізичні сили дитини, її емоційні та пізнавальні сфери. Це – своєрідний 

властивий дошкільному віку засіб засвоєння колективного досвіду, в якому формуються всі 

сторони особистості дитини, відбуваються значні зміни у її психіці, що сприяють переходу до 

нової, вищої стадії розвитку». 

Вправа 5. Заповнити таблицю   

ВИДИ ІГОР 

Творчі ігри Ігри з правилами Народні ігри 
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Вправа 6. Представити структуру сюжетно-рольової гри за Д.Б. Єльконіним   

 

Структура сюжетно-рольової гри 

1. Ролі, які беруть на себе діти в процесі гри 

2. Ігрові дії, за допомогою яких діти реалізують взяті на себе ролі дорослих та відносини між 

ними  

3. Ігрове застосування предметів, умовне заміщення реальних предметів. 

4. Реальні відносини між граючими дітьми, що виражаються в репліках, зауваженнях, за 

допомогою яких регулюється весь хід гри. 

 

Вправа 7. Представити етапи формування сюжетно-рольової гри за Михайленко  
 

Етапи формування сюжетно-рольової гри  

1. Засвоєння умовних предметно-ігрових дій із сюжетно-образними 

іграшками та з предметами-замінниками.  

2-3 роки 

2. Засвоєння рольової поведінки, рольових відносин та взаємодії  3-4,5 роки 

3. Засвоєння способів побудови сюжету від 4,5 років  
 

Вправа 8. Рівні розвитку сюжетно-рольової гри 

Завдання: розподілити картки за мірою розвитку ігрового досвіду дітей.  

1. «Маніпулятивні дії з предметами, відображувальна гра, обмежена актами побутових 

дій – годування, катання, перекладання». 

2. «Зміст гри – як і попереду – дії з предметами, але на перший план висувається 

відповідність ігрових дій реальним. Ролі називаються, логіка дії відповідає життєвій 

послідовності». 

3. «Основним змістом гри стає виконання ролі та дій, з нею пов’язаних, серед яких 

виділяються дії, що передають характер відносин до інших учасників гри. Ролі чітко окреслені, 

мають назви до початку гри, спрямовують поведінку дитини. З’являється специфічне рольове 

мовлення, звернення партнерів по грі». 

4. «Основним змістом гри стає виконання дій, пов’язаних з відношенням до інших 

людей, ролі яких виконують інші діти. Ролі чітко окреслені й виділені. Рольові функції 

взаємопов’язані. Мовлення має рольовий характер, дії розгортаються в чіткій послідовності, що 

відповідає реальній логіці». 

Підсумки обговорення  

Зміст будь-якої гри має інтегрований характер. Якщо гра розгортається на основі 

імпровізації, тобто допускає свободу використання матеріалів, предметів та іграшок, 

поворотів сюжету, рольових дій, уключення та виходу гравців, то таку гру можна визнати 

вільною, творчою, розвивальною. Гра потребує не стільки ідеальних умов, скільки виявлення 

уяви, натхнення, доступності, підтримки, і головне – спільних цікавих дій дорослих з дітьми.  

 

V-й етап. Хвилинка відпочинку 

Методист. Діти дуже люблять рухливі ігри. Вони розвивають рухи, укріплюють 

організм, дають великий приплив емоцій, формують волю, вчать достойно вигравати та 

програвати. Згадайте будь-яку цікаву гру та навчіть своїх колег у неї гратися. 
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1. «Ступня – долонька» 

На кольоровому картоні обводимо свої ступні та долоні (праві й ліві), вирізаємо. 

Викладаємо доріжку, розклавши сліди в довільному порядку. Пропонуємо малюкові пройти по 

цій доріжці руками і ногами, щоб долоньки й ступні збігалися зі «слідами». Можна влаштувати 

естафету змагання.  

2. «Нагодуй клоуна» 

Малюємо на картоні смішне або страшне обличчя. Там, де має бут рот, прорізаємо 

великий отвір. Зі зворотного боку скотчем приклеюємо целофановий пакет. Вішаємо мішень. 

Зминаємо папір, робимо невелику кульку, влаштовуємо змагання: хто зможе краще всіх 

нагодувати цю істоту – закинути максимальну кількість кульок до рота.  

3. «Кулька, ляп!» 

Підкидаємо повітряну кульку в повітря, вказівним пальцем підштовхуємо її нагору, не 

даючи впасти.  

4. «Балансування з книжкою» 

Пройти кімнатою, намагаючись утримати книгу на голові. Руками доторкатися до книги 

не можна.  

 

VI-й етап. Рішення педагогічних ситуацій 

Ситуація 1.  

Мати трирічної дівчинки питає вихователя: «Чому моя дитина не хоче грати сама? Якщо 

її займають дорослі, вона може гратися годинами. Тільки залишається сама, гра відразу 

припиняється. У неї є всі умови для різноманітних ігор: спеціальний куточок, багато 

різноманітних іграшок. Як привчити дитину гратися самостійно?» 

У чому причина небажання та невміння дитини гратися самостійно? Чи це добре, що в 

дитини так багато різноманітних іграшок? Як навчити дитину гратися самостійно?  

Важливо підкреслити:  

Якщо дитину завжди бавили дорослі, не спонукали до самостійних дій, не вчили грати, 

то в неї виникає пасивне відношення до гри: вона частіше спостерігає за діями інших, але сама 

не бере участі в грі. 

Не припустиме передозування іграшками: коли їх дуже багато, вони розсіюють увагу 

дитини. Треба підбирати такі ігри та іграшки, які б спонукали дитину до самостійної гри 

(кубики, ляльки, мотрійки, пірамідки, конструктор, мозайка). Але це ще не все. Треба їх 

обігрувати разом із дитиною. Підказувати та показувати дитині дії з ними. Особливо важливе 

це для маленької дитини, в якої ще немає ігрового досвіду.  

Ситуація 2. 

На майданчику – дитячий гомін. Новенький хлопчик (5 р.) із зацікавленістю дивиться на 

дітей. Він вперше потрапив до дитсадка.  

- Ти, мабуть, також хочеш погратися з дітьми? – звертається до нього вихователь. 

Той байдуже відповідає:  

- Ні, я їх зараз розстріляю! Він вправно цілиться в сторону граючих дітей з автомату, 

принесеного з дому.  

- За що ти хочеш їх розстріляти? – запитує педагог? 

- А так, ні за що… Я – розбійник! –(В голосі неприязні нотки) . 

Звідки це в маленької людини?  
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- Йому би тільки стріляти та у війну грати, інші ігри його не цікавлять, - говорить мати. 

- Бачу, в нього немає нестачі в іграшках для таких ігор, – зауважує вихователь, маючи 

на увазі шаблю, пістолет з пістонами, щит, що лежав у сумці матері. 

- Саме так, – погоджується мати, – він вимагає, мушу купувати. Бойовий росте.  

- А ви не намагалися переключити його на більш спокійні ігри?  

- Навіщо? – дивується жінка. – Хай грає в що хоче. Яке це має значення? 

Яке, на ваш погляд, має значення в моральному становленні особистості зміст ігор та 

ролі, які бере на себе дитина? У чому, на ваш погляд, виховне значення ігор?    

Важливо підкреслити  

Гра – це своєрідна школа почуттів дитини. Роль, яку вона на себе бере, захоплює її, 

впливає на почуття. Дитина поводить себе відповідно до ролі: виявляє доброту, увагу, ласку, 

ввічливість чи жорстокість, грубість тощо. Тому так важливо, щоб дитина брала на себе 

позитивні ролі, отримуючи моральний досвід. Гра має пробуджувати в дитині добрі почуття, 

тільки в такому разі вона має благотворний вплив.  

Ситуація 3. 

Дві дівчинки (їм по 5 років) ніяк не можуть домовитися, хто буде мамою ляльки 

Наталки. 

- Я хочу!  

- І я хочу! – сперечаються вони. 

- Двох мам не буває! – каже одна. 

- Хочеш бути сусідкою? – пропонує друга. 

- Ні, я буду тільки мамою! – наполягає перша. 

- Тоді я не буду грати! – образилась друга. 

Здавалося, гра не відбудеться. Але, вихователь, який спостерігав за конфліктом, бере 

іншу ляльку і від її ім’я питає:   

- Можна я буду твоєю донькою? Ти будеш зі мною гуляти, відводити мене в дитсадок. 

Ми будемо жити в сусідах із лялькою Наталкою, я буду дружити з нею, ходити до неї в гості. 

Конфлікт вирішено. Обидві дівчинки із задоволенням граються разом. 

Чим можна пояснити успіх описаної конфліктної ситуації? Проаналізуйте прийом 

дорослого, завдяки якому вдалося зберегти ігровий задум дітей. Як ви намагаєтеся вирішувати 

дитячі конфлікти, якщо вони виникають у процесі ігор?  

Важливо підкреслити 

Дитина легко підкоряється правилу, що виникає в ході гри. Ось чому, коли дорослий 

тактовно включився до гри та підказав дітям новий хід розвитку ігрового сюжету, що дозволив 

обійти конфлікт, діти приймають його і гра зберігається. Пряме втручання в більшості випадків 

порушує гру.  

Ситуація 4.  

Одного разу Павло запропонував дітям, що гралися в сім’ю:  

- Можна я буду грати з вами разом? Я буду татом, буду пізно приходити й пити вино. А 

потім буду лаятись.  

Іринка заперечила . 

- Не треба лаятись. Мій тато ніколи не лається. 

- І пити вино – це погано, – додає Євген  

- Чому це погано? Мій тато завжди так робить… – каже впевнено хлопчик. 
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Набирає видовжені деталі конструктора. 

- Ось скільки пляшок вина я вам принесу.  

Які почуття може викликати в дітей ця гра? Як треба відноситися до ігор дітей із 

негативним змістом? В яких випадках допустимо пряме втручання дорослого до дитячої гри?   

Важливо підкреслити 

Не можна допускати, щоб діти гралися в ігри з негативним змістом. Перш за все, треба 

спробувати переключити гру, надавши їй позитивного змісту. Наприклад, сказати: «Цікаву гру 

ви придумали, але краще, щоб тато був добрий, турботливий, а син розумний, слухняний». 

Треба завжди мати на увазі: якщо гра прийняла негативний характер, а ваша спроба 

переключити її не вдалася, треба домогтися від дітей зупинити її, пояснивши, чому вона погана 

і чому не слід її продовжувати. 

 

VIІ-й етап. Тренінг ігрових можливостей 

Виготовлення ляльок-мотанок  
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вихователь Чернігівського дошкільного навчального закладу №54 

Чернігівської міської ради 

 

ІГРОВІ ВПРАВИ З ВИКОРИСТАННЯМ КІЛЕЦЬ 

ЛУЛЛІЯ 
 

У системі освіти дітей дошкільного віку з’явились нові ігри та 

розваги. Діти легко освоюють інформаційно-комунікаційні засоби і 

традиційними наочними засобами їх складно здивувати.    

Тому, працюючи в логопедичній групі із заїкуватими дітьми, я застосовую систему 

ігрових вправ із використанням кілець Луллія.   

Основна ідея даної методики – створення педагогічних умов для освоєння дітьми 

розумових операцій. Уміло підібрані завдання вчать дитину розрізняти ознаки, порівнювати 

предмети, розвивати логічне мислення, увагу, навички усного мовлення, уяви. А найголовніше 

– надають можливість відчути себе творцем, який уміє пояснювати багато речей, складати 
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фантастичні історії, вирішувати, нехай поки 

казкові, але проблеми. Ігри з кільцями Луллія – 

один із засобів пізнання мови та світу в їх 

взаємозв’язку, розвитку інтелектуально-творчих 

здібностей та мовлення дитини.  

Основоположником цього методу є 

Раймунд Луллій – поет, філософ, мислитель. У 

13 столітті він створив логічну машину у вигляді 

паперових кіл. Кілця Луллія – це щось на зразок 

комп’ютера, тільки для слів. Завдяки особливому процесу пізнання, який здійснюється 

емоційно-практичним шляхом, дитина стає маленьким дослідником навколишнього світу.  

У практичній роботі зі своїми вихованцями я використовую кільця Луллія дуже широко 

– в пізнавальній діяльності, художній творчості, малюванні, розвитку мовлення і, звичайно, 

фантазуванні. Підбираючи матеріал, намагаюся опиратися на дидактичну задачу, яка 

завуальована в ігрову форму вирішується дитиною успішніше. Вибір ігор залежить від мети, 

яка ставиться перед дітьми. 

Усі ігри умовно розподіляю за двома 

напрямами: 

 Ігри на уточнення та закріплення 

наявних знань. 

 Ігри на розвиток уяви, творчості та 

фантазії. 

Ігри з кільцями Луллія використовую під 

час різних форм роботи: на індивідуальних та 

групових заняттях; як частину заняття при 

мовному та пізнавальному розвитку; в ігровій та самостійній діяльностях.  

Пропоную систему ігрових вправ із використанням «Кілець Луллія» щодо розвитку 

мовленнєвих та творчих здібностей дитини. 

 

Ігри, які вдосконалюють навички розвитку артикуляційної моторики 

«Вправний язичок», «Подивись та покажи» 

Мета ігор: удосконалення 

артикуляційних здібностей дитини; 

розвиток зорової пам'яті та 

конструктивного мовлення; формування 

навичок співпраці та самостійності. 

Хід гри. Гра проводиться в парі або 

з групою дітей. Беруться кола із 

зображенням артикуляційної вправи на 

першому колі та картинками відповідної 

артикуляційної вправи на другому колі. 

Діти знаходять та підбирають картинки, 

одночасно закріплюють навички виконання артикуляційних вправ. 
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Ігри, які вдосконалюють звукову сторону мови і навчання грамоті 

«Мовні кола», «Поєднай», «Упіймай звук» 

Мета ігор: поширення та активізація словникового запасу; уточнення знання голосних, 

приголосних звуків; удосконалення навичок звукового аналізу; розвиток фонематичного слуху. 

Хід гри. Ігри проводяться в парі або з підгрупою дітей. На першому колі – картки з 

зображенням предметів, на другому колі – картки з літерою або звуковою схемою. Можна 

літери та звукові схеми замінити картками з зображенням предметів і поєднати картки, що 

починаються на один звук, мають заданий звук і т. д. 

 

Ігри на формування лексико-граматичних категорій 

«Чий, чия, чиє?», «Один – багато», «Протилежності», «Образ – слово» 

Мета ігор: удосконалення лексико-граматичної будови мовлення; закріплення досвіду 

словотворення та словозаміни; розширення та 

активізація словника; узгодження числівників з 

іменниками.  

Хід гри. На першому колі – картки з 

зображенням тварин або птахів, на другому – 

картка з частинами їх тіл, або дитинчат, або їх 

місця проживання, або декілька тварин, або 

птахів. Діти, повертаючи кільця, добирають пари, 

закріплюють знання про тваринний світ та 

лексико-граматичні категорії. 

 

Ігри на розвиток зв’язного мовлення 

«Розкажи казку» «Що, де, коли?» «Подорож у минуле» 

Мета ігор: удосконалення досвіду 

мовленнєвого  спілкування; закріплення вміння 

висловлювати свою думку; розвиток мовленнєвої 

творчості та монологічного мовлення; формування 

навичок самоконтролю. 

Гра «Розкажи казку» 

Хід гри. На першому колі – сюжетні картки 

із знайомих казок, на другому – атрибути з тих же 

казок. Діти повертають кільця, підбирають 

відповідну пару і розповідають казку. 

 

 

 

Гра «Що, де, коли?» 

Мета: вчити відрізняти місця, де 

відбувалися події, описані в казці, змінювати 

текст знайомої казки в залежності від зміни місця 

дії. 
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Хід гри. На першому колі – картки з зображенням місця дії з різних казок (ліс, поле, 

село, болото, кімната). На другому – картки з зображенням казкових героїв. Дитина обирає 

героя, згадує назву казки та де саме розгортався сюжет казки. 

Ускладнення: Довільне поєднання. Запропонувати придумати і розповісти сюжет казки 

по-новому. 

 

Гра « Подорож у минуле» 

Мета: розвивати творче мислення, 

фантазію, вміння поєднувати казкові предмети з 

аналогами в сучасному житті. 

Хід гри. На першому колі – казкові 

предмети (килим-літак, ступа баби Яги, перо 

птаха, клубок ниток, чарівне люстерко та ін.), на 

другому – предмети сьогодення (літак, гелікоптер, 

ручка, компас, телевізор та ін.). Діти знаходять 

пару кожному предмету, висловлюють свої 

припущення, пригадують казки, в яких вони 

зустрічаються. 

 

Ігри екологічного змісту 

«Назви дитинчат», «Нагодуй тварин», «Хто де живе?», «Екологічні ланцюжки», 

«Природа просить допомоги», «Коли та як?» 

Мета ігор: формування еколого-доцільної  

поведінки в природі, уявлень про красу 

природничого світу, про позитивний та негативний 

вплив людини на цей світ. 

Гра: «Коли та як?» 

Мета: формувати вміння співставляти 

природні явища різних пір року та порівнювати їх, 

будуючи поширені речення. 

Хід гри. На першому колі – картки із 

зображенням пір року, на другому – картки із 

зображенням природних явищ. Дитина довільно обирає 

пару та висловлює свою думку (наприклад: влітку 

листочки зелені, а восени – жовті). 

 

 

Ігри на розвиток сенсорно-пізнавальної 

діяльності 

«Підбери за формою», «Кольорові картинки», 

«Було чи буде?», «Хто швидше?»,        «Числа сусіди», 

«Склади число» 

Мета: розвиток логічного мислення та сенсорних 
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здібностей; закріплення уявлень про множину, числа та цифри, склад числа; закріплення 

просторових та часових уявлень, знання кольорів та геометричних форм. 

 

Гра «Всезнайки» 

Мета: закріпити з дітьми основні та похідні кольори, геометричні форми, формувати 

елементарні математичні поняття, розвивати дрібну моторику, увагу. 

Хід гри. На всіх трьох колах розміщені геометричні фігури різні за кольором та 

розміром. Дитина обертає кола та робить підбірку за кольором, формою або величиною. 

Обґрунтовує свою думку. 

 

Ігри з елементами випадковості в установлені кілець 

В іграх діти одночасно розкручують обидва кільця. Відповідь дитини залежить від того, 

яка комбінація випаде у віконці. У такому варіанті будь-яка картинка з першого кільця 

поєднується з будь-якою картинкою з другого кільця і навпаки. Саме через елемент 

випадковості в установці картинок ці ігри найбільше подобаються дітям. 

 

Ігри на розвиток творчої уяви 

Для ігор добираються кільця як для попереднього типу гри, але розкручуються обидва 

кільця одночасно. Далі обговорюється несумісна на перший погляд комбінація. Діти 

висловлюють припущення, фантазують. Це додає грі елемент таємничості та несподіванки. 

Не можна не відзначити універсальність посібника «Кільця Луллія». Використовуючи 

лише кілька кілець, можна отримати або різні варіанти ігор, або доповнення до гри. Дітям це 

дуже подобається. Вони з задоволенням самостійно змінюють кільця, комбінують завдання, 

намагаються самостійно визначити мету та правила гри. 

На мою думку, даний ігровий метод навчання сприяє створенню зацікавленої, 

невимушеної атмосфери, знімає психологічну та фізичну напругу, забезпечує сприйняття 

нового матеріалу. 
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ПАХОМОВА Л.В., 

вихователь Чернігівського дошкільного навчального закладу №68, 

центру розвитку дитини Чернігівської міської ради 

 

 

КОМП'ЮТЕРНІ ІГРИ ДЛЯ ДІТЕЙ  

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 

 

Ми живемо в часи, коли відбувається комп’ютерна революція і є свідками того, що 

комп’ютери вже зайняли міцні позиції в багатьох галузях сучасного життя. Комп’ютер є 

своєрідним «інтелектуальним знаряддям», що дозволяє людині вийти на новий інформаційний 

рівень. Це технічний засіб зв’язку і навчання, який просто треба прийняти. 

Безперечно, що володіти комп’ютером повинна кожна освічена людина. І, хочемо ми 

того чи ні, але ПК швидко входить у життя не лише дорослих, а й дітей (у формі відеоігор, 

мультфільмів тощо).  

Психологи відзначають, що чим раніше дитина познайомиться з комп’ютером, тим 

меншим буде психологічний бар’єр між нею і ПК. Адже в дитини практично немає страху 

перед технікою. Комп’ютер приваблює малюків, 

просто як будь-яка нова іграшка.  

Комп’ютерні ігри та вправи необхідно 

розглядати як засіб, що стимулює творчу 

активність дітей. Вони цікаві та доступні, а 

закладені в них ігрові завдання містять не тільки 

навчальний матеріал, способи та засоби для його 

вирішення, а ще мотив та мету, які стимулюють 

дитину. Дитина, працюючи за комп’ютером, має 

реальну можливість бачити на екрані результат 

своєї роботи. Комп’ютерні ігри:  

• допомагають дітям краще засвоювати 

матеріал, виявляють прогалини в знаннях та 

усувають їх, забезпечують досягнення дітьми певного рівня інтелектуального розвитку;  

• під час комп’ютерних ігор у дітей розвиваються позитивні емоційні реакції, що сприяє 

корекції й розвитку психічних процесів;  

• заняття з використанням комп’ютерних програм, розвивальних ігор стимулюють у 

дітей цікавість і прагнення досягати поставленої мети. 

Комп’ютерні ігри дозволяють організувати освітню діяльність у цікавій формі. Дитина 

потрапляє в різні незвичайні ситуації, сама собі ставить завдання, шукає засоби для їх 

вирішення, і при кожному успішному вирішенні отримує вагоме емоційне заохочення. При 

цьому в дитини формується настанова на самостійний пошук, критичне ставлення до оточення і 

самого себе, бажання дізнатися нове. 
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Тобто ІКТ виступає в якості потужного інструменту мотивації ігрової діяльності 

(враховуючи серйозну зацікавленість дітей комп’ютером, та той факт, що провідною діяльністю 

дошкільників є гра, а комп’ютер якраз і дає можливість засвоювати новий матеріал в ігровій 

формі).  

Крім того, заняття дітей на комп’ютері мають велике значення не тільки для розвитку 

інтелекту, але й для розвитку їхньої моторики (що особливо важливо для логопедичних груп). У 

будь-яких іграх, від найпростіших до складних, дітям необхідно вчитися натискати пальцями на 

певні клавіші, що розвиває дрібну моторику. Учені зазначають, що чим більше ми робимо 

дрібних і складних рухів пальцями, тим більше ділянок мозку включається в роботу. Так само, 

чим уважніше ми вдивляємося в те, над чим працюємо, тим ефективнішим буде процес 

запам’ятовування. Ось чому так важливо формувати моторну координацію й координацію 

спільної діяльності зорового й моторного аналізаторів, що з успіхом досягається на заняттях, де 

діти працюють із комп’ютером. 

Комп’ютер дозволяє повністю усунути одну з найважливіших причин негативного 

ставлення дітей до навчання – проблеми нерозуміння матеріалу (новий матеріал подається в 

інтерактивній ігровій формі, що забезпечує та зберігає стійкий інтерес та увагу дітей). 

Працюючи на комп’ютері, діти отримують можливість виконати завдання до кінця. Для цього в 

комп’ютерних іграх існує система стимулювання (підказки та заохочення на зразок: 

«Молодець» «Спробуй ще раз», «Подумай», «Чудово», які супроводжуються позитивними або 

негативними звуками). 

Спілкування з комп’ютером викликає в дітей жвавий інтерес, спочатку як гра, а потім і 

як навчання. Цей інтерес лежить в основі формування важливих структур: пізнавальна 

мотивація, довільні пам’ять та увага, адже саме ці якості забезпечують психологічну готовність 

дитини до навчання в школі. 

Комп’ютерні ігри вчать дітей переборювати труднощі, контролювати виконання дій, 

оцінювати результати, допомагають розвинути не тільки інтелектуальні здібності дитини, але й 

виховати вольові якості, такі як самостійність, зібраність, зосередженість, посидючість, 

спонукають дитину до співпереживання, допомоги героям ігор тощо, збагачуючи тим самим 

його ставлення до навколишнього світу. 

Більш за все мене зацікавив ефективний засіб активізації пізнавальної діяльності – 

прийом «багато мишей». 

Універсальність і зручність 

цього прийому полягає в тому, що не 

обов’язково мати багато комп’ютерів 

чи мультимедійну дошку. Навчальний 

матеріал можна проектувати за 

допомогою мультимедійного 

проектора на звичайний екран. А 

кілька дітей зі своїх робочих місць за 

допомогою бездротових мишок 

(під’єднаних до одного комп’ютера за 

допомогою USB-концентратора на 

кілька USB - роз’ємів), розв’язують 

поставлені перед ними завдання. До 
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того ж така форма організації роботи з програмними засобами не шкодить здоров’ю дітей, адже 

немає їх безпосереднього контакту з комп’ютером. 

Прийом «багато мишей» сприяє ефективній організації як індивідуальної, так і 

колективної, групової, парної роботи на заняттях. Для створення тестових завдань з 

використанням Mouse Mischief передбачено три режими тестування:  

 «Так - Ні»; 

 «Кілька варіантів»; 

 «Малюнок від руки». 

 

 

Останній режим передбачає 

з’єднання певних тверджень із 

варіантами відповідей за допомогою 

різноколірних ліній, створення 

зображень відповідно до поставлених 

завдань. Цей варіант дає можливість 

навчити дитину самостійно приймати 

рішення, не звертаючи уваги на 

відповіді товаришів, сприяє розвитку 

критичності мислення, формуванню 

доказового мовлення, адже тут можна 

ставити запитання, які не мають однієї 

конкретної відповіді. 

Перші два режими роботи 

також цікаві по-своєму. Адже тут діти 

мають право обирати командний або ж індивідуальний режими. Якщо дитина обрала 

індивідуальний режим, то вона має право самостійно приймати рішення ні з ким не радячись, 

на свій розсуд. Тобто такий вид роботи з комп’ютером формує в неї самостійність, здатність 

адекватно оцінювати свої можливості. Командний режим – сприяє формуванню в дитини 

почуття відповідальності. Адже від відповіді кожного члена команди залежить кінцевий 

результат. Тепер важливо уміти почути думку кожного, зрозуміти її доцільність і лише потім 

прийняти рішення. А це у свою чергу сприяє формуванню доказового мовлення. Я помітила, що 

дітям дуже подобається саме командний режим. Під час обговорення кожен член команди має 

право на слово. І діти намагаються почути кожного, не перебивають один одного, адже 

починають розуміти, що для того, щоб прийняти правильне рішення, необхідно вислухати всіх, 

обговорити думку кожного. В цьому випадку я намагаюсь дати дітям такі завдання, відповідь 

на які не «лежить» на поверхні, щоб спонукати дошкільнят до роздумів. А це у свою чергу 

сприяє розвитку комунікативних навичок, соціалізації дитини, формуванню справжніх 

лідерських якостей. Адже лідером у групі буде не та дитина, яка хоче прийняти рішення за всіх, 

а та, яка вміє прислухатись до думки кожного члена команди і переконати інших прийняти 

рішення, яке б задовольняло усіх, або ж довести правильність своєї власної думки.  
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Ознайомившись більш детально з 

інформацією про використання ІКТ в 

закладах дошкільної освіти, я 

переконалася в тому, що всі комп’ютерні 

ігри, які використовуються в роботі з 

дітьми умовно можна поділити на такі 

підгрупи:  

- розвивальні комп’ютерні ігри 

(спрямовані на формування загальних 

розумових здібностей, а також пам’яті, 

мислення, уваги);  

- навчальні комп’ютерні ігри (які 

знайомлять дитину з початками 

математичних понять, дидактичних уявлень, з основами систематизації, класифікації, синтезу, 

аналізу понять, навчають грамоті, читанню);  

- ігри-квести (де дитина повинна самостійно знайти ключ для розв’язання завдання);  

- ігри-забави (які дають можливість дитині порозважатись, здійснити пошукові дії і 

побачити результат у вигляді мультика);  

- комп’ютерні діагностуючі ігри (допомагають виявити рівень знань, розвитку, 

здібностей або відхилень) 

І кожну з цих підгруп комп’ютерних ігор можна підпорядкувати під будь-який із трьох 

режимів тестування в програмі «MouseMichief». 

Так само як і більшість педагогів, для ІКТ-супроводу занять я обрала мультимедійні 

презентації. Це досить зручний засіб унаочнення заняття, активізації сприймання візуальної та 

аудіальної інформації. На цьому етапі я спробувала використовувати можливості Power Point 

для заучування віршів. Раніше я використовувала для цього мнемотехніку, наочне моделювання 

тощо. Але не завжди можна відтворити зміст вірша за допомогою жестів чи зобразити у вигляді 

якихось символів. І я спробувала підібрати картинки з Інтернету, які б відображали зміст 

окремих рядків. Результат був чудовим. Увага 

дітей була прикута до яскравих картинок, які 

швидко змінювались і процес запам’ятовування 

значно прискорився.  

Звичайно ж, ми використовували у своїй 

роботі й готові завдання з дисків до журналу 

«Пізнайко», «Жирафа-Рафа», дитячої колекції 

«Математика» та інші. Але особливий інтерес 

викликала в малят робота з MS Power Point і Paint.  

Ці комп’ютерні програми та ігри, створені 

за їх допомогою спонукають дошкільнят стати 

активними суб’єктами освітнього процесу. 

Малюки швидше вчаться розпізнавати та називати 

форму, розмір, колір предметів, ознайомлюються з 

кількісними співвідношеннями, числом, цифрою, 

просторовими поняттями, а також розширюють і 
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уточнюють уявлення дитини про навколишній світ, розвивають мислення, уяву, мовлення, 

збагачують словниковий запас тощо. 

Величезний інтерес викликала в малюків можливість самостійно створювати зображення 

різних об’єктів за допомогою цих програм, зафарбовувати отримані малюнки, робити 

об’ємними, застосовуючи різні ефекти, а потім «навчати» їх рухатись і розмовляти (тут на 

допомогу прийшов диктофон). Діти створювали цілі картини. І водночас, непомітно для себе, 

запам’ятовували назви фігур, кольори, на практиці навчалися орієнтації. Адже для виконання 

завдання їм необхідно було використовувати праву і ліву кнопки миші, крутити коліщатко 

вперед і назад, розміщувати окремі деталі вгорі і внизу, на передньому і на задньому планах. А 

процес озвучення сприяв автоматизації звуків. 

Одним із найважчих завдань для дошкільнят є засвоєння звукового аналізу слів. Ця тема 

для них не дуже зрозуміла, а отже і не занадто цікава. Важко привернути увагу малюків до 

роботи зі словами. Але… не з допомогою ІКТ. Навіть найпростіші «маніпуляції» на екрані, 

привертають увагу дітей і допомагають зрозуміти це доволі складне завдання. Діти, які не 

хотіли навіть слухати пояснень, постійно відволікались, уже після першої вправи на 

закріплення твердих та м’яких приголосних давали правильні відповіді й добирали фішки для 

викладання звукового аналізу. До того ж ігри на закріплення вивченого матеріалу доступні для 

самостійної роботи дошкільників. Тобто для самоосвіти.  

Звичайно ж комп’ютерні iгpи в жодному paзi не замінять звичних нам дидактичних 

настільних і словесних iгop i занять, а лише доповнюють їx, збагачуючи педагогічний процес 

новими можливостями. В комп'ютерних iгpax пропонують тi елементи знань, які у звичайних 

умовах i за допомогою традиційних зacoбiв дидактики зрозуміти та засвоїти дітям складно чи, 

нaвiть, неможливо.  
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ПОЛОВЕЦЬКА С.О.,  

вихователь-методист закладу дошкільної освіти № 2 санаторного 

типу туберкульозного профілю Прилуцької міської ради   

 

ГРА – ТЕРИТОРІЯ ДИТИНСТВА 
 

Зміни, що відбуваються сьогодні в системі дошкільної освіти, 

багато називають «революційними». 

Ми розуміємо, що в нинішніх умовах освіта повинна не тільки 

видозмінюватися, але і надавати імпульс інноваційним процесам.  

Педагогами нашого закладу дошкільної освіти ведуться пошуки сучасного формату 

ігрової діяльності, спрямованої на перетворення освітнього процесу в живе, зацікавлене 

спілкування дитини з дорослими й однолітками в різних видах дитячої діяльності. 

Цьому сприяє цілеспрямована система роботи. 

Наш заклад дошкільної освіти санаторного типу туберкульозного профілю. Весь освітній 

процес педагоги спрямовують на збереження та зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку.  

Із 2015 по 2018 роки на базі закладу проводилася експериментальна робота з теми 

«Створення здоров’язбережувального простору для формування культури здоров’я дітей 

дошкільного віку». 

Колектив закладу доклав максимум зусиль для створення здоров’язбережувального 

простору в сучасному форматі ігрової діяльності. Розроблена модель створення середовища 

«Сад здоров’я». 

Новизна досвіду полягає в реалізації ігрових вправ під час використання 

здоров’язбережувальних технологій. Нерідко кажуть, що гра для дітей – справа серйозна. 

Створюючи систему роботи щодо оздоровлення дошкільників, педагоги  різних вікових 

груп підібрали оздоровчі технології психофізичного розвитку: 

- технологія фізичного виховання М. Єфименка «Горизонтальний пластичний 

балет»; 

- технологія ігрового стретчингу;   

- ігрова технологія «Глайдінг»; 

- технологія використання степ-аеробіки;  

- технологія використання фітбол-гімнастики.  

Вся робота побудована так, що під час ігрових вправ одночасно вирішуються оздоровчі, 

освітні та виховні завдання. 

Щоб зробити цікавою та радісною подією рухову активність дитини протягом дня, ми 

поєднали завдання освітньої програми для дітей від 2 до 7 років  «Дитина» та парціальної 

дослідно-експериментальної програми «Джерело здоров’я». В організації рухової діяльності 

підвищили інтерес до фізичного виховання за рахунок цікавих форм роботи, а саме 

використання танцювально-ритмічної гімнастики «Са-фі-дансе», яка включає: ігроритміку, 

ігрогімнастику, ігропластику, ігротанці. 

У роботі використовуємо різні види фізкультхвилинок: із текстом, музичним 

супроводом, у формі рухливих ігор. Це дозволяє дітям активно відпочити після розумової 

активності та статичного положення. 
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У системі роботи велике значення мають свята, розваги, дні здоров’я. Їх цікавий зміст, 

гумор, музичне оформлення, ігри, змагання, радісна атмосфера сприяють активізації рухової 

діяльності. 

Теми свят різнопланові: «Ми – спортсмени», «Олімпійські ігри», «Веселі старти», 

«Свято Нептуна», «Ой, ти зимонька-зима!». 

Поглиблені знання про здоровий спосіб життя діти здобувають у процесі сюжетно-

рольових ігор («Аптека», «Лікарня», «Сім’я»); театралізації творів художньої літератури; 

інсценізації приказок, прислів’їв, загадок про здоров’я. 

Для розширення кругозору дітей та закріплення раніше набутих навичок педагоги 

використовують дидактичні ігри: «Вітамінчик і його друзі», «Частини тіла», «Що спочатку, а 

що потім?». 

Позитивний ефект для використання в роботі з дітьми мають нетрадиційні форми 

оздоровлення: ігровий самомасаж та масаж, релаксація, пальчикова гімнастика; ігропластика; 

ігри-подорожі. 

Поняття терміну «здоров’я» колектив закладу дошкільної освіти розглядає в широкому 

аспекті.  

Мета нашої практичної діяльності – це розвиток психічного та соціального здоров’я за 

допомогою гри. А особистий розвиток – умови досягнення даної мети. 

Ми намагаємось навчити дитину сприймати себе такою, якою вона є, знати свої 

позитивні і негативні якості, сприяти формуванню в неї реалістичної Я-концепції, готовності та 

здатності до самовдосконалення, самореалізації, конструктивної самокритичності.  

Під час самостійної художньої діяльності вихователі пропонують дітям складати казки і 

створювати малюнки про те, що допомагає бути здоровим, про чуйність і байдужість, звички, 

які зберігають і які руйнують здоров’я, про дружбу тощо. Малюнки дітей присвячуємо таким 

темам: «Мій лікар», «Улюблений куточок природи», «Я і моя сім’я», «Моє рідне місто», «Свято 

в нашій сім’ї» тощо.      

Середовище, у якому перебувають діти в садочку, максимально наближене до домашньої 

обстановки. Проводяться різноманітні заходи, що сприяють збереженню психічного здоров’я 

дошкільників; організовані в групах куточки релаксації, домашньої іграшки тощо.  

Педагоги надають дітям знання про емоції людини, розвивають уміння контролювати 

власні негативні емоції, у повсякденному житті закріплюють правила ввічливої поведінки.  

Значна увага приділяється недопустимості некоректного ставлення до оточуючих. У 

процесі спілкування розвивається у вихованців здатність розрізняти почуття людей і відповідно 

на них реагувати.  

У ході сюжетно-рольових ігор: «Сім’я», «Дитячий садок», «Поліклініка», «Лікарня», 

«Театр» діти моделюють життєві ситуації різної емоційної спрямованості. 

У роботі з дітьми із заниженою самооцінкою педагоги допомагають виділяти власні 

сильні якості, формувати позитивне ставлення до себе. У повсякденну діяльність включаються 

бесіди «Що тобі подобається в собі?», колективні завдання: зробити «ланцюжки вмінь», 

психогімнастика, проводимо ігри та застосовуємо метод Амонашвілі «відповідь на вушко» 

тощо.  

У всіх вікових групах створено та обладнано іграшками мініпісочниці, де вихованці 

садочка розігрують казки, відтворюють різні ситуації, масажують долоньки, поринають у світ 

здоров’я, творчості, фантазії. 
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Про це свідчать серії занять: «Вітаю тебе, Пісок», «Загадкові піщані сліди», «Піщані 

візерунки», «Ми їдемо в гості до звірят», «Знайди, хто заховався», «Живі камінці», «Пісочне 

місто», «Знахідка», «Малюємо пальчиками», «Подорожуємо в пустелю», «На загадковій 

Півночі» (сольова анімація). 

Пісочна терапія зорієнтована на внутрішній потенціал, здоров’я і сили дитини. Для дітей 

– це ігровий спосіб розповісти про свої страхи, позбавитись їх та емоційного напруження. 

У народі кажуть: «Сміх – це здоров’я». Тому намагаємось, щоб у садочку завжди лунав 

добрий, веселий сміх. Справді, сміх допомагає зняти стрес, підняти настрій, сприяє виділенню 

потрібних гормонів в організм, стимулює м’язи обличчя та тіла людини. 

Наука про сміх – гіотологія – стверджує, що сміх позитивно впливає на фізичний 

розвиток дітей. Сьогодні сміхотерапія практикується в усьому світі. Сміх – важливий засіб 

дихання, за якого вдих продовжується, а видих – скорочується, дає легеням можливість 

повністю звільнитися від повітря. Навіть саме промовляння «ха-ха», «хі-хі» дає команду 

клітинам імунної системи атакувати чужорідні для них тіла (віруси, злоякісні клітини). Тому 

сміх рівнозначний прогулянці лісом чи кисневому коктейлю. Якщо бракує часу на повноцінний 

відпочинок для дітей, то застосовуємо сміхотерапію. 

Щоб діти росли здоровими, впроваджуємо в життя «хвилинки-веселинки», веселі 

розваги, гуморини, свята, що викликають позитивні емоції. Адже це стало для нас правилом : 

«Сміх – це не боляче». 

Музика – невід’ємна складова нашого буття.  

Широко використовуються музично-дидактичні ігри: «Тихі й голосні дзвіночки», 

«Музика пори року», «Як співає мій друг», «Пташки та пташенята» та інші.  

Малюкам груп раннього та молодшого віку подобаються ігри-забави з дорослими: «Ладі-

ладусі», «Плескаємо – тупаємо», «Калачі». Тут велике значення має встановлення емоційного 

контакту між дитиною та вихователем, пробудження в малюка почуття довіри до дорослого.  

Дітям старшого віку до вподоби класичні твори, де вони переживають разом з героями. 

Колискові пісні також використовуємо для того, щоб заспокоїти дитину, розслабити її, зняти 

зайве емоційне напруження – у цьому й полягає їхня терапевтична дія. 

Також використовуємо в роботі з дошкільниками комплекс психогігієнічних ігор, вправ, 

наприклад, «Назви своє ім’я» (учити представляти себе колективу, називати своє ім’я), «Лагідні 

слова» (виховувати доброзичливе ставлення до людей), «Як пройшов сьогодні день?» 

(Формувати вміння аналізувати події, робити висновки). 

У нашому садочку підбито підсумки та проведено моніторинг запровадження ігрової 

діяльності під час формування культури здоров’я дошкільників. Досягнуто позитивних 

результатів: 

- знижено показники захворюваності дітей; 

- створено відповідне середовище та умови для фізичного, психічного, емоційного, 

духовного здоров’я дитини; 

- сформовано способи побудови позитивних взаємин дитини з соціумом. 

То ж маємо надію, що пошук сучасного формату ігрової діяльності в нашому садочку, 

дозволить і надалі формувати культуру здоров’я дошкільників, принесе радість, здоров’я дітям, 

користь родинам вихованців.  
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РИЧКОВА О.В.,  

завідувач Чернігівського дошкільного навчального закладу №14 

Чернігівської міської ради 

 ДЮБА С.П., 

 вихователь-методист Чернігівського дошкільного 

навчального закладу №14  Чернігівської міської ради 

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ІГРОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ 

«ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ» 
 

Для дітей дошкільного віку гра виступає провідним видом діяльності Саме в грі 

розвиваються не тільки психічні процеси: мислення, мовлення, пам’ять, увага, – а й 

наполегливість, уважність, уміння дотримуватися певних правил. Засобами гри виховуються 

почуття співчуття, даються вміння прийти на допомогу, дружити. 

Освітня лінія Базового компонента дошкільної освіти «Гра дитини» передбачає розвиток 

у дітей творчих здібностей, самостійності, ініціативності, організованості в ігровій діяльності та 

формування в них стійкого інтересу до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому. Гра 

забезпечує задоволення ігрових уподобань кожної дитини, сприяє виникненню дружніх, 

партнерських стосунків та ігрових об’єднань за інтересами, спонукає до обміну думками, 

оцінювання себе й інших, заохочує до імпровізації, висловлювання власних оцінно-етичних 

суджень. 

У 2018 році колектив нашого закладу познайомився з новою редакцією освітньої 

програми розвитку «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку. Педагогів старших 

дошкільних груп дуже зацікавила як сама програма, так і методичне забезпечення до неї. У 

вересні нового 2018/2019 навчального року дошкільнята відкрили першу сторінку «Книги 

дошкільника» та познайомились з її головними героями.   

Зміст програми передбачає організацію взаємодії дорослого 

з дитиною в такий спосіб, який забезпечує збалансований 

особистісний розвиток дошкільника, передбачає збагачення 

досвіду взаємодії дитини старшого дошкільного віку з соціальним 

та природним оточенням через організацію специфічно дитячих 

видів діяльності, які формують відповідні життєві компетентності 

та якості психологічної зрілості. Вивчаючи програму, ми звернули 

увагу на те, що дитина виступає суб’єктом, активним учасником 

освітнього процесу. Головне завдання вихователя – організовувати 

життєдіяльність дітей у специфічно дитячих видах діяльності, 

провідним із яких є гра. 

Освітніми завданнями програми передбачено розвиток 

уміння організовувати ігровий простір (обирати місце, атрибути, 
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предмети-замінники тощо), навчати приймати на себе різні за характером ролі, збагачувати 

рольову поведінку, розгортати та об’єднувати сюжети гри, заохочувати до участі в різних видах 

ігор, зокрема в сюжетно-рольових; здатність наслідувати дорослого в іграх з правилами та 

виявляти уяву, креативність, вигадку на самостійному рівні у творчих (самодіяльних) іграх: за 

сюжетами літературних творів, сюжетно-рольових, режисерських, театралізованих; у 

дидактичних іграх – сюжетно-дидактичних, рухливих, конструкторсько-будівельних, 

інтелектуальних, настільно-друкованих; створювати умови (ситуації), в яких дитина може 

самостійно або з участю дорослого обирати та організовувати сюжетно-рольову гру; може 

самостійно розгортати сюжет гри, змінювати правила гри та контролювати їх дотримання; 

опановує ігровий простір та збагачує варіативність видів ігор; набуває досвіду самостійної гри, 

в традиційних та народних іграх – забавлянках, пальчикових вправах та іграх, хороводах, 

рухливих з текстами, естафетах; в інших іграх. 

Автори програми рекомендують звернути увагу саме на сюжетно-рольові ігри, творчі 

ігри з художнім матеріалом, конструктивні ігри, ігри з правилами (дидактичні, настільно-

друковані, рухливі, словесні), режисерські, ігри-драматизації за сюжетами літературних творів, 

інсценізації; народні ігри з текстами, обрядові ігри тощо. 

Якщо проаналізувати навчально-методичні матеріали, які входять до комплекту 

програми, зокрема «Книгу вихователя» та «Книгу дошкільника», то стає зрозумілим, що гра 

присутня у всіх структурних компонентах дня, який проживають діти: під час ранкового, 

спільного та вечірнього кола.  

Ранкове коло в кожній із старших груп містить певні ритуали, які відбуваються в ігровій 

формі. Заходячи до групи, кожна дитина за допомогою відповідного малюнка обирає вид 

привітання з вихователем та дітьми (обійми, потискання рук, словесне вітання та інші). 

Привітання в колі може відбуватися як за допомогою сигнальних карток, так і віршованих 

рядків. Важливим моментом є обговорення настрою кожної дитини та підняття Сонечка, яке 

символізує початок нового цікавого дня. На початку кожного тижня обов’язковою є бесіда про 

події минулих вихідних. 

Щоранку серед дітей групи обирається «помічник» та «помічниця» дня, які допомагають 

педагогу в організації освітнього процесу. Не менш цікавими є такі ігри як «Каруселька» 

(спонукає до розігрування вітальних діалогів), «Австралійський дощик» (зображення початку, 

піку та закінчення дощу за допомогою частин тіла), «Веселе рахування» (пошукова гра), 

«Знайди своє місце» (гра-переміщення), «Зроби так само» (гра-повторення) та безліч інших.  

Спільне коло протягом восьми днів вивчення певної теми містить в собі серію 

інтегрованих занять, мета яких досягається через призму дидактичних, рухливих, музичних та 

інших видів ігор. Так під час вивчення теми «Коло друзів» дошкільнята із задоволенням 

граються в комунікативні ігри «З ким дружить осінь?», «Привітаймося дружньо», «Друзі, в 

коло!», рухливу гру «Рухлива форма», лексико-граматичні ігри «Мій, моя, моє», «Один-

багато», ігрову вправу «Подарунок», під час якої педагог називає будь-яку істоту, а діти – 

можливий подарунок для неї. Цікавою для дітей стала і гра на розвиток дружніх взаємин 

«Ланцюжок», під час якої одна дитина починає «збирати» ланцюжок, взявши за руку іншу 

дитину, з якою дружить. Обов’язковою умовою гри є вживання слів ввічливості під час 

запрошення до ланцюжка.  
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  Вечірнє  коло містить не менш цікаві для 

дітей ритуали, а ігри спрямовані на розвиток 

мовленнєвої компетентності дошкільника: «Продовж 

речення» (сьогодні був цікавий день, тому що… або 

сьогодні я дізнався про…, бути здоровим – це…), 

«Передбачення» (що чекає на вас завтра?), «Коло 

мандрівок» і т.д. А також обов’язковим є ритуал 

опускання Сонечка, що символізує закінчення 

цікавого та насиченого подіями та іграми дня. 

Із великим задоволенням працюють 

дошкільнята в «Книзі дошкільника», яка містить у 

собі безліч дидактичних ігор та вправ, що створюють 

ситуацію вибору та спонукають їх до прийняття нестандартних рішень. 

Незамінним помічником для педагогів стала «Книжка щодня». Це хрестоматія 

літературно-художніх творів із методикою використання. Окрім сучасних та захоплюючих 

літературних творів, її сторінки містять пальчикові, дидактичні та театралізовані, рольові та 

рухливі ігри, які допомагають педагогу організувати освітній процес так, щоб розкрити 

особливості кожної дитини. 

Проте найулюбленішими для дошкільнят стали дев’ятий та десятий дні вивчення кожної 

з тем, адже пріоритетною діяльністю саме цих днів є соціально-ігрове проектування за спільним 

задумом дітей. Так діти разом із педагогами створювали «Музей улюбленої іграшки», який 

маленькі екскурсоводи презентували своїм батькам та дітям інших груп, готували «Свято піци», 

ходили в похід під час рольової гри «Пікнік», створювали й презентували «Книгу гарних 

манер» тощо. 

Захоплюючою та найбільш емоційною для дошкільнят стала сюжетно-рольова гра 

«Іграшкова крамниця», яка є завершенням вивчення теми «Хочу і можу».  

Метою гри є: формування вміння планувати свої дії 

та дотримуватися плану в процесі його реалізації, 

підтримувати позитивні взаємини, конструктивно 

взаємодіяти в процесі групової роботи, підкріплювати 

прагнення дітей діяти доброзичливо і дружньо. Під час 

спільного кола з дошкільнятами було проведено бесіду для 

створення мотивації та спрямування, створено древо цілей – 

планування і розподіл завдань.  

Активностями першого дня проекту стали: 

обговорення функцій працівників крамниці, правил 

спілкування продавців та покупців, створення оголошення 

про відкриття крамниці, підбір товарів, другого дня – 

обговорення процесу відкриття крамниці, реклами, 

облаштування відділів, їх оформлення, прикріплення 

цінників у вигляді карток з цифрами. Кожна дитина отримала однакову суму «грошей», у 

межах якої можна здійснювати покупки. Обов’язково увагу дітей слід звернути на те, що вони 

можуть об’єднати свої гроші для великої покупки чи розраховувати лише на свої, можуть 
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поділитися з товаришем певною кількістю грошей, можуть купувати для себе, для друга чи для 

групи. Упродовж другої половини дня здійснювалась ігрова частина сюжетно-рольової гри.  

Не менш цікавою для дошкільнят є і гра-стратегія – складна, багатопланова діяльність, 

яка передбачає не тільки усвідомлення ігрового задуму, сюжетної лінії, а й певну послідовність 

спрямованих сукупних дій усіх учасників гри, з якими треба домовитися, об'єднати зусилля, не 

раз робити особистий та колективний моральний та інтелектуальний вибір. Стратегічна гра стає 

можливою лише за умови, що її учасники здатні передбачати можливі результати своїх дій, 

знаходити нестандартні способи розв'язання проблеми, планувати послідовність дій, уміють 

визнавати помилки та вчасно коригувати їх. 

Гра-стратегія має всі структурні компоненти гри: задум, ігрові ролі, відповідний сюжет, 

ігрові дії, результат гри. Отже, це справді гра, проте не звичайна сюжетно-рольова або 

дидактична. І прикметна вона передусім тим, що в основу її покладено інтригу, реальну 

проблему, визначено мету, для реалізації якої і необхідно об'єднати зусилля. Ще однією 

особливістю, що відрізняє гру-стратегію від заняття або звичайної гри, є те, що гра не 

лімітована в часі, тобто вона може тривати впродовж кількох днів, причому гравці 

повертаються до самого початку, змінюючи деякі обставини, обігруючи нові конструктивні 

способи розв'язання проблем, що виникають. 

Автори програми «Впевнений старт» пропонують дошкільнятам гру-стратегію «Збори 

на безлюдний острів». Під час ранкового кола діти граються в гру «Без слів», використовуючи 

лише мову жестів. Під час спільного кола в пригоді стала гра «П’ять назв», метою якої є 

з’ясувати рівень знань дітей про безлюдні острови. Подальша робота передбачає складання 

плану дій з підготовки до подорожі, створення схеми маршруту, обрання транспорту та 

отримання квитків (шляхом відповідей на запитання педагога). Наступний етап передбачає  

складання валізи або рюкзака, планування тривалості подорожі, місця проживання, переліку 

продуктів харчування, видів одягу, розраховується кількість грошей, необхідних для мандрівки. 

Протягом підготовки педагог пропонує дітям вирішити нестандартні ситуації. Під час 

прогулянки організовується пошук «безлюдного острова» на території дошкільного закладу за 

допомогою намальованої раніше схеми. Кожна зупинка під час пошуків може 

супроводжуватися рухливими іграми або подоланням «смуги перешкод». 

Не менш захопливим ніж гра-стратегія для дітей та батьків старших груп став 

тематичний квест, що є таким популярним сьогодні в дорослих, але дітям така форма гри теж 

була дуже цікавою. Квест (англ. quest – пошуки; синоніми: бродилка, пригодницька гра, 

Adventure (переклад з англ. – пригода)) – один з основних жанрів ігор, що вимагають від гравця 

розв’язання розумових завдань для просування за сюжетом. Саме у вигляді квесту відбувалося 

музично-спортивне свято «Ми – маленькі козачата», яке присвячено святкуванню Дня 

Українського козацтва. Вдало поєднані між собою фізичні вправи та інтелектуальні завдання 

розширили знання дітей про життя і побут українських козаків, традиції святкування Дня 

Українського козацтва. 
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У ході квесту діти 

збирали атрибути козацького 

життя, які отримували за 

виконання певних завдань. Із 

задоволенням завдання 

квесту виконували батьки. А 

нагородою за старання стало 

вручення Універсалів з рук 

справжнього козака та 

смачний  козацький обід із 

запеченою картоплею та 

салом. 

Разом з інструктором 

із фізкультури Костирко 

Ю.А. та вихователем старшої 

групи Кисловець Т.М. у 

нашому дошкільному закладі 

ми впроваджуємо новий вид 

творчих ігор для дітей – 

геокешинг.  

Метою нашого 

геокешинга «Місто 

професій» стало формування уявлення про соціальні ролі та значущість різних професій для 

життя кожної людини. Під час проходження раніше запланованого маршруту, діти та батьки 

долали різноманітні перешкоди, допомагаючи один одному, знайомились з цікавинками про 

кожну з професій, знаходили атрибути. Результатом гри стало створення Міста професій. 

Отже, «проживаючи» разом із дошкільниками кожен день за освітньою програмою 

«Впевнений старт» педагоги нашого дошкільного закладу дійшли висновку, що гра для дітей – 

це їхнє життя, яке не проходить без участі дорослих. Саме від дорослих буде залежати 

правильність організації предметно-ігрового середовища, в якому перебувають діти під час 

ігор. Втручання дорослого має сприяти підвищенню ігрової активності дитини, але разом з тим 

за дітьми повинна залишатися свобода та можливість реалізовувати власні ідеї.  
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РУДЯ Т.М.,  

вихователь Чернігівського закладу дошкільної освіти №72,  

центру розвитку дитини Чернігівської міської ради 

 

 

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ 

НАМИСТОГРАФІЇ В КОРЕКЦІЙНО-

РОЗВИВАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Праця вихователем у логопедичній групі з дітьми із загальним недорозвитком мовлення 

протягом декількох років та планові обстеження  з різних розділів програми, спонукали мене до 

висновку щодо збільшення кількості дітей старшого дошкільного віку з порушенням загальної 

та дрібної моторики. Одним із способів вирішенням проблеми стало застосування технології 

намистографії в практиці роботи з дітьми цієї категорії.  

Ця технологія не тільки відіграє велику роль у загальному розвитку дитини,  але й 

активно використовується на корекційно-розвивальних заняттях, у другу половину дня, вдома 

батьками після практичних занять і навчання в садочку. 

У ході ігор із намистом у дітей розвивається координація пальців рук, творчі здібності, 

просторова орієнтація, збагачується комутативний досвід 

дитини, розвивається мовлення. 

Намистографія – викладання за допомогою намиста 

контурних зображень різних предметів, об’єктів, літер, 

цифр, тобто малювання за допомогою намиста. 

У своїй роботі спираюся на інноваційну технологію 

М.І. Родіної «Намистоград або чарівні ігри Феї 

Намистинки».  

Принцип даної техніки полягає в створенні різних 

ліній, доріжок, букв, геометричних фігур з одночасним 

проспівуванням одного і більше голосних звуків на видиху. 

Ця техніка копітка, цікава, 

незвичайна і дуже приємна. 

Вона сприяє розвитку 

тактильних відчуттів, розвиває дрібну ручну моторику, 

розширює уявлення дітей про навколишній світ, розвиває 

увагу, допитливість дітей, удосконалює сенсомоторику – 

узгодженість у роботі очей і рук, координацію рухів і їх 

точність, конструктивний праксис, орієнтування в просторі, 

рахункові операції, рухливість артикуляційного апарату, 

просодичні компоненти мови і т.д. 

Слід зазначити, що намистографія сприяє не тільки 

моторному, але і розумовому розвитку дитини, надає 

прекрасний тонізуючий і оздоровчий вплив. 
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Усі практичні ігрові вправи складені з урахуванням вікових, фізіологічних, 

психологічних, пізнавальних особливостей дітей дошкільного віку. Кожна ігрова вправа 

містить не тільки продуктивні завдання, але також корекційно-освітні та виховні, що дозволяє 

впливати на всебічний розвиток особистості дитини. 

 

Система роботи з намистографії включає в себе кілька етапів  

 

1етап – підготовчий 

Починаємо роботу із знайомства з намистом. Діти розповідають про колір. Визначають 

форму намистин, розмір свого намиста по відношенню до іншого (способом порівняння), 

працюєть із всією довжиною намиста. 

 

2 етап – конструктивний 

Робота організовується на викладанні окремих 

предметів у супроводі віршів і мовленнєвих вправ. 

 

3 етап – творчий 

Самостійне (або групою дітей) створення картин, 

заповнення контурів, придумування мінірозповідей, 

казок. 

Намистографією діти починають займатися вже з 

молодшого віку, освоюючи найпростіші прийоми роботи 

з намистом: масаж пальчиків, пальчиковий басейн із 

намистин, вправи на розвиток динамічної координації 

рук у процесі виконання одночасно організованих рухів, 

сортування намиста за кольором і т.д.  

Діти знайомляться із різними намистинками: в 

процесі візуального і тактильного контролю знайомляться з різними якостями намиста, 

пов'язаними з матеріалами, з яких вони зроблені (гумові, дерев'яні, пластмасові); вчаться 

розрізняти предмети за формою (круглий, овальний, квадратний, прямокутний, трикутний); 

визначають величину предмета. 

Таким чином розвивають тактильні відчуття, які у свою чергу є потужним імпульсом у 

кору головного мозку, що також позитивно впливає на 

розвиток мови. 

У старшому віці вже використовуються алгоритми 

дії, тобто етапи виконання. 

У намистографії є своя стратегія і тактика, і успіх 

роботи буде залежати від продуманості. Перш ніж 

приступити безпосередньо до створення предметів, ліній  

та ін., тобто до практичних дій, необхідно продумати 

загальний вигляд предмета і методи виготовлення – 

стратегію. Для початку важливо визначити форму і 

розміри предмета, ліній, розрахувати, скільки приблизно 

знадобитися  матеріалу.  
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Другим необхідним кроком буде розробка 

конструкції об'єкта, предмета і його художнього рішення – 

з яких частин він буде складатися і які колірні сполуки 

будуть потрібні. Слід при цьому порахувати необхідну 

кількість намистин, провести чергування їх за кольором, а 

також провести правильне з'єднання ліній, отримуючи ту 

чи іншу геометричну фігуру. 

Ігри можна використовувати на етапі підготовки 

артикуляційного апарату до постановки порушених звуків. 

Спонукати дітей співати ряд голосних звуків при 

нанизуванні намистин із пониженням і підвищенням 

голосу, вимовляючи на видиху по два і більше голосних 

звуків.  

На етапі постановки порушених звуків, 

використовуючи намистографію, протягом виконання всієї роботи співаємо ізольовано, 

багаторазово поставлений звук.   

Програма занять з дошкільнятами складається з трьох блоків. Тривалість кожного блоку 

може варіюватися в залежності від психофізіологічного та емоційного стану дітей на даний 

момент. 

Блок «Пальчикові рухи»:  

- ігри на розвиток тактильних відчуттів і кінестетичного компонента рухового акту.  

Наприклад: гра «Пальчики вітаються» – на рахунок «раз-два-три-чотири-п'ять» 

з'єднуються пальці обох рук: великий із великим, вказівний із вказівним і т.д.  

Гра «Сонечко прокинулося» – рухи з намистом придумуються разом із дітьми, які вони – 

буде залежати від їх фантазії. 

 

Діти промовляють вірш: 

Рано вранці у віконце 

Заглянуло ясне сонце. 

Ми до нього потяглися, 

За промінчики взялися. 

Нумо разом,нумо всі 

Затанцюєм по росі. 

Під час промовляння вірша діти виконують 

пальчикову гімнастику, розкладаючи свої намиста до 

сонечка, в залежності від свого настрою: сонечко – 

гарний настрій, якщо до хмарки – поганий). Для цієї 

вправи було виготовлено сонечко і хмарка на плакаті. Гра 

поєднує в собі рухову і мовну активність, це допомагає 

налаштувати дітей на подальшу продуктивну взаємодію. 

За кількістю намистин у сонечок або хмарок можна 

визначити емоційний настрій групи, а виходячи з цього, побудувати освітній процес, 

спрямований на оптимізацію емоційного фону дітей. 
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Блок «Ручна моторика» : 

- вправи на розвиток динамічної координації рук 

у процесі виконання одночасно організованих 

рухів із використанням намиста.  

Можна запропонувати вправи: 

- катання намистин кожним пальцем по черзі; 

- заповнення різних коробочок намистинами; 

- «перетирання» намистин між долонями, 

- пересипання їх з долоні в долоню; 

- запропонувати знайти найбільшу намистину, 

найменшу, квадратну, гладку тощо; 

- складання намистин «пірамідкою»; 

- вирішення задач за допомогою намистин; 

- складання візерунка з намистин. 

Ці вправи сприяють розвитку дрібної моторики, 

спритності рук, закріпленню кольору і форми, величини, 

просторового орієнтування, творчості, фантазії, 

кмітливості. 

Блок «Артикуляційна моторика» 

Заняття за цим блоком сприяють 

розвитку пізнавального інтересу до букв 

українського алфавіту; відпрацювання 

рухових «формул» забезпечують 

точність, ритмічність, рухливість у діях 

дитини; подолання скутості, 

обмеженості і напруженості в рухах.  

Наприклад, ігрова вправа 

«Червоні і чорні намистини». Для роботи 

візьмемо один довгий шнурок (дріт) і 

намистинки  червоного і чорного 

кольору, починаємо нанизувати, 

чергуючи намистинки:  

3 червоних + 3 чорних + 3 червоних +  

+ 3 чорних + 3 червоних + 3 чорних + 

+ 3 червоних.  

Педагог може використовувати словесну інструкцію. У ході виконання робиться вдих – на 

видиху нанизуємо 3 намистини і співаємо три  звуки {А У І}. 

Виконуючи дії з намистом, діти не помічають, скільки разів повторили голосний звук, 

зате це повторення відбилося надалі на якості артикуляційних рухів. 

При проведенні роботи з використанням намистографії необхідно пам'ятати про головну 

умову успішності цього виду діяльності – дитині повинно бути цікаво. 

Тому до дітей приходить Фея Намистинка і розповідає, що вона любить все яскраве, 

красиве, кольорове. Живе вона в прекрасному місті Намистограді й придумує для жителів свого 

міста захоплюючі ігри, влаштовує свята. 
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Намистоград – казково гарне місто! Щоранку на головній площі міста жителів 

зустрічають дивовижні картини: то морський берег із вітрильниками і островами, то лісова 

стежка з метеликами і равликами, то зелена галявина з незвичайними квітами. 

Жителі Намистограду дуже люблять гратись. Але ці ігри не прості, а чарівні – в них 

потрібно проявити вигадку й кмітливість, спритність і вміння, терпіння і наполегливість, увагу і 

фантазію. 

Сьогодні Намистинка принесла чарівну скриньку і пропонує всім стати добрими 

чарівниками. «Я відкрию вам секрет, – каже Намистинка, – можна малювати намистом! Але 

робити це треба дуже обережно! Намисто крихке й може порватися!»  

І діти вкотре поринають у світ казки, фантазії, творчості… . 

 

 

Використані джерела: 

 

1. Гаркуша Е.Ф. Система коррекционных занятий воспитателя в детском саду для детей с 

нарушениями речи / Е.Ф. Гаркуша – М.: ВЛАДОС, 1992. – 84с. 

2. Родина М.И. Бусоград или волшебные игры Феи Бусинки. Методическое пособие по 

интеллектуально-творческому развитию детей 2-7 лет / под ред. М.И. Родина – Музыкальная палитра: 

СП-б. 2014. – №8 – 23 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУРОВЕЦЬ І.І.,  

вихователь-методист Чернігівського закладу дошкільної освіти № 19 

Чернігівської міської ради 

 

 

 

 

 

 СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ІГОР 
 

Гра є найулюбленішою та найбажанішою діяльністю дітей. Тож хіба має право педагог 

зневажати гру? Ні, тому що гра – це « школа дитячого життя», у якій дитина вчиться сприймати і 

оцінювати навколишній світ, правильно позиціонувати себе в ньому.  

Але, на жаль, у наш час особливо гостро постає проблема ігрової діяльності, бо основний 

акцент зроблено на заняттях і менше уваги приділяється грі. 
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Ігрова діяльність дошкільників є основою виникнення інших специфічних видів дитячої 

діяльності, які пізніше виокремлюються від гри і набувають самостійного значення, наприклад, 

праця, навчання, художня творчість. 

Організована ігрова діяльність дітей у закладі дошкільної освіти передує розгортанню 

самостійних ігор. Вона, як і інші види дитячої діяльності, частіше ініціюється та скеровується 

педагогом, проте може виникати із самостійної гри, якщо потребує втручання і прямого 

керівництва та участі вихователя через недостатній досвід дітей, невміння планувати ігрові дії, 

уникати конфліктних ситуацій та планувати подальше розгортання сюжету. Завдяки керуючій 

ролі педагога, поданим зразкам ігрових дій та налагодженню партнерських стосунків з усіма 

учасниками гри, поступово у вихованців формується той ігровий досвід і арсенал засобів його 

використання, які згодом дозволять дітям грати автономно, творчо. 

Творча гра з’являється завдяки власним бажанням, 

ініціативою, внутрішнім спонуканням, симпатіям, творчим 

задумам дітей. Потрібно пам’ятати, що творча гра проходить 

свій шлях становлення: від елементарних маніпуляцій із 

предметами до предметно-ігрових дій і далі – до творчої гри, 

в якій діти і виконують взяті на себе ролі, регулюють ігрові й 

реальні міжособистісні стосунки, оцінюють досягнуті 

результати.  

Завдання педагога – сприяти своєчасному просуванню 

творчої гри на цьому шляху. Без організованих прямих і 

непрямих педагогічних впливів і помірної участі самого 

дорослого у творчій грі дітей не відбудеться переходу від 

одного етапу творчої гри до іншого, вищого, затримується 

або не відбувається зовсім.  

 

Більшості ігор властиві чотири головні  риси (за С. Шмаковим): 

 вільна розвивальна діяльність, що виконується лише за бажанням дитини, заради 

задоволення від самого процесу діяльності, а не тільки від результату (процедурне задоволення); 

 творчий, імпровізаційний характер діяльності, дуже активний («поле творчості»); 

 емоційно піднесена діяльність, яка передбачає змагальність і конкуренцію; 

 наявність прямих або непрямих правил, що 

відображають зміст гри, логіку і послідовність її розвитку. 

Мотивація ігрової діяльності забезпечується її 

добровільністю, можливістю вибору, задоволенні потреби в 

самовираженні і самореалізації. 

Творчі ігри придумують самі діти, відображаючи в них 

враження від пізнання навколишнього світу. Головною 

ознакою творчої гри є уявна ситуація, яку дитина створює 

замість реальної, дії в ній, виконуючи роль відповідно до тих 

значень, яких вона надає предметам, що її оточують. 

Особливості творчої гри: 

 уявна ситуація; 

 творчий характер; 
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 наявність ролей; 

 довільність дій; 

 специфічні мотиви; 

 соціальні відносини. 

 

Творчі ігри – це креативна діяльність дітей, яка розгортається за її власною ініціативою. 

Творчі ігри є неоднорідними. Вони розподіляються за такими видами: 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особливі труднощі виникають у розвитку змісту творчої гри: якщо педагог не організує 

проведення творчої гри з дітьми, а пускає таку гру на самоплив, покладаючись на самодіяльність 

вихованців, то зміст такої гри і рівень дій дітей у ній не прогресують.  

Наприклад, навіть у старшому дошкільному віці діти можуть просто виконувати певні дії з 

іграшками на відтворення окремих дій людей згідно з узятою на себе роллю, і не вміти 

відтворити стосунки між людьми, а тим більше – правила суспільної поведінки та відносини між 

людьми. Такі примітивні ігрові прояви не сприяють досягненню розвивального, виховного, 

навчального ефекту творчої гри. До неповноцінного розвитку творчої гри може призвести і 

неправильне, некероване наповнення предметно-ігрового розвивального середовища іграшками, 

атрибутами. 

Для старших дошкільників уже не іграшка зумовлює зміст гри, а навпаки – творчий задум 

і зміст гри зумовлює вибір іграшок.  

Ступінь самостійності дітей у творчих іграх залежить від віку дітей, обсягу знань, 

комунікативних навичок, темпів загального розвитку тощо. Ця самостійність формується 

поступово, а отже самостійна творча гра не виникає одразу, їй треба навчати: обирати тему, 

формувати ігрове середовище, розвивати сюжет гри, розподіляти ролі чи обов’язки, реалізувати 

ігрові образи, знаходити шляхи виходу із конфліктних ситуацій. Тому в освітньому просторі 

закладу дошкільної освіти виділяється час для організованих творчих ігор у спільному бутті дітей 

та вихователя, а в календарному плануванні вказуються форми і прийоми підготовки дітей до 

творчих ігор, безпосереднього впливу на їхній зміст, ступінь участі педагога в грі. 

Сюжетно-рольові ігри 
Конструктивно-

будівельні ігри 

Творчі ігри 

Театралізовані 

ігри 
Режисерські ігри 

Ігри-стратегії 
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Сюжетно – рольова гра посідає надважливе 

місце в освітньому процесі і вимагає особливої 

уваги педагогів. Цей вид гри передбачає 

самостійну діяльність дітей, однак без достатнього 

досвіду ігрової взаємодії дошкільники не здатні 

самі знаходити, розподіляти і повноцінно 

втілювати ролі, розвивати сюжет, реалізовувати 

свої дії з іншими учасниками, спрямовувати гру в 

позитивне і безпечне русло. Тому педагог має 

організовувати попередню роботу, спрямовану на 

розвиток самодіяльності, інтелектуальної 

ініціативи, творчості, створення нових мотивів для 

інших видів діяльності; стимулювання практичних роздумів на основі знань про навколишнє 

середовище. 

У сюжетно-рольовій грі є реальна взаємодія між її учасниками. Тоді як режисерська, хоч і 

має форму розгорнутої рольової гри, та дитина не бере на себе ролей, а розподіляє їх між 

іграшками і сама їх послідовно виконує. Крім 

сюжету й ролей, які є в інших іграх, сюжетно-

рольова і режисерські ігри створюють умови для 

розвитку в дошкільника ігрового задуму, фантазії і 

творчості. Діти, граючи в сюжетно-рольові ігри 

повною мірою реалізують свої потенційні 

можливості щодо створення власної картини світу 

та розвитку базових якостей особистості. Завдяки 

тому, що сюжетно-рольові ігри є колективними, 

діти мають змогу набути досвіду комунікативної 

поведінки в процесі взаємодії з однолітками.   

 

 

Різновидом творчої гри є театралізована діяльність. 

Вона пов’язана зі сприйманням творів театрального 

мистецтва та відтворення в ігровій формі набутих уявлень, 

вражень, почуттів. Ключові поняття театралізованої 

діяльності – це сюжет, сценарій, гра за сюжетом 

літературного твору, театралізація, казка- переказ.  

Ігри-драматизації створюють за готовим сюжетом 

літературного твору або театральної вистави. План гри та 

послідовність дій визначають заздалегідь. Така гра важча 

для дітей, ніж наслідування того, що вони бачать у житті, 

оскільки треба добре зрозуміти й відчути образи героїв, їхню 

поведінку, пам’ятати текст твору.  

Ще один вид – це конструктивно – будівельні ігри. 

Ці творчі ігри спрямовують увагу дітей на різні види 

будівництва, сприяють набуттю конструкторських навичок, 
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залученню дітей до трудової діяльності. Матеріалом для цих ігор можуть бути конструктори 

різних видів, природний матеріал, з якого діти створюють різні речі за власним задумом. 

Творча гра є школою моралі, але не моралі в уявленні, а моралі в дії, як зазначає Д. 

Ельконін. Моральні якості, сформовані в грі, впливають на поведінку дітей у повсякденному 

житті. Водночас моральні норми і правила, засвоєні в процесі спілкування дітей один з одним і з 

дорослими, набувають подальшого закріплення в грі.  

Можна твердити, що рівень творчих ігор дітей є переконливим показником всієї 

педагогічної роботи в дитячому садку. 

Отже, в ігровій діяльності необхідно забезпечити кожній дитині активну позицію, 

стимулювати розвиток її творчих здібностей, формувати стійкий інтерес до пізнання 

навколишнього світу і себе в ньому, оволодіння різними видами діяльності. 
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ЦУРКАН С.В., 

 вихователь закладу дошкільної освіти №3 Прилуцької міської ради   

 

СПІЛЬНА ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДІТЕЙ ТА 

БАТЬКІВ – ЗАПОРУКА УСПІШНОГО 

ВИХОВАННЯ 
 

Усі діти мають спільну характерну рису – вроджений потяг до гри. Переоцінити її 

значення в житті дитини важко. А уявити дитинство без неї взагалі неможливо. 

Пригадуються пророчі слова В.О. Сухомлинського, що дитинство – найважливіший 

період людського життя, не підготовка до майбутнього життя, а справжнє, яскраве, самобутнє, 

неповторне життя. У той же час це період, протягом якого дитина перебуває в повній 

залежності від дорослих – батьків і педагогів. Тому сучасні проблеми виховання молоді 

висувають взаємодію закладу дошкільної освіти з сім'єю на одне з провідних місць. 
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Як часто батьки чують від своїх дітей знайоме прохання: «Мамо, тату, пограйте зі 

мною!». І скільки радості отримують малята, коли дорослі, долаючи втому, зайнятість, 

відклавши домашні справи, погоджуються пограти. Дорослі у своєму прагненні передбачити всі 

лінії розвитку дитини, не залишають часу для гри. Сьогодні ринок насичений великою 

кількістю різноманітних іграшок, але, як показують спостереження, більша їх частина 

орієнтована на індивідуальне користування і дуже мало іграшок спрямованих на розвиток 

спільних способів дії, на розвиток спілкування дитини з однолітками і дорослими. 

Навіщо уява, коли мультфільми, фільми, комп'ютерні ігри пропонують фантастичні, 

небувалі образи, які легко прийняти і зрозуміти? Відсутність гри призводить до того, що період 

формування основ особистості, базових психічних функцій збіднюється. 

Придивіться уважно до дітей, до того, як вони проводять своє дозвілля, і ви побачите, 

який бідний і обмежений вибір ігор, якими вони користуються щодня. Як часто молоді люди не 

можуть знайти застосування своїм силам, які не знають, чим себе зайняти; їм не знайомі веселі 

ігри та витівки. Недарма народна мудрість стверджує: «Хочеш бути здоровим – грайся, хочеш 

бути розумним – грайся, хочеш бути щасливим – грайся»! 

Гра – це «чарівна скринька», за допомогою якої можна навчити дитину читати, писати і, 

головне, – мислити, спостерігати, розуміти, доводити власну думку, творити. 

У сучасних умовах взаємодія дорослого з дітьми потребує партнерських взаємовідносин, 

тобто дорослий має виступати для дитини таким же партнером по грі, як і інша дитина. 

На сьогоднішній день не всі батьки усвідомлюють, що дитина, граючись, пізнає світ, 

бавиться, досліджує межі дозволеного, відкриває правила взаємодії та засвоює соціальний 

досвід. Батьки мало залучають дітей до посильної допомоги  вдома, вважаючи за краще все 

робити самим. Тому за мету своєї роботи я взяла привернення уваги батьків до дитячої гри, 

спільної діяльності з дітьми. 

Будуючи свою роботу з батьками, я поставила собі певні завдання, а саме: 

 створити позитивний мікроклімат, де кожен учасник (дорослий і дитина) може 

розвинути свої здібності в процесі спільної діяльності; творчо організувати спілкування і гру; 

 сприяти розвитку взаєморозуміння між дітьми та батьками; 

 залучити педагогів-фахівців дитячого садка для створення комфортних умов для 

дитини і батьків; 

 розвивати педагогічну компетентність батьків. 

Сучасне життя спонукає до урізноманітнення та обновлення форм спільної роботи з 

батьками. Використання різних форм і методів, залучення батьків до співпраці, творчість 

педагогів, дипломатичність – запорука успішної взаємодії дошкільного закладу і родини. 

Здійснення цієї роботи, досягнення в ній справжнього успіху можливі лише при 

індивідуальному підході до кожної сім'ї. Тільки тоді батьки йтимуть до дитячого садка зі своїми 

радощами і сумнівами, стають єдиним колективом, завжди допоможуть і підтримають педагога. 

 

Форми роботи з батьками 

У своїй роботі я використовую такі форми роботи з батьками: 

 індивідуальні (анкетування, попередні візити батьків з дітьми, співбесіди, 

консультації, телефонний зв'язок, відвідування вихованців удома); 

 наочно-письмові (батьківські куточки, тематичні стенди, виставки, родинні газети, 

скринька ідей та пропозицій); 
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 групові (консультації, збори, практикуми, засідання батьківського клубу, зустрічі з 

цікавими людьми); 

 колективні (батьківські конференції, зустрічі за круглим столом, засідання 

батьківського комітету, дні відкритих дверей, перегляд ранків, участь батьків у проведенні 

свят). 

 

Батьківський клуб – дієва форма співпраці з батьками 

Практика роботи показала, що правильно користуватися педагогічними знаннями, 

узятими з літератури або бесід, уміє не кожен, тому започаткувала батьківський клуб 

«Стежинами духовності» – як дієву форму педагогічної просвіти. Найважливіше сьогодні – 

переконати батьків не порівнювати свою дитину з іншими дітьми, а порівнювати її наступні 

досягнення з попередніми. На засіданнях клубу відбувається обмін досвідом виховання, 

відбуваються дискусії, тренінги, круглі столи, бесіди, анкетування, методичні посиденьки для 

батьків. Проводжу з батьками консультації на різноманітні теми. Наприклад, «Адаптація 

дитини до дитячого садка», «Що значить «правильно виховувати»?, «Самооцінка дитини», 

«Ввічливість та культура», «Дисципліна», «Культура поведінки – категорія моральна» та ін. 

Також надаю батькам поради та рекомендації щодо морально-духовного виховання. 

За мету засідань батьківського клубу «Стежинами духовності» беру знайомство батьків 

із конкретними педагогічними питаннями. Проводжу їх нетрадиційно «за круглим столом» та 

чашкою чаю, щоб батьки почували себе вільно та невимушено. При виборі теми засідання і 

підготовці до нього беру до уваги вік дітей та період відвідування дитиною дошкільного 

закладу. Найчастіше тематику підказує саме життя, інтереси і потреби дітей. («Ми вже великі», 

«Особливості дитини раннього віку», «Як підготувати малюка до школи»). 

Проведення засідань батьківського клубу допомагає згуртувати всіх батьків, підвищити 

відповідальність кожної сім'ї за свій внесок та отримати позитивний досвід виховання дітей. 

Адже найпершим обов'язком педагогів є поширення педагогічних і психологічних знань, 

збагачення батьків новими освітніми та виховними технологіями. 

У своїй роботі я намагаюся якомога тісніше співпрацювати з батьками кожної дитини, 

спрямовуючи свої зусилля на охорону та зміцнення здоров'я малят. Батьки не повинні 

виступати в ролі експертів чи спостерігачів роботи педагогів. Ми – рівноправні партнери і 

союзники. 

У ході своєї роботи я зробила висновок, що найефективнішими і беззаперечними є 

колективні форми роботи, в яких батьки беруть безпосередню участь. 

 

Колективні форми роботи з батьками. 

Дні відкритих дверей – дієва форма педагогічної просвіти батьків, яка взаємно збагачує 

батьків і педагогів досвідом вивчення особливостей дітей та мистецтвом їх виховання. 

Безпосереднє ознайомлення з життям дітей в дитячому садку дозволяє батькам переконатися, 

що виховання знаходиться в умілих і надійних руках. Проводячи зустрічі за «круглим столом», 

батьки мають можливість дістати відповіді на численні запитання в бесідах із педагогами, 

лікарем з конкретної теми: «Запитуйте – відповідаємо, «Школа здорової дитини», «Як навчити 

дитину правильно вимовляти звуки», «Сімейні традиції». Багато задоволення отримують 

малюки, коли їхні мами спілкуються та граються з ними в присутності однолітків. Батьки, у 

свою чергу, бачать дитину серед однолітків, об'єктивно оцінюють її сильні, слабкі риси. Спільні 
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емоції і спільна діяльність дарують радість і батькам, і дітям, закладають фундамент 

вихованості, який визначається особливою міццю, бо будується на ґрунті глибоких емоцій, 

любові між батьками і дітьми, теплих кровних відносин.  

Кожного року я організовую та проводжу в дитячому садку родинне свято «Дружна 

родина – щаслива дитина», метою якого є активізація співпраці з сім’ями та громадськістю, 

залучення батьків до виховної діяльності з дітьми та педагогами, поширення позитивного 

досвіду сімейного виховання. Чотири родини щорічно беруть участь у конкурсній програмі та 

виборюють горде звання «Родина року». Завдання для конкурсів намагаюся підбирати цікаві та 

різноманітні. Пропоную до вашої уваги сценарій такого родинного свята. 

 

Конкурс родин «Дружна родина – щаслива дитина»  

Мета: поширення позитивного досвіду сімейного виховання; залучення батьків до 

спільної діяльності з дітьми та педагогами; пропагування дошкільної освіти; 

активізація співпраці з сім’ями та громадськістю. 

Учасники конкурсу: родини (тато, мама, дитина). 

Ведуча. Добрий день вам, люди добрі! 

Раді з святом вас вітати, 

Щастя і добра бажати. 

Сім’я – це пристань і гавань 

Сюди повертаємось знов, 

Із мандрів далеких і плавань. 

Тут вічно панує любов. 

Тебе тут завжди пам’ятають, 

Куди б ти не їхав, не йшов, 

На тебе постійно чекають 

Увага, турбота, любов. 

 

Душа дитини – чистий аркуш паперу. На ньому залишають свій слід люди, які завжди 

поруч з дитиною. А це – сім’я. Батьки виховують дитину, навчають, прищеплюють їй любов до 

людей, до праці. Тож сьогоднішню конкурсну програму ми так і назвали «Дружна родина – 

щаслива дитина». А оскільки в нас конкурс, то це означає, що повинно бути журі – суворе і 

справедливе. 

Представлення журі  

Ведуча. У нашій конкурсній програмі десять конкурсів. Кожен конкурс оцінюється в 

залежності від складності, від одного до п'яти балів. Переможе та родина, яка набере найбільшу 

кількість балів.  

Представлення родин учасників конкурсу  

1-й конкурс «Хвилина слави». Глави сімейств представляють емблему, девіз сім’ї, 

походження прізвища і кожній родині вручається повітряна кулька. Оцінюються 

індивідуальність, майстерність, оригінальність представлення родин. 

Ведуча. У вас у руках повітряні кульки, то вони повинні літати. Пропоную пограти в 

сімейну гру «Сімейбол». Кожна сім’я буде намагатися, щоб повітряні кульки протрималися в 

повітрі якомога більше.  
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Музичний номер від учнів 1–го класу, випускників садочка. 

2-й конкурс «Розминка». Оцінюється ерудиція та швидкість реакції. Хто відповість 

першим – отримує один бал.  

Експрес опитування 

- Врятував Муху-Цокотуху…(комар). 

- Велика ягода…(кавун) 

- Трава, яка пече…(кропива) 

- Народна назва квітки «цинія» або 

військове звання…(майор). 

- Трав’яниста рослина або цукерка…(ірис). 

- Казкова річка в Африці…(Лімпопо). 

- Персонаж казки Олексія 

Толстого…(Буратіно). 

- Автор «Чіполіно»…(Джанні Родарі). 

- Вітамінний напій…(Сік). 

- Вчить правильно говорити…(логопед). 

- Музичні букви…(ноти). 

 

Загадки для дітей 

На сметані замісили, 

На підвіконні остудили. 

Якщо б поклали в коробок,  

Може й не втік би…(Колобок). 

 

Лікує він дітей, звірят –         

Вони до нього в черзі в ряд. 

Усіх, напевно, він зцілить –  

Наш добрий лікар…(Айболить). 

 

Бабуся онуку дуже любила, 

Їй капелюшок червоний пошила. 

Ім’я вже своє не згадає малеча, 

А як її кличуть всі люди, до речі?... 

(Червона Шапочка). 

 

Товстун варення полюбляє 

Й на дах, додому, сам літає…(Карлсон). 

 

3-й конкурс «Хто найспритніший». Під музику дорослі члени сімей бігають навколо 

обручів. Коли зупиняється музика, потрібно стати в обруч. Кому не вистачить обруча, вибуває з 

гри.  

 

4-й конкурс «Торбинка - цікавинка». Необхідно за описом відгадати, а потім на дотик 

відшукати предмет, що знаходиться в торбинці. 
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1) Цей мінерал витягує із запалених ран та тканин рідину, а з нею бактерії, віруси, 

отруту. Він знеболює, лікує, стимулює ріст молодих тканин, допомагає заживленню ран. Він не 

дає лікарських ускладнень, тому що він є життєво необхідним для організму людини 

мінералом. Він виконує в організмі людини чимало важливих функцій: впливає на кисневий 

обмін у клітинах, творення крові, слини, жовчі. (Сіль). 

2) Ця рослина має багато таємниць, головна з яких – зрізані грона плодів цієї рослини, 

коли вони тверді і зелені та перебувають у відповідних умовах (вологе повітря, температура 

+12 - +18 градусів), можуть «спати» 40 днів. Цим скористалися люди – зберігають ці плоди в 

спеціальних складах, де вони «сплять», потім їх обробляють спеціальним газом. Після чого 

плоди починають достигати – шкіра жовтіє, а м’якоть солодшає. (Банан). 

3) Це широко відома овочева приправа. Одночасно це і лікарська рослина. Історія 

використання її сягає в глибину віків. На одному з каменів піраміди Хеопса зроблено напис, що 

під час будівництва піраміди на вживання цієї рослини витрачено 40 тонн чистого срібла. Цю 

рослину використовують для лікування глистних інвазій, нежиті. (Часник). 

4) При розкопках, поряд зі скелетами мамонтів, археологи знаходили ці речі. Учені 

визначили, що їм близько трьох мільйонів років. Для споживання страв ця річ увійшла в кухні 

осель багатіїв тільки в 14 столітті. У 17 ст. французький кардинал Ришельє наказав заокруглити 

кінчики на цих предметах. Так з’явилась річ, якою ми користуємось і зараз. (Столовий ніж). 

5) Їх є велика кількість різних видів. Дуже часто їх називали іменами грецьких богів: 

Аполлон, Психея, Гектор, Ікар. Вони казково гарні, схожі на квіти, деякі – на дорогоцінне 

каміння. А саме цікаве те, що вони, як у справжній казці, перетворюються з однієї істоти на 

іншу. (Метелик). 

6) Ця річ з’явилась вперше в Китаї в 2 столітті, але те, як її виготовили, довго тримали в 

таємниці. Тільки в 10 столітті ця річ з’явилася в Європі. Її створювали з розмелених ганчірок, 

кори дерев, бамбукових трісок, з соломи, пшениці, жита, кропиви, водоростей. Але цієї речі 

потрібно було все більше і більше, після чого вирішили робити її, зробивши кашу з дерева. За 

допомогою цієї речі виготовляють різні товари побутового призначення: одяг, постіль, 

серветки, рушники, посуд та інше. (Папір). 

7) Це наймолодша сестра у своїй сім’ї. В Європі її першу зробили за замовленням 

візантійської принцеси в 11 столітті. Навіть у 14 – 16 століттях ця річ вважалась предметом 

розкоші, її вважали примхою багатих людей. Але в 17 столітті, коли в моду ввійшли дорогі 

мережані комірці, щоб їх не бруднити, люди почали помаленьку миритися із цією річчю. Але 

ще до 18 століття в монастирях заборонялося користуватися нею, називаючи її чортовим 

знаряддям. Дуже довго не хотіли користуватися нею в США, не прийняли її на Сході. 

(Виделка). 

8) Цей плід росте на деревах, які можуть жити до 150 років. Його батьківщина – Китай. 

Його назва в перекладі з німецької мови означає «китайське яблуко». Деякі зрілі плоди не 

опадають, їх слід зривати. Якщо цього не зробити, то провисівши зиму жовтими, вони навесні 

знову позеленіють, а восени вдруге пожовтіють. (Апельсин). 

9) Цим овочем у 1776 році Джорджа Вашингтона, майбутнього президента США, 

намагалися отруїти. Овоч вважали не їстівним на його батьківщині – на території сучасної 

Мексики. Після завезення в Європу, вирощували для окраси садів, альтанок, плоди ж у їжу не 

вживали – вважали отруйними. У багатьох країнах його називають «золоте яблуко», але 

залишилася назва похідна від індіанської «томатль» (велика ягода). (Помідор).  
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5-й конкурс «Мій дім – моя фортеця». У кожної сім’ї однакова кількість будматеріалу. 

Мама бере кубик. Передає його дитині, а дитина – татові. Тато будує будинок. Перемагає той, 

хто швидше збудує міцний та красивий будинок. 

 

6-й конкурс «Найдружніша сім’я». До учасників конкурсу ставляться запитання. 

Чоловіки пишуть відповіді на дошках, так щоб не бачили жінки. Жінки відповідають. За кожну 

відповідь, яка співпала, сім’я отримує один бал. 

 

- Улюблена страва чоловіка. 

- Улюблений колір.  

- Улюблена телепередача. 

- Яким засобом користується при 

голінні? 

Питання до чоловіків (жінки пишуть). 

- В який день тижня народилася ваша 

дитина? 

- Який подарунок замовила ваша 

дитина Святому Миколаю? 

- Улюблені квіти вашої дружини. 

- Якими парфумами користується? 

 

Музичний номер від вихованців старшої групи. 

 

7-й конкурс «На хазяйновитість». Хто з татусів швидше обчистить картоплю. 

8-й конкурс «Вітаміни – корисні для дитини». Мами тримають яблуко на ниточці. 

Діти намагаються відкусити не торкаючись руками.  

9-й конкурс «Домашнє завдання». Інсценізація казки кожною родиною. 

 

Підбиття підсумків. Нагородження 

переможців. 

 

Ведуча. Існує такий вислів: «Якщо твої плани 

розраховані на рік – сій жито, якщо на десятиріччя – 

саджай дерева, якщо на віки – виховуй дітей». 

Бажаємо вам терпіння, благополуччя, миру, любові і 

гарних вихованих дітей. ☺ 
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ЧЕРЕВКО Л.М.,  

вихователь дошкільного навчального закладу № 17 «Перлинка»  

Ніжинської міської ради 

 

СОЦІО-ІГРОВА ПЕДАГОГІКА  

В ТЕАТРІ «МАГІЯ ГРИ»  
  

У житті кожної людини є неповторна Країна Дитинства, звідки 

течуть джерельця до моря людського життя. У цій Країні мешкає великий 

МАГ гри, без чарівництва якого неможливе щасливе дитинство. 

Сьогодні побутує думка про те, що діти перестають гратися (на жаль, ми це часто 

спостерігаємо в наших дворах). Це є аномальним явищем з огляду на особливості провідної 

діяльності. Недаремно говорять, що порівняти таку ситуацію можна тільки з неприродною 

ситуацією, коли птахи припинили б співати. Дитина, яка перестає гратися, перестає бути 

дитиною… Безперечно, стрімко змінюється не тільки навколишній світ, а й наші діти. Змінився 

характер гри: діти хочуть грати в комп'ютерні ігри, а не в «працю батьків»! Сучасне життя 

спонукає нас до оновлення форм освітнього процесу. 

Змінюватися маємо, в першу чергу, ми, педагоги: позбуватися стереотипів щодо 

організованого навчання, яке ми тривалий час перебирали на себе зі школи. Нова українська 

школа сьогодення, яка передбачає адаптаційно-ігровий період навчання, надихнула мене 

переосмислити роль гри в освітньому процесі дитячого садка та проблеми наступності в роботі 

двох ланок освіти. Багато секретів знаходжу в театральній педагогіці.  

Наш садок «Перлинка» працює за пріоритетним напрямом «Усі види діяльності – через 

театр», саме тому однією з моїх «творчих перлинок» стало створення театру «Магія гри». У 

нашій групі поселився великий МАГ, який упродовж дня запрошує малят у неповторний світ 

гри, що «дарує» їм Мудрість, Активність, Гуманність.  

Я поставила собі за мету – забезпечити перспективність у роботі закладу дошкільної 

освіти та школи щодо формування загальнолюдських цінностей, розвитку самостійності, 

творчості та допитливості через упровадження соціо-ігрової педагогіки (автори Є. Шулешко, 

А. Єршова, В. Букатов). Вона передбачає розвиток дитини в ігровому спілкуванні з однолітками 

та дорослими.  

В Україні до проблеми соціо-ігрової педагогіки звертаються відомі науковці з питань 

дошкільної освіти К. Крутій, Н. Гавриш, які вважають, що найкраще малята засвоюють знання 

про світ і опановують важливі компетенції в ігровій та спільній практичній діяльності.  

У соціо-іграх діти розкріпачуються, у них розвивається мислення, увага, активізується 

мовлення. А ще мені імпонує думка Є. Шулешка про те, що головна турбота вихователя 

полягає не в тому, щоб навчати дитину, розважати її; значно важливіше формувати таке 

позадидактичне поняття як дружба, що надзвичайно актуально в умовах сьогодення.  

Практика підтвердила, що соціо-ігровий підхід дає змогу звичайний освітній процес 

перетворити на гру-життя.  

Упродовж дня я дотримуюсь 3-х головних правил соціо-ігрового стилю, запропонованих 

акторами технології: рух та активність; зміна мізансцен, ролей; інтерактивне спілкування. Усе 

це можна значно ефективніше реалізувати, поєднавши соціо-ігрову та театральну педагогіку.  
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Ігрову діяльність дітей у театрі «Магія гри» організовую за напрямами:  

1. Завіса відкривається – магія гри починається (ігри-налаштування).  

2. МАГ запрошує до гри для розвитку і саморозвитку дітвори (магія інтерактиву).   

3. Магічні ігри – енерджайзери (ігрові розминки). 

4. МАГ «перлинки» нам дарує – творча гра в нас панує (творче самоствердження). 

5. Є власний світ у дітвори – це чарівна Країна гри (самостійні ігри).  

Отож, кожного робочого дня, коли метушлива дітвора збирається в садочку, гостинно 

«відкриваються лаштунки» театру «Магія гри» і МАГ – чарівник запрошує малят на ранкову 

зустріч.  

Етапи ранкової зустрічі в нашому театрі спрямовані на створення позитивного настрою 

та формування дружніх стосунків: 

1-й етап. МАГ усіх щиро вітає, у дружнє коло збирає. Малюки залюбки грають у гру 

«Передавалки», що сприяє розвитку емоцій:  

- Передай вітання! Передай побажання! Передай смішинку! Передай страшилку! 

Передай подарунок! Передай поцілунок! 

Соціо-ігри «Серце на долоні», «Промінчик дружби» тощо сприяють формуванню 

духовності. 

2-й етап. Новини від МАГа незвичні, фантастичні.  

Гра «Телеграф». Ігрова вправа «Календар року». 

3-й етап. У театрі граємо – МАГа розважаємо. 

Для реалізації теми тижня (у даному випадку «Іжа. Посуд») доречним  є інтерактивні 

ігри «Кухарі», «Компот».    

4-й етап. Театру завіса відкривається – маленькі актори з'являються. 

Для створення позитивного настрою 

використовую відому гру «Граємо роль» , у 

якій кожен учасник повинен  вимовити 

слова: «так», «ні» у відповідь на певну фразу 

(наприклад: «Сьогодні ми будемо готувати 

незвичайні страви») радісно, сумно, голосно, 

тихо, ствердно, здивовано, захоплено, 

задумливо, з викликом, тужливо, ніжно, 

іронічно, злісно, урочисто.   

А потім мудрий МАГ запрошує малят 

до Країни Театралії, де проходить  цікава 

театралізовано-ігрова діяльність, спрямована 

на вирішення проблеми  розвитку 

мовленнєвої творчості, яка є досить важливою у формуванні готовності дошкільників до 

навчання в Новій українській школі.  

Часто розмірковую над тим, як донести до сердець малюків пахощі, музику, чудесне 

звучання музики слова, дивовижне багатство відтінків думок і почуттів? 

У пошуках нетрадиційних форм та методів пробудження мовленнєвої творчості 

звертаюся до педагогічної технології Storytelling`y (від англ. Story – історія, telling – оповідати) 

– мистецтва захоплюючої історії, що пов'язана з життєвим досвідом дитини.  
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Моя мета – спонукати дітей до гри в «казку, оповідання», а не інсценування її за готовим 

сценарієм вихователя. Організація театралізовано-ігрової діяльності дошкільників, на мою 

думку, потребує вдумливої роботи над створенням казок – майбутніх «сценаріїв гри», які 

близькі дітям, адже вони самі створювали їх. Декому здається, що історії-розповіді можуть 

народжуватися легко і просто. Але практика підтверджує, що це далеко не так. 

Тому розпочинаю заняття-гру з цікавої мотивації: «Жив-був звичайний хлопчик. Одного 

разу великий мудрець сказав йому: «Я наділю тебе чарівною перлиною творчості – мистецтвом 

захоплюючої розповіді. Іди по світу та навчай дітей критично мислити, виявляти свою 

творчість, вигадку та фантазію. Нехай вони цікаво та захоплююче пізнають цей світ, 

навчаються мудрості життя та вчаться придумувати цікаві історії. Віднині твоє ім’я нехай буде 

Сторітеллінг. Пішов світом Сторітеллінг, поніс свою творчу перлину. Одного дня він потрапив 

до чудової країни Театралії. Захотілося йому, щоб маленькі діти оволоділи його мистецтвом, 

щоб їх знання, уміння та думки виливалися у творче слово. Він навчив їх складати казки про 

різні предмети, іграшки, листочки та камінці, словом, про все, що траплялося їм під руку»... 

- Чи хотіли б ви погратися зі Сторітеллінгом? – запитую в малят. Із метою підготовки до 

самостійної гри проводжу творчі мовленнєві ігри: «Ключ до теми», «Павутинка думок», 

«Підбери героя» та інші, після чого діти починають фантазувати. За влучним висловом В. 

Сухомлинського, їхня фантазія виливається в казку, що починається з розповіді, а вищим її 

етапом є інсценування.   

Відповідно до соціо-ігрового підходу намагаюся залучити дітей до активної спільної гри, 

вибудуваної за законами драматургічного дійства. Цього дня Маг запрошує нас до кав’ярні. 

Звертаю увагу на те, як там затишно, уточнюю, хто може «жити» на столі в кав'ярні. А поки 

чекатимемо на своє замовлення, створюю мотивацію до гри в «Казку про чайний сервіз»: 

- Уявіть собі, що на столі жили-були родичі чайного сервізу: великий Чайник, Мудра 

Маслянка; по краю стола стояли Блюдця із Чашками і в них весело брязкотіли маленькі Чайні 

Ложки. А в самісінькому центрі стола – Добра Цукорниця. Вона на всіх мило дивилася, 

посміхалася і пригощала цукром. Неподалік від Цукорниці стояв пихатий Чайник. Він гордився 

своєю красою і вважав, що в сервізі він найкращий. Одного разу він сказав Цукорниці: 

«Посунься, Цукорнице! Ти не красива! Тепер я буду стояти посередині, бо я тут головний!»  

Потім пропоную дітям створити ігрову ситуацію, обрати лічилкою ролі «мешканців 

столу» та відтворити, що з ними трапилося далі. Трішки фантазії – і гра захопила малечу, але в 

ній кожен хотів би бути головним, найважливішим, найкращим. Суперечку «посуду» (і, звісно, 

дітей) допомогла вирішити гра-енерджайзер «Посудомийна машина». Наша машина чарівна, 

тому що вона миє не посуд, а дії та вчинки героїв. Обраний персонаж проходить через «мийку» 

(два ряди дітей). Кожна дитина говорить йому комплімент або побажання, внаслідок чого він 

повинен вийти з посмішкою, радісним, добрим – «змивається» гнів, злість, сльози, образа, 

пихатість… . 

І, як результат гри, у родині чайного сервізу настав лад. Зажили усі дружно і весело. 

Гостинно вони пригощали усіх запашним чаєм. А образливих слів від них більше не чути.   

А я ще раз переконалася, що соціо-ігрова технологія з елементами драмогерменевтики (з 

гр. drama – «дія» і hermeneutikos – «тлумачення, роз’яснення») – сучасний метод театральної 

педагогіки, що передбачає тлумачення текстів, образів, символів засобами театральної дії як 

варіант спільного проживання гри всіма його учасниками) є чудовим підґрунтям для соціально-
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морального розвитку дошкільників, адже, допомагаючи позбутися певних вад ігровим 

персонажам, діти стають духовно багатшими, оволодівають загальнолюдськими цінностями.   

Розвиток сучасної дитини як особистості передбачає максимальну реалізацію нею свого 

життєвого потенціалу. Я переконана, що ставлячи собі за мету виховання компетентної 

особистості, кожен вихователь має пам’ятати: той, хто здатен конструктивно мислити, швидко 

вирішувати логічні завдання, найбільш пристосований до життя, тому що швидко знаходить 

вихід зі скрутних ситуацій, приймає раціональні рішення.  

Крім традиційних методик 

навчання останнім часом в 

освітньому процесі все ширше 

використовуються Lego технології.  

Гра з Lego ефективно сприяє 

розвиткові дітей, надає практично 

необмежені можливості для 

створення різних ігрових ситуацій, 

що стимулюють дитячу фантазію, 

уяву, сприяють формуванню 

моторних навичок. 

Для реалізації наступності в роботі дитячого садка та школи щодо реалізації програми  

«Навчання з Лего» ми створили «Lego –театр». 

До нього наш МАГ запрошує малят упродовж дня. Цього дня в нас виникла цікава гра за 

технологією «Математика на кухні» з елементами інтеграції:  

Що шумить і так хлюпоче, 

Наче літній, теплий дощ? 

Він пихтить і весь булькоче, 

Це ж кипить уже  наш… (Борщ). 

- Що потрібно для того, щоб приготувати борщ? 

- А чи може бути борщ креативний? З чого його можна приготувати?  

- А чи є в нас у чому готувати борщ?  

- Якщо борщ ми будемо готувати креативний, то і посуд для нього має бути незвичний?  

Так виникла ідея створити чарівну Дивоварку.  

 

Дивоварку ми змайструєм,  

Борщ незвичний приготуєм. 

Тож, запрошую діток 

Присісти всіх на килимок. 

Зручно, друзі, розмістіться, 

Уважно дуже подивіться: 

Як називають ці дивинки? 

Це справжнісінькі… 

(Цеглинки) 
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Завдання є для дітвори: 

 найти холодні й теплі кольори.  

 - А чи хочете ви, малята, 

З них диво-страви приготувати? 

Хто з вас швидко здогадається,  

Які фрукти в цеглинках ховаються? 

У руках цеглинки покрутіть  

Та їх швиденько віднайдіть! 

Маг запрошує дітей пограти в гру «Математика на кухні». Пропонує приготувати страви 

незвичні, фантастичні з «Шести цеглинок» – за кольором овочів та фруктів. 

- Скільки потрібно різних фруктів узяти, щоб салат (фреш) приготувати? (Лічба 

цеглинок різного кольору). 

А тепер  вже час, малята, 

Почати Дивоварку будувати. 

 

Самостійна  гра дітей (у групах). 

 

Ця чудова Дивоварка 

Гарних слів від діток варта. 

Чарівний настав момент –  

Їй даруєм комплімент! 

 

Мовленнєва гра «Подаруємо компліменти» (інтерактивне спілкування між групами).  

А потім була цікава сюжетна гра «Приготуємо в Дивоварці страви незвичні, 

фантастичні» та запросимо гостей, а ще – у Театрі гри – театралізовані імпровізації з 

персонажами з одноразового посуду.   

Зробити реальний світ значно цікавішим можна за допомогою фантазії. Із нею дітям буде 

легше знайомитися з навколишнім світом, людьми та речами, що їх оточують. Навіть, якщо до 

сухої математики додати трішечки фантазії, то вона перестане бути звичайними цифрами і 

знаками, перетвориться в цікавий світ, зі своїми законами і правилами. 

Продовжуючи роботу над темою «Їжа. Посуд» на прогулянці, Маг спонукає дітей до гри 

«Пташина їдальня»:  

- Чи тільки людині потрібна їжа?  

- Чим ласують різні тварини, птахи?  

- Чи потрібний посуд для пташок? З якого посуду вони люблять їсти? 

Маг пропонує дітям створити «пташині їдальні» та пташок із Лего-конструкторів, надати 

своїм фантастичним птахам людські риси та придумати цікаву історію, що з ними трапилася. 

Пропоную початок розповіді: «Жив-був веселий Птахокрил. Він дуже любив пташок: 

навчав їх літати, здобувати їжу, ховатися від дощу. Та одного разу прилетів злий Крокоїд. Став 

він лякати бідних пташок, заманювати в пастки та ловити їх. Ось уже зовсім не чути пташиного 

співу в парку. Зрозумів Птахокрил, що потрібна його допомога пташкам…»… Діти 

продовжують казку (робота в групах): будують будиночки для птахів; дарують нові крила; 

допомагають зробити добрим злого Крокоїда тощо. 
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МАГ пропонує дітям придумати щасливий кінець цієї історії – і діти розгортають 

справжню гру: поспішають на допомогу (іншій групі), запрошують лікаря Айболить, який лікує 

від злості, влаштовують свято для персонажа, який став добрим, імітуючи вдячних птахів. 

Обов'язковою складовою соціо-ігрового стилю в українському садку має бути народна 

гра. 

Цього дня – це гра «Хлібець». Діти беруться за руки, стають попарно (пара за парою). 

Гравець, у якого нема пари – «хлібчик» (ведучий).  

- Печу – печу хлібчик – вигукує «хлібчик». 

- А випечеш? – запитує остання пара.  

- Випечу! 

- А втечеш?  

- Подивлюся! 

Із цими словами остання пара біжить у протилежних напрямах, із наміром з'єднатися і 

стати перед «хлібчиком». А той намагається упіймати одного з гравців до того, як вони 

візьмуться за руки. Якщо йому це вдається, він утворює пару з впійманим гравцем, а інший стає 

«хлібчиком».      

Завдяки використанню соціо-ігрового підходу до організації освітнього процесу вдається 

реалізувати:   

- потребу дітей у русі, збереження їх психічного здоров'я; 

- принципи педагогіки партнерства (педагог стає рівноправним партнером дитини в грі, 

діти не орієнтуються лише на вказівки вихователя); 

- діти вчаться дослухатися до думки однолітків, встановлювати правила, знаходити 

шляхи вирішення проблем; стають більш рішучими, самостійними, допитливими, впевненими в 

собі.  

Минуть роки. Діти-перлинки виростуть. Хтось із них стане інженером, хтось – 

винахідником, учителем, художником чи письменником. І всім їм стане в нагоді подарована в 

дитинстві творча перлинка, яка формується засобами гри. 

 

Використані джерела: 

 

1.  Гавриш Н.В. Соціо-ігрова педагогіка як особливе перехрестя поколінь, або Роздуми 

напередодні нового навчального року / Н.В. Гавриш // Вихователь-методист дошкільного закладу». – 

2016. − № 8. – С.7−11. 

2. Крутій К. Що таке соціо-ігрова педагогіка? Чому так важливо позбавитись нав'язаних 

дорослими ігор для дітей? Інтернет–ресурс. 

3. Шулешко Е.Е. Соціо-ігрові підходи до педагогіки / Е.Е. Шулешко, А.П. Єршова, В.М. Букатов. 

– 1990. 

4. Джерело: http://school2100.com/upload/iblock/3b2/3b2457e16aafccf46c833469ab978099.pdf ; 

http://setilab.ru/modules/conference/view.article.php/60; http://www.openlesson.ru/?p=691 
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ЧУБУК Т.Г., 

 вихователь Чернігівського дошкільного навчального закладу № 19 

Чернігівської міської ради  

 

 
 

ІНТЕГРОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ ІЗ ПРІОРИТЕТОМ 

КОНСТРУКТИВНИХ ЗАВДАНЬ  
Орієнтовний конспект пізнавальної діяльності «Допоможемо друзям з 

LEGO- країни» для дітей середньої групи 

 

 

Мета: 

 створити умови для пізнавального розвитку дошкільнят; сприяти розвитку всіх 

психічних процесів, зокрема логічного та конструктивного мислення, сприйняття та творчої 

уяви; стимулювати відповіді-міркування дітей; 

 ознайомити з професіями, пов’язаними з будівництвом: архітектор, будівельник, 

ландшафтний дизайнер; поглиблювати знання про будівельні матеріали та їхні властивості, а 

також про інструменти та знаряддя, які використовують на будівництві; 

  продовжувати вчити дітей споруджувати конструкції за схемами-малюнками та 

за задумом; удосконалювати вміння проводити серіацію за кольором, формою та числом; 

 розвивати комунікативні вміння, творчу уяву та фантазію, вміння працювати в 

колективі; 

 виховувати наполегливість у досягненні мети, відчуття гармонії. 

Матеріал: сердечко-іграшка, чарівна скринька, лист-повідомлення, сліди звірят, гра 

«Будинок називай і необхідний матеріал підбирай», лялька-неваляйка, фізкультхвилинка 

«Професії», дидактична вправа «Підбери ключ до замка», LEGO конструктори, малюнки 

конструкцій, дидактична гра «Допоможемо Неваляйці», мультимедійне оснащення,презентація. 

Попередня робота: читання віршів «Машини-помічники», «Побавимось у 

будівельників» І. Сонечко, відгадування загадок про будівельні професії та техніку, 

виготовлення чарівного черевичка, дидактична гра «Кому що потрібно для роботи», 

конструювання різноманітних споруд з LEGO конструктора, створення планів-схем 

будівництва. 

Привітання 

- Ми вітаємо новий день, 

Хай щасливим буде, 

Ми вітаємо гостей: 

«Добрий день, вам, люди,» –  

Один одного вітаємо 

І лагідно імена друзів називаємо». 

Діти передають сердечко-іграшку по колу та лагідно називають імена своїх товаришів. 

У групі діти помічають чарівну скриньку. 
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Вихователь. Діти! А як ви гадаєте, хто міг залишити цю скриньку? Міркування-роздуми 

дітей. 

Лист від звірят LEGO-зоопарку: «Любі малята! Звертаються до вас звірята, які жили в 

LEGO-зоопарку: зайчик, ведмедик, жирафа, лев. Із нами трапилася біда: 

Злий вітер і завірюха, що хапає всіх за вуха, 

У LEGO-зоопарк завітали, 

Всі наші будинки зруйнували 

Вихователь. Бідні звірята, як їх жаль. А де ж вони? 

(На підлозі сліди звірят, діти впізнають їх, називають чиї вони, йдуть за ними і 

зустрічають LEGO- друзів). 

Вихователь. А чи зможемо ми їм допомогти, побудувати зоопарк? 

- Давайте пригадаємо, люди яких професій потрібні, щоб побудувати  зоопарк. 

- Зараз спробуємо впізнати їх на екрані (відеопрезентація професій, обговорення з 

дітьми). 

- Спершу архітектор на папері накреслює те, що потрібно побудувати. Тому всі будівлі 

різні, гарні, неповторні. Пригадайте цікаві, неповторні будівлі нашого міста   

- У наш час для будівництва використовують різноманітні матеріали: глину, деревину, 

камінь, бетон, цеглу, скло, залізо. 

 

Дидактична гра «Будинок називай і необхідний матеріал підбирай». 

(Діти підбирають до зображень будинків матеріали, з яких вони виготовлені і називають 

їх). 

- А як ви гадаєте, а хто будує будинки ? 

- А які знаряддя праці потрібні будівельникам для роботи? (Демонстрація відповідних 

зображень на екрані). 

- Ще залишилося згадати нам про одну дуже важливу професію – дизайнера. 

Обговорення специфіки роботи дизайнера, перегляд дизайнерських робіт, визначення 

необхідних матеріалів для роботи. 

 

Фізкультхвилинка 

Ти іди черевичок чарівний, іди 

Швидко, швидко по руках, 

У кого ти зупинився, 

Професію покаже той нам. 

Вихователь пропонує дітям перед 

початком будівництва зоопарку скласти план 

побудови.   

Діти-«архітектори» наклеюють на 

ватман зображення кліток звірят, касу, вхід у 

зоопарк, зображення дерев, квітів.   

Вихователь. План у нас готовий. А 

зараз нам треба визначитися, хто буде будівельниками і що буде будувати, а хто – дизайнерами. 

Допоможуть нам у цьому чарівні замочки. 
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Дидактична вправа «Підбери  ключ до замка » 

Діти підбирають до замків, вирізаних із паперу, 

ключі з LEGO- конструктора. Далі обирають відповідно до 

вподобань конструкцію і споруджують за схемою, яка 

знаходиться на замку з іншої сторони. 

 

Конструктивно-будівельна діяльність. 

Діти «дизайнери» з власної уяви створюють із 

конструктора будинки для звірят зоопарку, дерева, кущі, 

клумбу. Потім розміщують їх за планом. 

Вихователь. Який гарний, сучасний у нас вийшов LEGO-зоопарк! Звірята дуже 

задоволені. А хто може бути касиром? Давайте 

запросимо ляльку-неваляйку. Але в неї немає квитків.  

 

Дидактична гра «Допоможемо Неваляйці»  

Серіація за кольором, формою, числом. 

Обговорення результатів. 

Діти обігрують будівлю, діляться враженнями, 

розповідають для кого вони будували будинки, 

запрошують ігрових героїв відвідати зоопарк. 

 

 

 

 

 

 

 

ШЕВЧЕНКО Ю.О., КОРЕЦЬКА Н.М., 

музичні керівники Чернігівського дошкільного навчального 

закладу №54 Чернігівської міської ради  

 

 

МУЗИЧНО-ДИДАКТИЧНІ ІГРИ ЯК 

ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ 

ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ   
 

 

Вивчаючи проблему «Музично-дидактичні ігри як засіб розвитку творчих здібностей 

дітей дошкільного віку», ми визначилися, що для кожної вікової групи нам необхідно: 

- підібрати низку музично-дидактичних ігор, які б сприяли вирішенню завдань розвитку 

музичної творчості дошкільників;  

- систематизувати музично-дидактичні ігри з використанням музичних інструментів та 

інтегрувати їх в інші види музичної діяльності; 
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- виготовити музично-дидактичні ігри з основних видів музичної діяльності; 

- скласти перспективний план використання музично-дидактичних ігор на заняттях.  

 

Практичне використання музично-дидактичних ігор на заняттях 

Методика розучування музично-дидактичних ігор подібна до методики розучування 

звичайних ігор. Ми ознайомлюємо дітей із правилами проведення гри, наочністю, якщо в цьому 

є потреба, музичним матеріалом, визначаємо основні засоби музичної виразності, уточнюємо 

завдання і пропонуємо дітям пограти. Під час проведення гри стежимо за правильністю 

виконання завдання та дотриманням правил гри. Після закінчення гри ми обов’язково 

підбиваємо підсумки. 

При складанні перспективного планування з упровадження музично-дидактичних ігор, 

ми намагалися охопити всі види музичної діяльності.   

 

Музично-дидактичні ігри дітям четвертого року життя  

 Ігри на розрізнення висоти звуків («Курка і курчата», «Відгадай»). 

За допомогою цих ігор ми вчимо дітей розрізняти контрастні за висотою звуки першої та 

другої октав; 

 Ігри для розвитку почуття ритму («Дятел», «Вчимося танцювати»).  

У цих іграх діти розрізняють та відтворюють прості ритмічні малюнки, що складаються з 

половинних та четвертних довжин. 

 Ігри для впізнання тембру музичних інструментів («До нас гості завітали», 

«Ковпачки»). 

Діти в ігровій формі вчаться розрізняти за 

звучанням брязкальце, дзвіночок, бубон, піаніно 

тощо. 

 Ігри на формування понять жанрів та 

характеру музики («Що роблять діти», «Сонечко 

і хмаринка»). 

Діти ознайомлюються та вчаться розрізняти 

основні жанри музики, визначати характер твору. 

 Ігри для визначення динаміки та темпу 

музики («Чарівні дзвоники», «Лялька танцює і 

відпочиває»). 

Мета ігор: розрізняти контрастні за звучанням твори, вчитися засобам музичної 

виразності (тихо-голосно, швидко-повільно).  

 

 

Музично-дидактичні ігри дітям п’ятого 

року життя   

 Ігри на розрізнення висоти звуків 

(«Хто мешкає в будиночку», «Кого зустрів 

Колобок»).  

За допомогою цих ігор діти вчаться 

розрізняти регістри (високий, середній, низький). 
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 Ігри для розвитку почуття ритму («Кулачки і долоньки», «Веселі гудки»).  

Запропоновані ігри допомагають дітям розрізняти звучання простих ритмічних малюнків 

та створювати свої. 

 Ігри для удосконалення тембрового слуху («До нас гості завітали», «Здогадайся хто 

співає»). 

Ігри допомагають розрізняти виразність звучання контрастних інструментів (брязкальце, 

дзвіночок, бубон, піаніно), а також маракасів та ксилофону; 

 Ігри на визначення жанрів музики та 

розвиток музичної пам’яті («Пісня – танок-марш», «Фея музики»). 

Такі ігри доречніше проводити на закріплення вокальних та інструментальних творів. 

 Ігри для розрізнення динаміки та темпу музики («Тихіше-дужче в бубон бий», 

«Горобці та котик»).  

Дані ігри допомагають дітям опановувати голосом динамічні відтінки, розвивати увагу 

та пам'ять. 

 Ігри на вдосконалення музично-ритмічних рухів («Котилася торба», «Звірята 

танцюють»).  

Вони будуть доречні на вправляння та закріплення танцювальних рухів. 
 

 

Музично-дидактичні ігри дітям шостого року життя 

Працюючи з дітьми спеціальних логопедичних груп, які мають особливі освітні потреби, 

нами були підібрані такі музично-дидактичні ігри: 

 Ігри для розвитку пісенних навичок («Голосно-тихо заспіваємо», «Сходинки»). 

Граючись у ці ігри, діти вчаться розрізняти висоту звуку, напрямок руху мелодії, володіти своїм 

голосом, чисто інтонувати. 

 Ігри для розвитку музично-

слухового сприймання («Чарівна квітка», 

«Соло, дует, тріо та хор»). Це ігри, які 

розвивають у дітей слухову увагу, вміння 

визначати темп та динаміку музичного 

твору. 

 Ігри на визначення жанрів та 

характеру музики, розвитку музичної 
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пам’яті («Три зірочки», «Музична квітка»). Окрім свого основного призначення ці ігри 

допомагають дітям навчитися характеризувати емоційно-образний зміст музики.  

 Ігри для збагачення рухових реакцій дітей та уміння узгоджувати рухи з музикою 

(«Музичний капелюх», «Гра з бубнами»). Дані ігри допомагають дітям стати більш розкутими та 

впевненими у створені музичних образів.  

Музично-дидактичні ігри з використанням музичних інструментів 

Добираючи музично-дидактичні ігри з використанням музичних інструментів, за темою, 

метою, формою тощо, ми ставили перед собою  завдання: розвивати та вдосконалювати в дітей 

ритмічне відчуття; розширювати знання дітей щодо назв, будови та прийомів гри на музичних 

інструментах; інтегрувати гру на музичних інструментах з іншими видами музичної діяльності. 

Для досягнення завдань у своїй практиці ми намагаємось синтезувати різні види 

музичної діяльності (спів, рух, гра на музичних інструментах) за допомогою елементарного 

музикування за методикою Карла Орфа. 

 

Основні принципи педагогіки Орфа   

Креативність – припускає 

творчий підхід до викладання 

музики. 

Варіативність – має на увазі 

різні варіанти, «варіації» при 

виконанні завдання. 

Комунікативність – важлива 

якість, що дозволяє дітям 

навчитись домовлятися між собою. 

 

На прикладі відомої всім української народної гри «Веселий бубон» ми створили 

варіант, де жодна дитина не буде пасивним учасником гри.   

Використовуючи  в роботі оригінал цієї гри, ми побачили деякі проблеми: хтось із дітей 

хотів пограти, але такої можливості не було, хтось, навпаки, соромився виступати солістом, 

деякі діти швидко втрачали інтерес до гри, деякі ображалися. 

Узявши за основу саму ідею та мелодію гри, створили такі рядки: 

Йдуть по колу інструменти, 

Швидко швидко по руках. 

А як музика скінчиться – 

Ми заграєм гопака. 

Уже з перших слів зрозуміло, що «зіркою» 

тут виступає не тільки бубон, а музичні 

інструменти, які можна знайти за кількістю дітей. 

Застосовувати можна будь-які інструменти, що 

зручно передавати з рук в руки: маракаси, 

дзвіночки, бубонці, брязкальця, румбу, ручні 

барабани тощо. Таким чином до гри будуть 

залучені всі діти.  

Не менш цікавою для дітей стала гра з перевтіленням у музичні інструменти. Обравши 

будь-який музичний інструмент, дитина мала змогу створити свою неповторну пісеньку та 

музичний супровід до неї. 

 

Немає потреби доводити педагогічну цінність гри. В умовах гри діти краще 

зосереджуються, запам’ятовують матеріал, проявляють творчість і фантазію, набувають 
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позитивних особистісних якостей. І підтвердженням цьому є слова К.Д. Ушинського, що в грі 

дитя живе, і сліди цього життя глибше залишаються в ньому, а ніж сліди дійсного життя». 

Цифра 1 – ознайомлення зі змістом та правилами гри. Уточнення завдання. Зацікавлення 

дітей музично-дидактичною грою. 

Цифра 2 – продовжувати розучувати музично-дидактичну гру. Стежити за правильністю 

виконання та дотримання правил гри. 

Цифра 3 – залучати до гри сором’язливих та пасивних дітей. Створювати малятам 

веселий настрій. 

Цифра 4 – закріпити набуті знання під час гри. Розвивати емоційну чутливість дітей, 

любов до музичних занять. 

 

 

Музично-дидактичні ігри для дітей п’ятого року життя 

 

ГРА «МУЗИЧНА ФЕЯ» 
 

Мета: розвивати музичну пам’ять та слух дитини, вчити впізнавати знайомі музичні 

твори. 

Матеріал: коробка, на якій намальована Фея музики. Із боку коробка відчиняється, у 

цей отвір уставляються картки з кольоровими ілюстраціями (ялиночка, паровоз, машина, 

санчата, лялька та ін.) до різних програмних пісень і п'єс, що знайомі дітям. 

Хід гри. Музичний керівник пояснює дітям, що до них у гості завітала Фея музики і 

привезла з собою пісні, а які – діти самі повинні відгадати. Виконує твори, діти відгадують. Для 

перевірки відповіді з коробки дістають картинку, яка відповідає заданому твору. 

 

Вид музичної діяльності Музично-дидактичні ігри для дітей п’ятого року життя 
Місяць БЕРЕЗЕНЬ КВІТЕНЬ ТРАВЕНЬ 

Теми тижнів 
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Направленість 

на розвиток 
Дата 

Назва 
2 6 9 13 16 20 23 27 30 3 6 10 13 17 20 24 27 1 4 8 11 15 18 22 25 29 

Висота звуків «Відгадай» 1 2 3 4                       

Жанр і характер 
«Що роблять у 

будиночку» 
     1 2 3 4                  

Тембр 
«На чому 

граю» 
         1 2 3    4           

Висота звуку «Пташки»             1 2 3  4          

Ритм «Прогулянка»                    1   2 3  4 

Динаміка і темп 
«Чарівні 

дзвоники» 
                 1 2  3 4     

Музична пам’ять «Фея Музики»                     1   2 3  
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ГРА «ТИХІШЕ-ДУЖЧЕ В БУБОН ГРАЙ» 

Мета: опановувати голосом динамічні відтінки, розвивати увагу, 

пам’ять, спонукати порівнювати мелодію за звучанням.  

Матеріал: бубон. 

Хід гри. Діти співають знайому пісню, змінюючи силу голосу 

(спів на піано чи форте). Відповідно дитина грає в бубон на голосно чи 

тихо. прислухаючись до співу дітей. 

 

ГРА «КУЛАЧКИ І ДОЛОНЬКИ» 

Мета: розрізняти та передавати ритмічний малюнок кулачками чи 

долоньками. 

Хід гри. Діти об’єднуються у дві групи: одна – «кулачки», а друга – «долоньки». Обидві 

групи співають по черзі свою «партію» і точно відстукують ритм: перша група – кулачками, а 

друга – долоньками 

 

ГРА «ПІСНЯ – ТАНОК – МАРШ» 

Мета: виявити знання дітей про основні жанри музики, здатність розрізняти пісню, 

танок, марш. 

Матеріал: для кожної дитини картка з картону (21 х 7 см) поділена на три квадрати. На 

першому – зображені діти, що співають, на другому – танцюють, на третьому – крокують із 

барабаном. Декілька кружечків. 

Хід гри. Діти слухають п’єси різні за жанром, визначають жанр та закривають 

кружечками відповідне забарвлення. 

 

ГРА «ЗВІРЯТА ТАНЦЮЮТЬ» 

Мета: визначити вміння дітей передавати у рухах пропонований образ . 

Матеріал: шапочка Зайчика, Лисички, Пташки, Ведмедика, Котика, віночок, ковпачок 

тощо. 

Хід гри. Діти стоять по колу, слухають музичний твір та виконують завдання: знайти 

атрибут до музичного образу, в рухах передати характер пропонованого персонажа.  

 

ГРА «ВСІ МУЗИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ» 

Мета: розвивати та удосконалювати навички гри на музичних інструментах, учити 

правильно їх тримати, розвивати відчуття риму та швидкість реакції, виховувати бережливе 

ставлення до музичних інструментів 

Матеріал: музичні інструменти за кількістю дітей, 2-6 гімнастичні обручі.   

Хід гри. Музичний керівник розкладає гімнастичні обручі (в залежності від кількості 

дітей), в середині яких лежать музичні інструменти (в загальній кількості мають дорівнювати 

кількості учасників гри) і пропонує 3-4 дітям сісти біля обручів. Діти обирають собі музичний 

інструмент та під музичний супровід передають інструменти по колу, промовляючи слова: 

Йдуть по колу інструменти 

Швидко швидко по руках 

А як музика скінчиться –  

Ми заграєм гопака. 
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Після закінчення слів, діти грають на інструментах, які опинились у них у руках під 

музичний супровід «Гопак» (українська народна мелодія). Відбивають сильну долю, 

простукують елементи ритмічного малюнку тощо. Гра повторюється знову, діти передають 

інструменти і мають змогу самостійно контролювати, який інструмент потрапить їм до рук 

наступного разу. 

Ускладнення: діти так само передають інструменти по колу, а на музичний супровід 

устають і пританцьовують із інструментами. Для повторення гри діти можуть помінятися 

місцями, зайняти інше місце і грати вже на інших музичних інструментах. 

 

 

ГРА «КОГО БАЧИШ ТИ» 

Мета: розвивати та удосконалювати навички гри на музичних інструментах, розвивати 

вокальні навички дітей, спонукати до творчості, невимушеності, прищеплювати вміння слухати 

один одного і себе не тільки під час музикування. 

Матеріал: різні види музичних інструментів, що перевищують кількість учасників гри. 

Хід гри. Музичний керівник пропонує дітям перевтілитись в обраний музичний 

інструмент, яким вони б хотіли сьогодні бути, і сісти в коло. Перші хвилини діти розглядають 

музичні інструменти своїх сусідів або представляються «Я сьогодні – дзвіночок», «Я сьогодні – 

барабан»… Музичний керівник пропонує дітям прослухати поспівку, яка допоможе сьогодні 

погратися з інструментами. 

Бубон, бубон кого бачиш ти? 

Я бачу маракас з висоти 

 

Пояснюючи дітям, що назви інструментів потрібно буде замінювати на ті, які дитина 

бачить перед собою в руках іншого, тобто «я – бубон, я бачу маракас, маракас бачить 

брязкальце, брязкальце бачить дзвіночок і т.д..» Таким чином, усі інструменти будуть задіяні 

почергово. Перший рядок поспівки – запитання, проспівують усі разом, а дитина з провідним 

інструментом грає на ньому вгорі і проспівує другий рядок – відповідь, і таким чином обирає, 

який інструмент буде наступним. 

Використані джерела: 

1. Агапова І. А. Кращі музичні ігри для дітей / І.А. Агапова, М.А. Давидова // М.: ООО «ІКТЦ 

«ЛАДА»», 2006. — 224 с. 

2. Амлінська Р.С. Музичні игри. – К., 1981. 

3. Бончак Б.Є. Ігри з віршованими завданнями // Початкова школа. – 1996. – № 5. – С.14-16. 

4. Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь. – М.: Музыка, 1987. 

5. Вільчковський С. Рух і музика. – К.: Муз. Україна, 1988. 

6. Горохова скриня. Українські народні ігри для дошкільного та молодшого шкільного віку / 

Упор. Пепи В. І. — К.: Веселка, 1993. — 96 с. 

7.  Кононова Н. Г. Музикально-дидактичні ігри для дошкільників. — М.: Просвіта, 1982. — 96 с. 
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ЯНУШКЕВИЧ Л.М.,  

вихователь-методист Чернігівського дошкільного навчального закладу 

№38 Чернігівської міської ради 

 

 

 

 

 

АЛЬТЕРНАТИВНА ПРОГРАМА ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ 

ІНЖЕНЕРНОГО МИСЛЕННЯ «STREAM-ОСВІТА»  

ТА ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНИКІВ 
 

Сучасні діти покоління Z потребують системи оновлення педагогічних підходів для 

подальшої своєї реалізації в суспільстві. Тож нині слід зосередити увагу на розвитку 

продуктивного, критичного мислення дітей, формування в них цілісної картини світу, вміння 

досліджувати, моделювати, творити, і головне – спрямовувати свою діяльність на благо людей і 

природи. Саме на це націлена програма SТRЕАМ-освіта – новий інтеграційний підхід до 

розвитку, виховання й навчання дітей. 

Програма передбачає реалізацію низки завдань:  

 забезпечення розвитку базових (стартових) потенційних компетенцій і 

особистісних якостей дошкільників, що сприяють формуванню творчих і технічних 

здібностей, продуктивного та критичного мислення дітей;   

 розвиток сенсорних, інтелектуальних і творчих здібностей, інтересів дітей, 

допитливості та пізнавальної мотивації; 

 формування сенсорної культури та культури пізнання, цінностей пізнання;  

 формування пізнавальних дій, становлення свідомості; розвиток уяви і 

творчої активності;  

 формування первинних уявлень про себе, інших людей, про властивості й 

відношення об’єктів довкілля (форма, колір, величина, матеріал, звучання, ритм, 

темп, кількість, числа, частина і ціле, простір і час, рух і спокій, причина і наслідок 

тощо), планету Земля, Всесвіт, про особливості природи, різноманіття країн і 

народів світу тощо.  

Напрями програми: 

 природничі науки: астрономія (наука про Всесвіт), фізика (наука про склад 

і структуру матерії, а також про основні явища в неживій природі), хімія (наука про 

будову й перетворення речовин), біологія (наука про живу природу), географія 

(наука про Землю), медицина (наука про людський організм та його здоров’я); 

 технології: формування уявлень про предметно-перетворювальну 

діяльність людини, світ професій, шляхи отримання й зберігання інформації та 

способи її обробки, здатності до формулювання творчих задумів, свідомого 
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дотримання безпечних прийомів роботи та користування інструментами і 

матеріалами; розвиток пізнавальної, художньої й технічної обдарованості, 

технічного мислення в процесі творчої діяльності, навичок володіння ручними 

техніками обробки матеріалів (папір, дерево, глина тощо); ознайомлення з 

інформаційно-комунікаційними технологіями, ґаджетами; експериментування.  

 читання і письмо: формування здатності розуміти зміст тексту; 

пропедевтичний (вступний) курс навчання грамоти; розвиток дрібної моторики, 

підготовка руки до письма.  

 інженерія: проектування, наочне моделювання, конструювання.  

 мистецтво: просторові мистецтва (архітектура, скульптура, живопис, 

графіка, художня фотографія, декоративно-вжиткове мистецтво та дизайн); часові 

мистецтва (музика, література); просторово-часові (кіномистецтво, театр, танець).  

 математика: кількісні відношення та просторові форми, логіка. 

 

SТRЕАМ-освіта інтегрує в собі завдання з формування в дітей загальних наукових 

уявлень про світ; ознайомлення їх з інформаційно-комунікаційними технологіями; розвиток 

уміння експериментувати, конструювати; навчання дітей основ опрацювання змісту тексту, 

грамоти, математики, а також різних видів мистецтва. Тож маємо в тісному взаємозв'язку 

розвивати здібності дошкільнят до точних та гуманітарних наук.  

Сучасні дошкільнята – відкриті, розкуті, комунікабельні. Старі іграшки та ігри не 

викликають у них особливого інтересу. Як же оновити зміст ігрової діяльності? Як створити 

умови не лише для формування ігрових умінь, а й для розвитку творчих здібностей, 

винахідливості, уяви, індивідуальності, фантазії? 

Ми, педагоги-дошкільники, добре розуміємо значення розвивального середовища для 

всебічного розвитку дитини. Останнім часом дуже змінилися вимоги до організації середовища 

закладу. Досвід свідчить, що становлення та розвиток особистості дитини відбувається 

здебільшого не на занятті, а в повсякденному житті, де дитина має змогу отримати значно 

різнобічніший і багатший емоційний і діяльнісний досвід. Не менш важливим є питання 

предметного наповнення розвивального 

середовища. Добір ігор та дидактичних засобів 

передбачає їх багатофункціональність. 

Створення авторських посібників 

власноруч та їх упровадження в освітній процес 

закладу дошкільної освіти набуває все більшої 

популярності серед педагогів. Щоб викликати в 

дітей бажання самостійно гратися з дидактичним 

матеріалом, ми вирішили надати йому більш 

цікавого змісту, тому стали виготовляти 

багатофункціональні посібники, лепбуки. 

Розпочали модернізацію центрів пошуково-

дослідницької діяльності на міні-лабораторії за 

SТRЕАМ-освітою.  
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Одним із складових розвивальних центрів у 

групах став осередок «Логіки світу» (за методикою 

І.Стеценко). Він передбачає цілеспрямований 

розвиток мислення дітей. Основна форма – ігрова: 

ігри-дослідження, інтелектуальні, дидактичні та 

рухливі ігри. Діти в легкій для сприйняття, цікавій 

формі розв’язують оригінальні математичні задачі, 

задачі з геометрії, теорії множин, математичної 

логіки, конструювання, комбінаторики, задачі, що 

сприяють естетичному розвитку та формуванню 

загальної культури.  

Розпочали оновлення осередку 

«Конструювання для пізнання», в якому дошкільники 

ознайомлюються з навколишнім світом, поглиблюють 

знання про довкілля. Пошукова діяльність у цьому 

осередку передбачає пошук конструкторських рішень, учить дітей моделювати, придумувати 

зручні, міцні, функціональні та гарні конструкції, розвиває мислення й мовлення, спонукає 

розмірковувати. 

Аспект формування інженерного мислення, як нагальна потреба часу, розглядається в 

дослідженнях науковців К. Крутій, Т. Грицишиної, І. Стеценко. Осмислення теоретичних основ 

дало змогу визначити такі вектори педагогічного впливу: набуття досвіду в спільній ігровій та 

творчій діяльності; забезпечення становлення дитини як обдарованої особистості, що здатна до 

обґрунтованих дій у нестандартних ситуаціях, усвідомлює власну відповідальність перед 

собою, колективом і суспільством за результати своєї діяльності.  

Упроваджуючи в практику основні напрями програми «STREАМ-освіта, або Стежинки у 

Всесвіт», педагогами закладу оновлено зміст ігрової діяльності дітей, створено для цього 

доступне, змістовне й ефективне середовище – STREAM-осередки.  

Ми визначили пріоритетні завдання в роботі з дошкільниками щодо використання 

STREAM-осередків:  

 задоволення потреби малят у реалізації своїх здібностей у процесі ігрової, 

експериментальної, мовленнєвої, логіко-математичної, будівельно-конструктивної, художньо-

продуктивної діяльності;  

 задоволення ігрових уподобань кожної дитини;  

 налагодження партнерських стосунків та створення об’єднань за інтересами;  

 опанування навичок практичної діяльності, культури спілкування; 

 адаптування до умов групи технологій, які спрямовані на розвиток мислення 

дошкільників; 

 удосконалення матеріально-технічного забезпечення для їх реалізації. 

Цікавою й актуальною технологією в грі стало для нас запровадження «халабудної 

педагогіки» (цей термін увела в обіг Т. Бабушкіна).  

У педагогіці – це будиночок, створений із ковдр, відкритих парасольок, столів, завісок; 

будиночок, створений дитиною за своїм розміром і подібністю, дитиною, що шукає затишку і 

захищеності.  
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Рекомендації як у це можна грати знайдемо в  

Т. Бабушкіної: «Для цього варто пригадати запропоновані 

свого часу «придумування» С. Шацького – казки на 

місцевості. І, за порадою Джанні Родарі, «калькувати» їх, 

узявши хоча б того ж Вінні і його компанію. А щоб 

персонажів вистачило на всіх, запропонуйте дітям бути 

Тигром, Віслючком за бажанням і в будь-якій кількості. І 

кожну тварину розмістіть до окремого будиночка. А потім, 

узявши, наприклад, сюжет про годування Тигра, з яким 

незрозуміло що робити (адже ні меду не їсть, ні смачних 

жолудів), здійсніть сюжет гостювання від однієї халабуди 

до іншої з кількістю учасників, що все збільшується. Але це 

вже потім...».  

Пригадаймо, малюки вже в два-три роки роблять 

спроби звузити свій життєвий простір, використовуючи щоразу можливість усамітнитися, 

сховатись у власному «притулку». Важливо саме відчуття психологічної захищеності, ніж 

матеріал, з якого буде «виготовлений» 

імпровізований будиночок (це може бути 

нещільний і прозорий матеріал); навіть стіни з 

картону або легкої тканини допомагають малюку 

відпочити від подій, емоцій, людей. 

Рекомендовано почати підготовку до 

самостійного будівництва дітьми халабуд із 

знайомства з різними будинками, що допоможе 

дошкільникам обрати проект, унести корективи у 

своє «будівництво» і буде гарною підмогою для 

самостійної творчості та гри. Можна також 

допомогти дітям розібратись із матеріалами під 

час облаштування власної халабуди. Для цього 

підійде звичайний підручний матеріал, який 

легко знайти: коробки з картону (із-під побутової 

техніки), листи фанери, поролон, пінопласт; 

потім зробити спеціальні отвори для вікон, дверей; щоб «оживити» інтер’єр, можна обклеїти 

стіни залишками шпалер, тканиною, кольоровим папером, малюнками малюка. Слід застерегти 

дорослих від настирливого «педагогічного свербежу» - прибрати, скласти, сховати те, що на 

їхню думку є порушенням візуального простору.  

Прикрасою групових приміщень можуть стати яскраві, легкі багатофункціональні 

ширми, виготовлені руками педагогів. Такі ширми дозволяють дітям усамітнюватися або грати 

невеликими ізольованими групами; вони зручні для переміщення, багатофункціональні: одну й 

ту ж ширму можна використовувати для споруди квартири, замка, космічного осередку, 

планетарію, музею, зоопарку і багато чого іншого; для розвитку сенсорики (колір, форма, 

величина), отримання математичних знань, організації театральної діяльності тощо. Матеріали, 

з яких виготовлено ширми, мають бути міцні, екологічно чисті, легко митися, оброблятися. 

Кожна ширма оформлюється в кольоровій гамі відповідно до оформлення групового 
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приміщення. Отже, збудована власноруч халабуда (не куплена палатка, намет, шатро) - це 

просто скарб для дошкільників! Проте, слід завжди пам’ятати, що особистий простір дитини - 

це пріоритет. 

 

SТRЕАМ-освіта – базова сходинка в 

представленій моделі, найбільш багатогранна. Треба 

надати малюку можливість випробувати себе в різних 

галузях – побути співаком, актором, балериною, 

музикантом, науковцем, винахідником... При цьому 

варто уважно стежити за тим, що дитині найбільше 

подобається, що виходить краще, чим вона може 

займатися самостійно, і не примушувати до того, до чого 

в неї немає охоти. 
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