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Тема педагогічного досвіду: «Формування пізнавальних інтересів дітей 

дошкільного віку в розвивально-ігровому середовищі». 

Провідна педагогічна ідея досвіду: Створення на заняттях у позашкільному 

закладі розвивально-ігрового середовища та забезпечення відповідної позиції 

педагога в організації діяльності дітей – провідний засіб реалізації завдань 

сучасного реформування освіти. 

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду: Сучасний 

підхід до побудови освітнього процесу ґрунтується на усвідомленні 

важливості дошкільного віку як унікального періоду розвитку особистості. 

Серед ознак особистісного становлення та розвитку дитини зазначеного віку 

суттєве місце займає активність. Завдяки активності дитина вступає в 

життєво необхідні відносини з довкіллям і в спілкування з людьми. Метою 

дидактики й теорії виховання є зацікавлення дошкільників, бо саме інтерес 

дає дитині шанс залишитись неповторною індивідуальністю, іти своїм 

шляхом у житті, творчо самоутверджуватись, ініціативно працювати. Коли 

дитина пізнає предмет інтересу, відбувається розвиток її як особистості. 

Тому важливою є проблема оптимізації пізнавальної діяльності дітей 

дошкільного віку. 

Науково-теоретична база досвіду: Дані наукової літератури (С.Гончаренко, 

В.Євдокимов, В.Монахов, І.Прокопенко, Г.Селевко) та педагогічної практики 

показують, що для створення справді творчого розвивального середовища 

необхідно дотримуватись відповідної методики роботи педагога з 

дошкільниками. Названа методика представляється як модель спільної 

педагогічної діяльності з проектування, організації та проведення освітнього 

процесу з безумовним забезпеченням комфортних умов для дитини і 

педагога. В основі сучасних досліджень пізнавального інтересу лежать праці 

Л. Виготського, Л. Занкова, В. Мясіщева, С. Рубінштейна, А. Смірнова, Б. 

Теплова, Д. Узнадзе та інших відомих психологів. 

Стисла анотація досвіду: Ця змістовна робота пропонує рекомендації 

з практичного використання ігрових технологій на заняттях з вихованцями 

старшого дошкільного віку у позашкільному закладі по лініях мовленнєвого 
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та математичного спрямування. Використання ігрової технології дозволяє 

стимулювати розвиток пізнавального інтересу до навчання, розширити 

кругозір вихованців, сприяти розвитку їх логічного та асоціативного 

мислення, активізувати пам’ять, виховувати любов і дбайливе ставлення до 

національних скарбів.  

Створення на заняттях у позашкільному закладі розвивально-ігрового 

середовища та забезпечення відповідної позиції педагога в організації 

діяльності дітей – провідний засіб реалізації завдань сучасного реформування 

освіти. Адже правильно організоване розвивальне середовище сприяє 

соціалізації вихованця, впливає на всі аспекти його розвитку. 

В роботі розкриваються теоретичні основи організації розвивально-

ігрового середовища для дітей старшого дошкільного віку, доведено, що під 

час гри відбувається різнобічний розвиток дитини, гра стає засобом 

виховання та розвитку, невимушено навчає дітей способом повноцінного 

спілкування. Вона поєднує у своєму сюжеті реальні та вигадані явища, 

наділяє новими властивостями. Гра, це не вікова ознака, а важлива форма її 

життєдіяльності. З грою людина не розлучається все життя, змінюються 

лише її мотиви, форми проведення, ступінь вияву почуттів та емоцій. 

Особлива увага в дошкільній педагогіці належить дидактичній грі, як єдиної 

системи впливу, спрямованої на формування в дитини потреби у знаннях, 

пізнавальних, сенсорних, інтелектуальних та мнемічних процесах. Саме 

мнемотехніка, зі своєю великою кількістю прийомів та способів, здатна 

значно спростити процес запам’ятовування, неодмінно зможе допомогти у 

візуалізації абстрактних понять шляхом створення штучних асоціацій. 

Важливою і найголовнішою особливістю таких ігор є те, що вони 

створюються дорослими з різноманітною педагогічною метою: мовленнєвого 

розвитку, сенсорного виховання, ознайомлення з довкіллям тощо. 

Дидактичні ігри можуть супроводжуватись наочним матеріалом: картинки, 

речі чи іграшки або ж будуватись лише на словесній основі.  

Важливе значення для розвитку мови дошкільників мають словесні 

дидактичні ігри. Усі дидактичні ігри сприяють вирішенню одного з головних 

завдань розумового виховання, а саме, розвитку мовлення дітей: 

поповнюється і активізується словник, формується правильна вимова, 

розвивається зв’язне мовлення, уміння правильно висловлювати свої думки. 

У цих іграх дитина повинна вирішувати самостійно різноманітні розумові 

завдання, описувати предмети, відгадувати за описом, за ознаками схожості і 

розбіжності, групувати предмети за різними властивостями, самому 

придумувати розповіді. Мовні ігри допомагають ефективно розвивати 

фонематичний слух, закріплювати правильну вимову, виховувати плавність 

мовлення, тренувати «мовне» дихання та м’язи органів мовлення. Під час 

ігор уточнюються і закріплюються поняття та уявлення дітей, розвивається їх 

творча уява, мислення, мова. Дитина в подальшому швидше і легше 

сприймає новий матеріал, опановує новими знаннями і навичками. 
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Математичними іграми вважаються ігри, в яких змодельовані 

математичні побудови, відносини, закономірності. Для знаходження 

відповіді (рішення), як правило, необхідний попередній аналіз умов, правил, 

змісту гри чи завдання. По ходу рішення вимагається застосування 

математичних методів і умовиводів. Логіко-математичні ігри – це ігри, в яких 

змодельовані математичні взаємозв’язки, закономірності, та передбачено 

виконання логічних операцій та дій. 

Результативність дидактичних ігор залежить від методики їх 

організації та проведення. При підборі і розробці дидактичних ігор слід 

враховувати, що темп і ефективність засвоєння змісту навчання пропорційні 

інтересам вихованців і діяльності, яку вони виконують. Знання починаються 

з чуттєвого сприйняття, з допомогою уявлень переходить у пам’ять, а потім 

через узагальнення одиничного формується розуміння загального. На 

стійкість уваги впливає спрямованість особистості, її інтереси. Необхідно 

максимально активізувати асоціативну пам’ять і творчий розвиток 

особистості. Педагогу потрібно виробити чітку стратегію керівництва 

груповим спілкуванням. 

В роботі надані основні правила організації та проведення дидактичних 

ігор, роз’яснена методика їх використання на різних етапах заняття. 

В практичній частині представлено педагогічні знахідки з досвіду 

педагога: показані ігрові прийоми, які є самостійним видом розвиваючої 

діяльності дітей старшого дошкільного віку, принципом і способом їх 

життєдіяльності, методом пізнання дитини, методом організації її життя і 

навчальної діяльності, які допоможуть педагогам зробити заняття 

результативними, цікавими, динамічними та унікальними. 

Надані методичні рекомендації щодо завдань і змісту роботи з дітьми 

старшого дошкільного віку педагоги можуть взяти за основу для своєї 

педагогічної діяльності. 

Результативність впровадження досвіду: Ігри, які використовуються 

у школі «Барвінок», активізують інтерес та увагу дітей, розвивають 

пізнавальні здібності, кмітливість, уяву, закріплюють знання, вміння і 

навички, тренують сенсорні вміння, навички тощо. А правильно побудована 

дидактична гра активізує процес мислення, формує почуттєву сферу, 

розвиває саморегуляцію, тренує вольові якості дітей. Ігрова діяльність 

виконує роль емоційної розрядки, запобігає втомі. Практично всі вихованці 

школи «Барвінок» успішно адаптуються до школи: набувають досвіду 

спілкування з дітьми і дорослими, легко засвоюють правила поведінки у 

класі, навчальному закладі, на виховних заходах, швидко засвоюють 

навчальний матеріал. 

Вихованці школи «Барвінок» в подальшому навчанні у 

загальноосвітній школі демонструють відмінні організаційні вміння та мають 

високі показники знань. 

Репрезентація досвіду: 
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Свій педагогічний досвід педагог презентувала на засіданнях 

методичного об’єднання керівників гуртків гуманітарного напряму (2018), 

педагогічної ради закладу «Розвиток мовленнєвих навичок дітей 

дошкільного віку засобами дидактичної гри в школі «Барвінок» (2019), на 

майстер-класі «Професійної майстерні» (2019). 

Даний досвід є комбінаторним та визначає нове і конструктивне 

поєднання елементів дидактичної гри та сучасних методик створення 

розвивально-ігрового середовища на заняттях у позашкільному закладі для 

формування пізнавальних інтересів дітей дошкільного віку. 
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Вступ 

Сучасний підхід до побудови освітнього процесу ґрунтується на 

усвідомленні важливості дошкільного віку як унікального періоду розвитку 

особистості. Серед ознак особистісного становлення та розвитку дитини 

зазначеного віку суттєве місце займає активність. Завдяки активності дитина 

вступає в життєво необхідні відносини з довкіллям і в спілкування з людьми. 

Активність розглядається педагогами як головна, пріоритетна передумова 

творчого й повноцінного навчання. Пізнавальна активність є основою 

засвоєння дитиною культурного досвіду людства, необхідною умовою 

формування розумових якостей особистості дошкільника, її самостійності, 

ініціативності, успішності, творчості, що в свою чергу, сприяє гармонійному 

становленню зростаючої особистості. 

Дошкільний вік – етап психічного розвитку дитини, який має 

надзвичайно важливе значення для формування особистості дитини і 

характеризується тим, що провідною діяльністю є гра. 

Використання ігрової технології дозволяє стимулювати розвиток 

пізнавального інтересу до навчання, розширити кругозір вихованців, сприяти 

розвитку їх логічного та асоціативного мислення, активізувати пам’ять, 

виховувати любов і дбайливе ставлення до національних скарбів.  

Створення на заняттях у позашкільному закладі розвивально-ігрового 

середовища та забезпечення відповідної позиції педагога в організації 

діяльності дітей – провідний засіб реалізації завдань сучасного реформування 

освіти. Адже правильно організоване розвивальне середовище сприяє 

соціалізації вихованця, впливає на всі аспекти його розвитку. 

На протязі всього часу своєї педагогічної діяльності педагог вивчала та 

освоювала різні технології навчання, удосконалювала професійну 

результативність, адаптувала інший та накопичувала власний досвід Ця 

змістовна робота пропонує рекомендації з практичного використання ігрових 

технологій на заняттях з вихованцями старшого дошкільного віку у 

позашкільному закладі по лініях мовленнєвого та математичного 

спрямування. 
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Розділ 1. Теоретичні основи організації розвивально-ігрового середовища для 

дітей старшого дошкільного віку 

 

1.1. Загальні уявлення про ігрову діяльність. 

У прадавніх людей дитячі ігри виникли як стихійне наслідування  праці 

дорослих. В ігрових ситуаціях і змаганнях малеча готувалась до праці, 

полювання, засвоювання норм поведінки, тобто гра носила соціальну 

функцію. Але з розвитком людства, нагромадженням знань, засобів 

матеріальної та духовної культури, прискоренням темпу життя, гра 

поступово втрачала свою навчальну функцію, вона починає вважатися 

легковажним заняттям, привілеєм дітей із заможних родин, стає засобом 

обслуговування дозвілля. Пройшов час… Майбутні педагоги стали навчатися 

за схемою: у дитячому садку діти граються, а в школі – навчаються, після 

школи – працюють. Таке розмежування видів діяльності засіло у свідомості 

педагогів однобічністю поведінкової та пізнавальної сфер дитини. І, нарешті, 

сучасні фахівці визнали, що гра охоплює всі періоди життя людини. Що гра, 

це не вікова ознака, а важлива форма її життєдіяльності. З грою людина не 

розлучається все життя, змінюються лише її мотиви, форми проведення, 

ступінь вияву почуттів та емоцій. 

У психологічних та педагогічних дослідженнях переконливо доведено, 

що під час гри відбувається різнобічний розвиток дитини, вона стає засобом 

виховання та розвитку, невимушено навчає дітей способом повноцінного 

спілкування. Вона поєднує у своєму сюжеті реальні та вигадані явища, 

наділяє новими властивостями. Вибравши певну роль, дитина не просто 

зможе приміряти на себе професію й особливості чужої особистості, вона 

входить у неї, уживається, проникає в її почуття та настрої, збагачуючи і 

поглиблюючи тим самим власну особистість.  

Цікаві думки про дидактичні ігри та їх значення для підростаючого 

покоління висловив вчений В. Сорока – Росинський. Він зазначав, що, по – 

перше, ігри значно підвищують дитячу працездатність, бо в ігрових умовах 

дитина може зробити значно більшу кількість вправ, не стомлюючись, ніж 

тоді, коли виконує завдання як дорослий. По – друге, ігри виявляють і 

вдосконалюють властиву дітям спостережливість. Це свідчить про те, що 

кожна з ролей – це відтворення справжньої, живої людини, зі своєю мовою, зі 

своєю манерою діяти, зі своїм характером. Ці особливості дитина наслідує, 

спостерігаючи за реальними людьми. 

Видатний професор та філософ Альберт Ейнштейн залишив нам 

неоцінений скарб – свої феноменальні знання. Він запевняв: «У своїй уяві я 

вільний малювати як художник. Уява важливіша за знання. Знання обмежені. 

Уява охоплює весь світ». Яка була б людина, не маючи уяви, слухняним 

виконавцем механічних дій, флегматичною істотою без почуттів і власних 

бажань. Не існувало б людей творчих професій, ні художників, ні 

винахідників, ні письменників. Наш світ би лишився без творчого 

самовираження людини у мистецтві, який на відміну від природного 

середовища, є продуктом людської уяви та творчості. 
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Уява та наступна дитяча творчість безсумнівно ґрунтуються на 

багатстві та розмаїтті власного дитячого досвіду, начитаності, обізнаності в 

різних сферах та галузях, емоційного світосприйняття. І тут, одну з 

провідних ролей відіграє безпосереднє середовище, ті умови, в яких 

зростають малюки. Тут провідне значення має спеціальна діяльність, 

націлена на розвиток творчості та уяви. У дошкільному віці такою діяльністю 

є гра. Відомий психолог XX століття Л.С Виготський, та його послідовники 

О.В.Запорожець, Д.Б. Ельконін, С.Л. Новоселова впевнені, що за умов 

вмілого проведення гра неодмінно стане поштовхом до розвитку творчої 

уяви. Вона дозволить малюкам невимушено вигадувати, а потім і намагатися 

втілити в життя, реалізувати власні задуми. Не слід забувати, що не менш 

важливу роль разом з грою відіграють музична, літературна, театральна та 

образотворча діяльності. З такими складовим наповненням, гра почне 

набувати більш цінних якостей та стане незамінним помічником у 

формуванні пізнавальних інтересів дітей  в розвивально-ігровому середовищі 

вашого навчального закладу. Таким чином, кожен педагог зможе слідувати 

настанові Л.С. Виготського: «Створення творчої особистості, спрямованої в 

майбутнє, готується творчою уявою, що втілюється в сьогоденні». 

 

1.2. Види ігор та специфіка їх використання. 

У сучасній дошкільній педагогіці існує велика кількість класифікацій 

дитячих ігор, що базуються на самостійній творчості дітей у грі. Однак 

найбільш ґрунтовно досліджено в дошкільній педагогіці саме дидактичні 

ігри. Педагоги виділяють дидактичну гру, як єдину систему впливу, 

спрямовану на формування в дитини потреби у знаннях, пізнавальних, 

сенсорних, інтелектуальних та мнемічних процесах. Саме мнемотехніка, зі 

своєю великою кількістю прийомів та способів, здатна значно спростити 

процес запам’ятовування, неодмінно зможе допомогти у візуалізації 

абстрактних понять шляхом створення штучних асоціацій. Важливою і 

найголовнішою особливістю таких ігор є те, що вони створюються 

дорослими з різноманітною педагогічною метою: мовленнєвого розвитку, 

сенсорного виховання, ознайомлення з довкіллям тощо. Дидактичні ігри 

можуть супроводжуватись наочним матеріалом: картинки, речі чи іграшки 

або ж будуватись лише на словесній основі. 

В класифікації за С.Л. Новосьоловою закладено уявлення про те, за 

чиєю ініціативою виникає ігрова діяльність (дитини чи дорослого). Автор 

виокремлює три групи ігор: 

1. Ігри, що виникають за ініціативою дітей – самостійні ігри: гра-

експеримент; самостійні сюжетні ігри: сюжетно-відображувальні, сюжетно-

рольові, режисерські та театралізовані.  

2. Ігри, що виникають за ініціативою дорослих: навчальні ігри: ігри-забави, 

ігри-розваги, інтелектуальні, святково-карнавальні, театрально-постановчі. 

3. Ігри, витоки яких ідуть від історично складених традицій етносу, що 

можуть виникати за ініціативою дорослого так і за ініціативою дитини: 
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традиційні або народні (історично вони лежать в основі багатьох ігор, що 

належать до навчальних та ігор на дозвіллі). 

В.М. Аванесова запропонувала свою класифікацію дидактичних ігор за 

характером ігрових дій: 

- ігри-доручення, що побудовані на інтересі дітей до дій з іграшками та 

предметами;  

- ігри з відгадуванням загадок, які приваблюють невідомістю;  

- сюжетно-рольові дидактичні ігри, в яких ігрові дії полягають у 

зображенні різних життєвих ситуацій, виконанні ролей (будівельника, лікаря 

тощо); 

- ігри з відшукуванням предметів передбачають несподівану появу і 

зникнення предметів, що викликає інтерес дітей;  

- ігри у фанти або в заборонений «штрафний» предмет, пов’язані з 

цікавими ігровими моментами – скинути картинку, не сказати забороненого 

слова або ж утриматися тощо  

А. Богуш, Н. Луцан поділяють ігрові мовленнєві ситуації на дві групи: 

ситуації розвитку діалогічного і монологічного мовлення. Перша група 

об’єднує ситуації діалогічного мовлення, та виділяє ігрові мовленнєві 

ситуації діалогу, або більшої кількість учасників, трилог, полілог. Друга 

група – об’єднує ігрові мовленнєві ситуації, що сприяють розвитку монологу: 

ігрові мовленнєві ситуації опису, розповіді, на розмірковування та 

пояснення.  

Основна мета навчання рідної мови полягає в формуванні особистості, 

яка володіє вміннями і навичками вільно користуватись мовними засобами.  

На шостому році життя у дітей різко зростає інтерес до слів, що звучать. 

Вони уже не тільки вслуховуються у слова, але і прагнуть встановити, з яких 

звуків вони складаються, легко підбирають слова, близькі за звучанням. При 

спеціальному навчанні дитина може впізнавати знайомий звук у слові, 

виділяти його із слова, підбирати слова з добре відомими їй звуками. 

Важливе значення для розвитку мови дошкільників мають словесні 

дидактичні ігри. Усі дидактичні ігри сприяють вирішенню одного з головних 

завдань розумового виховання, а саме, розвитку мовлення дітей: 

поповнюється і активізується словник, формується правильна вимова, 

розвивається зв’язне мовлення, уміння правильно висловлювати свої думки. 

У цих іграх дитина повинна вирішувати самостійно різноманітні розумові 

завдання, описувати предмети, відгадувати за описом, за ознаками схожості і 

розбіжності, групувати предмети за різними властивостями, самому 

придумувати розповіді. Мовні ігри допомагають ефективно розвивати 

фонематичний слух, закріплювати правильну вимову, виховувати плавність 

мовлення, тренувати мовне дихання та м’язи органів мовлення. Під час ігор 

уточнюються і закріплюються поняття та уявлення дітей, розвивається їх 

творча уява, мислення, мова. Дитина в подальшому швидше і легше 

сприймає новий матеріал, опановує новими знаннями і навичками. 

У Законі України «Про дошкільну освіту» записано: «Дошкільна освіта 

– це цілісний процес, спрямований на забезпечення різнобічного розвитку 
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дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, 

індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб. З 

погляду сучасної дошкільної освіти, дітей слід навчити не тільки 

обчислювати, вимірювати, розрізняти геометричні фігури, орієнтуватися в 

часі, у просторі, а й учити логічно мислити, розвивати творчі здібності, 

пізнавальні інтереси. Математичний розвиток дитини складається з двох 

взаємопов’язаних основних ліній: логічної (тобто підготовки мислення до 

способів міркування) і математичної (тобто формування математичних 

уявлень)». 

Математичними іграми вважаються ігри, в яких змодельовані 

математичні побудови, відносини, закономірності. Для знаходження 

відповіді (рішення), як правило, необхідний попередній аналіз умов, правил, 

змісту гри чи завдання. По ходу рішення вимагається застосування 

математичних методів і умовиводів. Логіко-математичні ігри – це ігри, в яких 

змодельовані математичні взаємозв’язки, закономірності, та передбачено 

виконання логічних операцій та дій. 

Дидактичні ігри з формування математичних уявлень умовно поділяються на 

такі групи: 

1) ігри з цифрами і числами; 

2) ігри подорож у часі; 

3) ігри на орієнтування в просторі; 

4) ігри з геометричними фігурами; 

5) ігри на логічне мислення. 

До першої групи ігор відносяться ігри для навчання дітей рахунку в 

прямому і зворотному порядку. Використовуючи казковий сюжет, дітей 

знайомлять з утворенням всіх чисел в межах 10 шляхом порівнювання рівних 

і нерівних груп предметів. Друга група математичних ігор служить для 

знайомства дітей з днями тижня. У третю групу входять ігри на орієнтування 

в просторі. Завданням педагога є навчити дітей орієнтуватися у спеціально 

створених просторових ситуаціях і визначати своє місце по заданій умові. 

Четверта група ігор створена для закріплення знань про форму геометричних 

фігур. Дітям пропонується віднайти в навколишніх предметах форму кола, 

трикутника, квадрата, пропонуються ігри з геометричною мозаїкою. П’ята 

група ігор спрямована на тренування мислення при виконання логічних 

операцій і дій. Безумовно впливає на розвиток творчих здібностей дітей, 

зароджує в їх свідомості нестандартне мислення. Цікавість математичного 

матеріалу посилюють ігрові елементи, що містяться у кожному завданні, 

логічній вправі, розваги (шашки, головоломка, пазли…) 

 

1.3. Методика організації та проведення гри. 

Результативність дидактичних ігор залежить від методики їх 

організації та проведення. Позитивних результатів у навчанні та вихованні 

дітей з використанням ігрових методів можна досягти лише при умові 

спрямованості кожної гри на виконання програмних завдань конкретних 

предметів. Б.П. Нікітін умовно ділить дидактичну гру на три етапи. Кожному 
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етапу гри відповідають і визначені педагогічні завдання. На першому етапі 

педагог зацікавлює дітей грою, створює радісне чекання нової гри, викликає 

бажання гратись. На другому етапі дорослий виступає не тільки як 

спостерігач, але й як рівноправний партнер, що вміє вчасно прийти на 

допомогу, справедливо оцінити поведінку дітей у грі. На третьому етапі роль 

педагога полягає в оцінці дитячої творчості при розв’язанні ігрових задач. 

Саме завдяки правилам дидактичні ігри відкривають великі можливості 

для виховання в дітей уміння жити і діяти в колективі. Необхідність 

дотримуватись правил в умовах колективної гри спонукає кожну дитину 

співвідносити свої дії з діяльністю інших гравців, сприяє виникненню 

спільних інтересів, а тому є важливою умовою формування суспільних рис у 

поведінці дітей. Гра має велике освітнє значення, вона тісно пов’язана з усіма 

сторонами виховної і навчальної роботи. У творчих іграх відбувається 

важливий і складний процес засвоєння знань, який мобілізує розумові 

здібності дитини, її увагу, пам’ять, уяву. Гра сприяє всебічному 

гармонійному розвитку особистості. Використання на заняттях ігор та 

ігрових моментів робить процес цікавим, створює у дітей бадьорий творчий 

настрій, полегшує засвоєння навчального матеріалу.  

При підборі і розробці дидактичних ігор слід враховувати, що темп і 

ефективність засвоєння змісту навчання пропорційні інтересам вихованців і 

діяльності, яку вони виконують. Знання починаються з чуттєвого сприйняття, 

з допомогою уявлень переходить у пам’ять, а потім через узагальнення 

одиничного формується розуміння загального. На стійкість уваги впливає 

спрямованість особистості, її інтереси. Необхідно максимально активізувати 

асоціативну пам’ять і творчий розвиток особистості. Педагогу потрібно 

виробити чітку стратегію керівництва груповим спілкуванням. 

Головні умови ефективності застосування ігор – органічне включення в 

навчальний процес; захоплюючі назви; наявність справді ігрових елементів, 

зокрема зачинів, римування; обов’язковість правил, які не можна 

порушувати; використання лічилок; емоційне ставлення самого педагога до 

ігрових дій. 

Важливим завданням мовленнєвого розвитку дітей є виховання 

звукової культури мови. Під поняттям звукова культура мовлення  слід 

розуміти не лише правильну і чітку вимову всіх звуків рідної мови, 

правильний наголос, а й уміння користуватися силою голосу, відповідним 

темпом, інтонацію, виразністю мови, мовним диханням та розвиненим 

фонематичним слухом. Якщо дитина з певних причин ізольована від 

повноцінного мовленнєвого спілкування у дошкільні роки, це негативно 

позначається на її подальшому розумовому, і мовному розвитку. Мовленнєва 

компетентність виявляється у правильності, адекватності, логічності, 

різноманітності, естетичності, чистоті та доречності. Для виникнення та 

активізації творчих художніх проявів дітей слід створити сприятливі умови, – 

занурити її у світ творчості, оточити необхідними творчими художніми 

матеріалами, урізноманітнити її художній, естетичний, емоційно-чуттєвий 
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досвід. Важливо, щоб педагоги, які оточують дитину, теж виявляли інтерес 

до художньо-мовленнєвої діяльності, спрямовували її інтерес та дії. 

Основні правила дидактичних ігор: 

 правила гри повинні бути простими, точно сформульованими; 

 гра не буде сприяти виконанню педагогічної мети, якщо вона викликає 

бурхливу реакцію дітей, але несе невелике навчальне навантаження; 

 при проведенні гри, зв’язаної із змаганням команд, повинен бути 

забезпечений контроль за його результатами з боку всього колективу 

вихованців або авторитетних осіб; 

 для дітей ігри будуть цікавими тоді, коли кожний стане її активним 

учасником; 

 якщо проводиться кілька ігор, то легкі і важкі за математичним змістом 

повинні чергуватися; 

 рухомі ігри повинні чергуватися із спокійними; 

 гру не слід припиняти і залишати незавершеною. 

При організації дидактичних ігор необхідно продумувати такі питання 

методики: 

 мета гри, які вміння і навички в діти засвоюють в процесі гри; 

 кількість учасників гри; 

 які матеріали і посібники будуть необхідні для гри; 

 як з найменшою затратою часу познайомити дітей з правилами гри; 

 на який проміжок часу розрахована гра; 

 як забезпечити більш повну участь дітей в грі; 

 які зміни можна внести в гру; 

 які висновки слід повідомити дітям у підсумку, після гри (найкращі 

моменти гри, найбільш активні учасники, недоліки в грі інше); 

 чи володіють вихованці тими знаннями, які необхідні для гри; 

 ігровий матеріал повинен бути чітко систематизований і зручно 

згрупований; 

 передбачити негативні сторони гри (порушення правил, небажання 

грати, виникнення конфліктних ситуацій інше). 

Проводити ігри, створювати ігрові ситуації бажано на кожному занятті. 

Бо більшість дітей швидко стомлюються, притупляється їхня увага, набридає 

одноманітність. У цьому випадку доречно буде використовувати ігрові 

ситуації, вірші математичного характеру, фізкультхвилинки. Гру можна 

пропонувати на початку заняття (усна лічба, повторення матеріалу, який буде 

опорою заняття; збагачення уявлень про геометричні фігури). Ігри, що 

пропонуються на початку заняття, мають збудити думку дитини, допомогти 

їй зосередитись і виділити основне, найважливіше, спрямувати увагу на 

самостійну діяльність. Інколи гра може бути ніби фоном для побудови всього 

заняття. Коли ж вихованці стомлені, їм доцільно запропонувати рухливу гру. 

Проте слід пам’ятати, що окремі ігри збуджують дітей емоційно, 

надовго відвертають їх увагу від основної мети заняття. Тому ігри, пов’язані 

з сильним емоційним збудженням, слід проводити лише в кінці заняття. 
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Застосовується гра і під час вивчення нового матеріалу, його 

закріплення в кінці заняття. Особливо доречно використовувати гру в кінці 

заняття на закріплення. Діти стомлюються від сприйнятого матеріалу і 

затрудняються його повторити. Гра дасть можливість вихованцям  відпочити 

і повторити вивчене, краще запам’ятати новий матеріал. 

Ігровий сюжет можна ввести, вклавши завдання, запитання в уста 

казкових персонажів. В такий спосіб можна провести бесіду, організувати 

практичну діяльність дітей, сформувати певні математичні поняття. 

Використовуємо ігровий сюжет, близький їхньому розумінню. 

Так, завдяки ігровому сюжету, полегшується сприймання нового 

поняття, концентрується увага на його основних ознаках. Ігрові елементи 

допомагають усвідомити зміст бесіди, особливо на етапі закріплення 

вивченого.  

Інший вид ігрової ситуації – надання відповідної форми діяльності 

дітей, тобто, введення елементів сюжетно-рольової гри. ЇЇ важливість полягає 

у тому, що вона імітує діяльність дорослої людини. Засвоюючи різні 

математичні поняття, вихованці уявляють себе учасниками різних подій, 

спеціалістами різних професій, навіть можуть виконувати «роль» числа, 

знака, арифметичної дії тощо. Залежно від дидактичної мети заняття, його 

змісту, індивідуальних особливостей дітей, їхнього розвитку до такої гри 

можна залучати одного вихованця, або групу. Вона доцільна тоді, коли треба 

практично показати дітям застосування набутих знань. Велике значення має 

форма, в якій педагог оцінює результати змагання. В усіх випадках 

підведення підсумку гри перша й основна форма оцінювання – похвала. 

Система підведення підсумків гри передбачає:  

 доброзичливе ставлення до вихованців, позитивне оцінювання зусиль 

дитини (команди дітей), навіть коли ці зусилля не приводять до позитивного 

результату; 

 детальний аналіз утруднень дитини (команди дітей) і помилок; 

 конкретні вказівки, спрямовані на поліпшення досягнутого результату. 
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Розділ 2. Практична частина 

 

2.1. Ігрові форми роботи мовленнєвого спрямування для дітей 5-6 років на 

заняттях школи «Барвінок» 

1. Музичне привітання з рухами 

Привітання безумовно впливає на стиль взаємодії між педагогом та 

вихованцем, адже сприяє дотриманню норм поведінки і стає першим кроком 

до ефективного співробітництва. Тому привітання не повинно бути скутим та 

нудним. 

Для організації уваги необхідно оцінити психологічний стан дітей, у 

жодному разі не використовувати підвищений тон у голосі, багатослів’я, 

занепокоєння, надмірне опікування. Тому, з самого початку заняття, 

необхідно створити такий робочий настрій, щоб всі присутні відчули потребу 

у внутрішній готовності сприйняття навчальної інформації та діяти в ній. А 

педагог, повинен за мить оцінити атмосферу у колективі, відчути 

психологічний стан вихованців і виробити власні «стратегії» організації дітей 

до заняття. 

 

Вранці у Палац прийшли ти і я (плещемо в долоні), 

будемо разом гратися ти і я (плещемо в долоні).  

Гаяти не варто час (сваримо пальчиком),  

щось нове чекає нас, хто малий розумник?  

– я! (діти за бажанням тягнуть руку вгору) 

 

Вранці ми зустрілися ти і я (плещемо в долоні),  

навіть трішки скучили ти і я (плещемо в долоні).  

Гаяти не варто час (сваримо пальчиком),  

кубики чекають нас, хто буде читати?  

– я! (діти за бажанням тягнуть руку вгору) 

 

2. Знайомство з таблицею та кубиками Зайцева. 

1) Знайомство з ігровим персонажем Равликом-Павликом. 

Використання на заняттях ігрових персонажів робить навчальний 

процес цікавим, динамічним, створює у дітей бадьорий творчий настрій, 

полегшує засвоєння будь-якого навчального матеріалу. Різноманітні ігрові 

дії, за допомогою яких розв’язується те чи інше розумове завдання, 

підтримують та активізують інтерес дітей до навчального предмета. 

Захопившись цікавим персонажем, малюки навіть не помічають, що 

навчаються і до активної діяльності залучаються навіть найпасивніші діти. 

2) Равлик Павлик знайомить з таблицею Зайцева, допомагає сформувати 

алгоритм розташування складів, співає обрані стовпчики.  

На зміну авторитарній педагогіці прийшли принципи толерантності та 

особистісного підходу до кожної дитини. Саме на ці принципи спирається 

методика М.О. Зайцева, відома під назвою «Кубики Зайцева». На кубиках і 

таблицях діти бачать одиниці мовлення (склади і літери), які вони 
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«проспівують» і згодом складатимуть з них слова. Складання слова з кубиків 

– це відкриття, справжнє диво – перетворення літер у слово. Дитина легко 

вчиться ділити слово на склади. Можливість їх побачити, викликає жвавий 

інтерес. Показали склади: ЗИ-МА, СА-НИ, все візуалізується! Кожен кубик, 

кожна клітинка в таблиці — це конкретний образ. Діти бачать ці склади, 

чують, як вони вимовляються, відрізняють їх від інших, виділяють, співають, 

легко складають з ними різні слова. 

Кубиків багато, вони яскраві, різні за кольором, розміром, звучанням. 

Їх можна взяти в руки, покрутити, потрясти, поспівати По таблицях ми 

водимо указкою, можемо нею «писати» слова, диктанти. Перед тим, як 

«написати» слово, його треба чітко вимовити по складах. 

На таких заняттях, діти завжди рухаються, підходять до таблиць, 

складають з кубиків слова. Обов’язково отримують похвалу за старанність та 

успіхи – це необхідна умова успішного результату. Навчання має 

проводитись у вигляді цікавої гри, змагання, без будь-якого примусу. Граючи 

з кубиками, діти не втомлюються, не втрачають інтерес до заняття. Вони 

рухаються, міркують, уявляють себе «чарівниками», відгадують загадки, 

роблять свої перші дослідження та маленькі відкриття. Навчаючись за цією 

методикою, діти швидше опановують мовлення, чистіше вимовляють звуки 

та успішніше розвиваються. 

3) Учасники оглядають кубики, та після їх класифікації співають за 

запропонованою моделлю, звіряючись з табличкою. 

 

3. Виготовлення паперової іграшки. 

Комбіновані завдання можуть пов’язувати між собою різні предмети 

навчальної програми, (в нашому випадку «Від А до Я» та «Віконце у 

творчість»), вони підпорядковуються єдиній меті і доповнюють одна одну, 

спрямовані на всебічне розкриття певної теми засобами різних видів 

діяльності, читання та праці, що послідовно змінюються, стимулюючи 

пізнавальну діяльність. Ці завдання носять розвивальний характер і 

використовуються на закріплення раніше засвоєних знань та для введення 

елементів новизни відповідно до теми заняття. Результатом впровадження 

таких завдань у школі «Барвінок» є формування системного мислення 

дошкільників, збудження уяви, позитивно-емоційного ставлення до процесу 

пізнання, формування цілісної картини світу. 

а) Равлик Павлик розказує про свою улюблену гру «Гонщик», та просить 

змайструвати йому друзів – равликів, щоб було з ким змагатися. 

б) Етапи виготовлення равлика: 

 обвести та вирізати круг діаметром 18 см, зігнути навпіл; 

 обвести та вирізати круг діаметром 14,5 см, в центрі круга поставити 

крапку та намалювати спіраль, прикрасити її зигзагоподібною лінією; 

 на праву сторону більшого круга приклеїти будиночок равлика; 

 зліва, на зворотну сторону приклеїти прямокутника – ріжки; 

 вирізати та приклеїти очі, домалювати ротик, за настроєм вашого 

равлика; 
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 в середину равлика вклеюємо потайну кишеньку. 

в) Відгадування загадок . 

Більшість педагогів погоджуються з думкою, що загадки є невід’ємною 

частиною програми з розвитку дитини. У чому ж полягає їх цінність, 

унікальність та користь? По-перше, відгадування загадок сприяє активному 

розвитку мовлення: дитина починає розуміти, що слово часто має не одне 

значення, а декілька, що воно може вживатися і в прямому, і в переносному 

значенні. По-друге, цінність загадок полягає в тому, що вони дуже 

невимушено, граючи розвивають мислення малюка. Щоб дати правильну 

відповідь, дитина має згадати: де вона «це» бачила, на що «це» схоже, якого 

«воно» кольору або розміру. Тобто задіяна одразу декілька аспектів пам’яті 

та концентрації. Загадки, які ставлять питання (Що? Звідки? З чого 

зроблено?), демонструють різні грані предмета: зупиняють увагу на 

зовнішній вигляд або вказують на сутність, або на його призначення. 

А щоб равлик – Павлик зміг з друзями весело гратися у «Гонщиків», 

давайте їм допоможемо обрати транспорт. Всі відгадки викладаємо з кубиків. 

Складені назви транспорту записуємо на паперові смужки та складаємо 

равликам у потайні кишеньки. 

Від села і до села, де дорога пролягла, 

Перевозить дім людей – і дорослих і дітей (Автобус) 

 

Серед літа дуже жарко, будем їхати до парку, 

А до озера за гаєм ми поїдемо…(трамваєм) 

 

Я купив собі дві книжки, не піду додому пішки. 

Розгадаю краще ребус, коли сяду у…(тролейбус) 

 

Гарний, дужий, металевий, ріже ґрунт ножем сталевим, 

Всі канави на дорозі зарівняє нам…(бульдозер) 

 

Возить щебінь та цемент, вивантажує в момент, 

Робить справу так як слід, працьовитий…(самоскид) 

 

Неодмінно теплим літом попливем навколо світу. 

А побачити весь світ допоможе …(теплохід) 

 

Хвіст, колеса, два крила, значно більший за орла, 

Мов новий блищить п’ятак, вище хмар летить…(літак) 

Які види транспорту ви знаєте за способом руху? (наземний, підземний, 

повітряний, водний).  

А за призначенням? (пасажирський, вантажний, спеціальний, 

сільськогосподарський) 

4. Музична скринька. 

а) Музичні загадки. 
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Основне значення музичних загадок – сформувати у дітей творчі 

здібності, у доступній ігровій формі, допомогти їм розібратися у 

співвідношенні звуків за висотою, розвивати в них почуття ритму, тембровий 

та динамічний слух. Вони збагачують дітей новими враженнями. Яскрава 

музична загадка притягує увагу дітей, викликає інтерес, пробуджує емоції та 

розвиває уяву. Це допоможе створити позитивний, піднесений настрій і 

викликати певні асоціації, які сприятимуть більш повному сприйняттю 

навчального матеріалу. 

Равлик – Павлик вирушає з новими друзями на перегони та дарує за 

допомогу чарівну скриньку. Давайте підійдемо до неї… 

Ось висить замок міцний, не простий він, чарівний 

Ми тягли його, крутили і нарешті відчинили 

Гарна скринька, вона не пуста, музичні загадки вам принесла. 

Трек №1 (пісня ведмедя) 

Показ іграшки. А який ведмідь? (великий, вайлуватий, клишоногий, він 

любить медом ласувати та взимку спати). Давайте спробуємо його 

показати. В яких казках мене зустрічали?(«Колобок», «Рукавичка», 

«Солом’яний бичок», «Маша та ведмідь»…) 

б) Чистомовка. 

А який перший звук у моєму слові? Спробуєте сказати мою 

чистомовку? 

Ва –ва – ва - творимо дива 

Ву – ву – ву – казку знаємо нову 

Ви –ви – ви – зірочку злови. 

Чистомовки – корисний і водночас дуже веселий спосіб формування 

правильної дикції. А користь величезна: діти з правильною дикцією 

впевненіше почуваються у колективі, мають більший словниковий запас та 

краще навчаються, зрештою виростають успішними людьми.  

Потрібно розрізняти скоромовки та чистомовки. Саме чистомовки 

з’явилися нещодавно, з розвитком театру та сценічного мовлення. Їх не 

потрібно промовляти швидко. А скоромовки з’явилися багато століть тому. 

Спершу вони були розвагою, народною забавою, а найкращі, відшліфовані 

століттями та народною мудрістю, увійшли у фольклор. Нині ж скоромовки 

та чистомовки складаються з спеціально підібраними слова з потрібними 

звукосполученнями. 

Трек №2 (пісня лисички). 

Показ іграшки. А що любить робити лисичка? (красиво ходить, 

крутить хвостиком, хитрує, прижмурює оченята). Давайте спробуємо її 

показати.  

В яких казках мене зустрічали?(«Колобок», «Зайчикова хатка», 

«Рукавичка», «Про котика і півника», «Лисичка та вовк»…)  

А який перший звук у моєму слові? Спробуєте сказати мою 

чистомовку? 

Ла – ла – ла – кицька молоко пила 

Ло – ло – ло – побіг хлопчик за село 
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Ле – ле – ле – лисеня прийшло мале. 

Трек №3 (пісня зайчика). 

Показ іграшки. А який зайчик? (біленький, коли він стає білого кольору, 

він маленький, має довгі вушка, куций хвіст). Давайте спробуємо його 

показати.  

В яких казках мене зустрічали? («Колобок», «Рукавичка», «Зайчикова 

хатка», «Заєць та їжак»…)  

А який перший звук у моєму слові? Спробуєте сказати мою 

чистомовку? 

За – за – за – ось іде коза 

Зу – зу – зу – погодуємо козу 

Зе – зе – зе – приходь, кізко, ще. 

5. Книжка казок. 

Наш наставник, великий педагог та знавець людської душі В. О. 

Сухомлинський відмічав: «Казка для маленьких дітей – не просто розповідь 

про фантастичні події, це – цілий світ, в якому дитина живе, бореться, 

протиставляє злу свою добру волю». Казковий жанр розвиває мислення 

кожної дитини, сприяє створенню інтелектуальної атмосфери в дитячому 

колективі. Вона оволодіває почуттями наших маленьких вихованців. Адже 

саме через казку, діти пізнають світ не тільки розумом, але й серцем. Малюки 

розуміють ідею лише тоді, коли вона втілена у яскравих образах. 

Різноманітність і напруженість дії у казці створюють у дітей цікавість та 

жвавий інтерес до навчального процесу. 

Мова казки проста і цікава. Українські народні казки – це наша 

національна спадщина. Зміст прозорий і водночас загадковий він сприяє 

розвитку дитячої уяви та мислення. Казкові герої близькі за своїм характером 

образам уяви дітей. Дитина не любить настанов, а казка не вчить 

безпосередньо. В ній є лише натяк на те, як краще вчинити в тій, чи іншій 

ситуації.  

Зайчик: «Ви такі розумники, всіх відгадали, навіть описали, казки 

знаєте, звуки чітко вимовляєте, може й книжку поладнаєте?» 

В книжці з’явилися пусті сторінки, не здогадуєтесь чому? Бо діти їх, 

навіть в руки не брали, казочки не читали, все мультфільми переглядали, хто 

в телевізорі, хто в телефоні, хто на планшеті, всі сидять в інтернеті! А хто й 

читав, то на місце не складав, от і образились казки – взяли та зникли. 

Спробуємо все владнати? Беріть конверти та спробуємо відновити 

казки… 

Розставимо героїв всіх по порядку – повернуться казки у книжку, 

малятка… 

«Колобок» (Дід, баба, колобок, зайчик - побігайчик, вовчик - братик, ведмідь, 

лисичка - сестричка) 

«Ріпка» (Дід , баба, внучка, Жучка, Мурка, мишка) 

«Рукавичка» (Дід , мишка – норушка, жабка – скрекотушка, зайчик – 

побігайчик, лисичка – сестричка, вовчик – братик, кабан – іклан, ведмідь – 

набрід) 
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«Коза – дереза» (Дід, баба, коза – дереза, син, зайчик – побігайчик, ведмідь, 

вовчик – братик, лисичка – сестричка, рак – неборак). 

6. Моделювання та розказування казки. 

Завдання по моделюванню та розказуванню казки сприяє розвитку 

творчих здібностей дітей. На занятті, під час розігрування казки, малюки 

навчаються знаходити засоби виразності в рухах, міміці, жестах, інтонації. 

Відбувається емоційно активне сприйняття казки. Цей процес в свою чергу, 

спонукає дітей до активного спілкування. Збагачує словник дітей словами – 

назвами тварин, прикметниками, які означають особливості характеру та 

ознаки істот та неістот. Розвиває творчі здібності дітей, емоційну чуйність. А 

моделювання казки, і стане тим універсальним помічником у роботі з 

великими за обсягом змістовими формами. Вихованці із захопленням 

підбирають заступники за кольором, розміром, формою, характером 

персонажу. 

1) Комунікативна діяльність. 

Казки повертаються до книжки, та вона просить не забувати гортати її 

сторінки. І просить, на прощання згадати як називається казка про овоч, що 

навчив дружно працювати всю родину. Здогадалися, що за казка?  

2) Словникова робота: 

мотика – палиця з сучком – відростком для оброблення землі; 

чуб – чоловіка зачіска у вигляді довгого пасма волосся на поголеній голові; 

гичка – стебло та листя коренеплодів (ріпи, буряку, моркви); 

торочка – тасьма з нитками (бахрома), що висять з одного боку м’якими 

шнурочками або підвісками; 

шусть у шпарку – швидко залізла у нірку. 

3) Етап пізнавальної діяльності (читання казки І.Я Франка «Ріпка»). 

4) Перетворювальна діяльність (гра – імітація). 

Який дід Андрушка у казочці? (працьовитий). Давайте ж покажемо як 

дід йшов на город. Дід старий, у нього напевно спина болить. Покажіть, як 

він іде.  

Яка виросла ріпка? (зразу така, як мишка, була, потім як кулак, потім 

як буряк, потім як два, і нарешті стала така, як дідова голова).  

Для чого тягнув дід ріпку із землі? (хотів вирвати, щоб потім з’їсти).  

Чи зміг він це зробити? (ні).  

Кого він кликав на допомогу? (бабу Марушку).  

А баба швидко бігла до діда? (Вона вже старенька, в неї ніжки болять).  

А хто прийшов потім? (внучка Мінка).  

Яка внучка? (весела, швидка, маленька).  

А кого покликала внучка Мінка? (собачку Хвінку).  

Що зазвичай робить собачка? (гавкає). 

Яка вона? (кудлата).  

Кого привела собачка Хвінка? (кицьку Варварку).  

Яка вона? (пухнаста).  

Покажемо як вона йшла, м’яко ступала, може трішечки нявчала?  

Хто ж останнім прийшов на допомогу? (мишка Сіроманка).  
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Яка вона? (маленька, сіренька). У мишки ніжки маленькі, тому і кроки 

маленькі, пищить тоненьким голоском…Давайте ж пограємо у цю казку. 

5) Моделювання та розказування казки. 

Пропоную вам тарілочки з фігурами, але нажаль одну з них згубила 

коли сумувала та слізки ронила. Зможете відновити казку? 

6) Оцінювально – контрольна діяльність. 

Діти, чи сподобалось вам грати у казку?  

Хто з героїв казки вам сподобався найбільше?  

Чому?  

Чому ж навчила вас казка?  

Недарма в народі кажуть: «В гурті і комар сила». 

7. «Лісові шахи». 

Книжка прощається, дякує за допомогу, та запевняє, що такі вправні 

помічники не тільки зможуть книжки читати, але і у лісові шахи пограти. 

Дарує два набори для гри та стає на поличку. 

1) Знайомство з тваринами «Малюнкове слово». 

Ігри зі словом та звуком для дітей повинні бути не лише привабливими, 

а й корисними. Мовні ігри мають велике значення для розвитку мовлення і 

мислення дітей; вони активізують, збагачують їх словниковий запас, 

покращують фонематичний слух. Такі ігри прищеплюють малюкам цікавість 

і любов до рідної мови. 

Щоб коробки нам відкрити, треба тварин до гри запросити. Розшифруй 

малюнкове слово та впиши необхідні букви. Оберіть серед всіх диких тварин 

потрібні картки (лисиця, заєць, білка, їжак, ведмідь). 

Які частини тіла мають тварини? (голова, тулуб, лапи, хвіст…).  

2) «Лісові шахи» 

Запропонована гра на формування лексико-граматичної сторони 

мовлення, допоможе дітям засвоїти основні граматичні категорії – роду, 

числа та відмінка, а також навчитися, використовуючи суфікси, утворювати 

присвійні та відносні прикметники. Так, граючи з вихованцями, педагог у 

цікавій та доступній формі зможете визначити, чи правильно діти вживають 

відмінкові закінчення, чи розрізняють рід предметів. А при виявленні 

численних помилок у мовленні – порадити батькам звернутися за 

допомогою до логопеда. 

1 гравець: Назви та закрий білими шахами все ведмеже (ведмежі вуха, 

ведмежий хвіст, ведмежа голова, ведмеже вухо, ведмежий тулуб, ведмежі 

лапи, ведмежий ніс). 

2 гравець: Назви та закрий чорними шахами частини тіла тварин, що 

лишилися (лисяча голова, лисячий хвіст, лисячий тулуб, лисячі вуха, лисячі 

лапи, заячий хвіст, білячі вуха, білячий хвіст, їжачий тулуб) 

1 гравець: Назви та забери шахи з тих частин тіла тварин, про які можна 

сказати вона (голова – ведмежа голова, лисяча голова) 

2 гравець: Назви та забери шахи з тих частин тіла тварин, про які можна 

сказати він (хвіст – ведмежий хвіст, лисячий хвіст, заячий хвіст, білячий 
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хвіст; тулуб – ведмежий тулуб, лисячий тулуб, їжачий тулуб; ніс – 

ведмежий ніс). 

1 гравець: Назви та забери шахи з тих частин тіла тварин, про які можна 

сказати воно (вухо – ведмеже вухо) 

2 гравець: Назви та забери шахи з тих частин тіла тварин, про які можна 

сказати вони (вуха – ведмежі вуха, лисячі вуха, білячі вуха, лапи – ведмежі 

лапи, лисячі лапи) 

1 гравець: Між чим що ведмеже? (між заячим хвостом та лисячою головою 

– ведмеже вухо, між лисячими лапами та лисячим хвостом – ведмежий 

тулуб) 

2 гравець: Між чим що заяче? (між ведмежими вухами та ведмежим вухом – 

заячий хвіст)  

1 гравець: Між чим що лисяче? (між ведмежою головою та ведмежими 

лапами – лисячий тулуб, між білячим хвостом та ведмежим носом – лисячі 

вуха, між ведмежим хвостом та ведмежим тулубом – лисячі лапи) 

2 гравець: Між чим що біляче? (між їжачим тулубом та лисячими вухами – 

білячий хвіст) 

Як називається найбільший сухопутний хижак, зображений у нашій грі? 

(бурий ведмідь).  

Де живуть ці кремезні тварини? (в лісах та горах майже по всьому світу).  

А яких ще ведмедів ви знаєте? (білий ведмідь з Арктики та кумедний 

бамбуковий ведмідь – панда з Китаю). 

Порівняльний опис тварин. 

Як називаються будиночки тварин з нашої незвичайної гри?  

Ведмідь живе у …(барлозі), а лисичка у…(норі), білочка в …(дуплі), зайчик 

у…(залягають на відпочинок просто на поверхні землі, попередньо 

підготувавши собі льожку), а їжачок…(в норі). А в людей це…(дім) 

8. Пальчикова гімнастика «Дім». 

Пальчикова гімнастика – це ігрові вправи для розвитку дрібної 

моторики (мається на увазі розвиток рухливості пальців та кистей рук 

дитини). У наш час науково доведено, що розвиток мовлення дитини 

пропорційно залежить від слухняності м’язового тонусу, сили, точності рухів 

пальців рук. Саме тому, такі тренування набувають особливого значення у 

корекційній роботі з розвитку мовлення. Під час виконання даних вправ, у 

дітей розвивається мимовільна увага, пам’ять, а також відчуття темпу та 

ритму мовлення, формуються навички самоконтролю. 

Хочу збудувати дім, щоб віконце було в нім. 

Дерев’яні двері були, величезні сосни росли. 

Щоб довкола був паркан, пес ворота пильнував, 

Щоб у травці жив жучок та маленький павучок. 

Сонце гріло, дощик лив, щоб тюльпан в саду розцвів, 

Прапорець щоб тріпотів, їжачок колючий жив. 
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9. Розгадування кросворда. 

Філворд – це головоломка. Гра корисна для користувачів будь-якого 

віку, оскільки дозволяє тренувати увагу, розвивати інтелект, вивчати нові 

слова, а також з користю провести вільний час. 

Принцип гри дуже простий: послідовно рухаючись ігровим полем по 

буквах, потрібно знайти та виокремити відповідні слова. 

Цю гру можна використати як один з етапів командного змагання, під 

час якого на відгадування прихованих слів відводиться певний час і 

виставляються бали за кількістю знайдених. Або час спливає тоді, коли 

певній команді вдалось віднайти всі слова на ігровому полі. 

Відгадай угорський кросворд (філворд): знайди у філворді назви всіх 

запропонованих предметів. Зафарбуй кожну назву обраним кольором. 

 

2.2. Ігрові форми роботи математичного спрямування для дітей 5-6 років. 

Математична пригода «Мишка Фрося» 

1. Знайомство. 

Вдало розпочате заняття – це важлива складова продуктивного 

навчального процесу. А можна зробити простіше, просто вигадати 

цікаву історію, яка допоможе зробити ваше спілкування приємним та 

корисним. Діти, разом з цікавим персонажем, зможуть потрапити у 

різні ситуації та знайти вихід з них найбільш оптимальним способом. 

Така «зав’язка» стимулює та мотивує навчально-пізнавальну діяльності. 

Завдання цього етапу – створити умови взаємодії, щоб емоційну сферу дітей 

активізувати з перших хвилин заняття.  

Я маленька Фрося, мишка незвичайна, 

Я геометрична – просто фантастична, 

Математику люблю, хочете – і вас навчу. 

2. Гра «Вправні малюки». 

Натуральні числа не можна ні побачити, ні почути, ні доторкнутися до 

них, тобто вони недоступні органам чуття. Мабуть, єдина можливість 

зробити їх «реальними» – записати. В основі формування поняття числа у 

навчанні лежить лічба предметів. А елемент змагання, додасть грі динаміки 

та драйву. 

Математика – наука, не проста малята штука, 

Для початку, барвінчата, треба добре цифри знати, 

Швидко пару обирайте – на змагання вирушайте. 

Учасники змагаються в парах на швидкість: лічба в прямому, 

хаотичному та оберненому порядку 

 сховати долонькою; 

 підкреслити цифри; 

 обвести цифри в кружок; 

 закреслити цифри; 

 стерти цифри 

3. Гра «Кавунова майстерня». 
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Число виступає як результат лічби, тобто назване останнім при лічбі, 

воно характеризує кількість предметів поданої сукупності. Крім того, в 

основі операції лічби лежить встановлення взаємооднозначної відповідності 

між предметами певної сукупності та словами-числівниками, які називають 

початковий відрізок натурального ряду. Запропоноване завдання допоможе 

закріпити розуміння поняття «число» і «цифра», навчить співвідносити 

цифри і числа, вправляти дітей у порядковій та кількісній лічбі. 

А смугасті кавуни, як котилися із гри? 

Не сміялись, реготіли, все насіння загубили, 

Скибки в розпачі лежать, як докупи все зібрать? 

Досить рюмсать, малюки поскладають всі скибки. 

Треба цифру вам шукати і зернятка малювати. 

Учасники гри обирають скибочки кавуна та малюють маркером 

відповідну кількість насінин, орієнтуючись на зазначену цифру. Помилку 

можна стерти сухим ватним диском. Заповнені скибочки складаємо у цілі 

соковиті кавуни. 

4. Гра «Порівняйка». 

На підставі порівняння сукупностей об’єктів, способом утворення пар, 

діти знайомляться з рівно чисельними та нерівно чисельними множинами, зі 

знаками «рівно», «не рівно». Коли порівнюються рівно чисельні сукупності 

або рівні числа, з’ясовується відношення рівності, то ставиться знак «=». У 

подальшому навчанні, діти знайомляться з написанням знака порівняння: 

«більше», «менше». Це один і той же знак, тільки перевернутий.  

Наприклад, треба порівняти числа 5 і 6. Діти викладають на столах 

стільки кружечків, скільки вказує цифра «5»; під кружечками викладають 

стільки трикутників, скільки вказує цифра «6»; складають пари з кружечків і 

трикутників; з’ясовують, які фігури лишилися без пари – їх більше; яких 

фігур не вистачило для утворення пар – їх менше.  

Порівняння здійснюються на підставі застосування правила: «Число, 

яке йде при лічбі раніше, завжди менше».  

Наприклад, треба порівняти числа «4» та «8»: число «4» при лічбі 

називається раніше, ніж число «8», тому «4» менше «8»; число «8» при лічбі 

називається пізніше, ніж «4», тому «8» більше за «4». Наведене завдання 

допоможе дітям на предметній основі порівнювати предмети у межах10. 

Знайдіть картки однакового кольору та порівняйте їх, перевірте 

правильність виразу за схемою у правому верхньому кутку картки. Під 

картками складіть власний вираз, користуючись набором цифр та знаків з 

тарілочки. Він має співпадати з виразом на  кольоровій картці. Прочитайте 

складені вирази. 

В світі звірів є багато, всіх не знає навіть тато, 

Довгошиї, бородаті є смугасті і хвостаті 

Тільки нині посварились, навіть мало не побились, 

Ти звіряток розсуди, порівняти поможи 

5. Гра – фантазування «Смачний бутерброд». 
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Основна мета роботи – це вдосконалювати вміння розрізняти 

геометричні фігури та правильно їх називати. Одночасно, при вивченні даної 

теми, здійснюється лічба як кількісна (запитання «Скільки?»), так і 

порядкова (запитання «Який за лічбою?»); пряма та обернена. Вправи 

доцільно добирати від простої до складної: вправи на торкання (перелічуючи, 

торкаємося до об’єктів рукою); вправи на зорове перелічування (не 

торкаючись до об’єктів); вправи на слух (діти не бачать предметів, які слід 

перерахувати). У подальшому малюки навчаються здійснювати перерахунок 

предметів: по-різному розташованих на площині, на одній прямій, по колу, 

хаотично. 

Діти отримують мішечки з набором геометричних фігур. Слухаючи 

віршик, на доторк, виймають відповідні фігури. На які продукти для 

бутерброда схожі наші геометричні фігури? (хліб, помідор, ковбаса, сир…).  

Спробуйте приготувати бутерброд за власним рецептом, з обраних 

продуктів. Кого будете пригощати ? 

Вранці мама насварила, кашу їсти не хотіла, 

Зіпсувала кращу книжку, звідти вигризла я кішку, 

Вже в животику бурчить, зможете чимсь пригостить? 

Полюбляю бутерброди й трішки зелені для вроди 

Ви фігури відгадайте й бутерброди викладайте. 

 

Сонечко на небі сяє – форму кола воно має. 

Кругле завжди колесо – і у парку, і в авто.(Коло) 

 

Немов стіл стоїть квадрат. Він гостям звичайно рад. 

Всі чотири сторони однієї довжини.(Квадрат) 

 

Олівець Петрусь узяв, швидко щось намалював. 

Хоч крути, а хоч верти, має тільки три кути. (Трикутник) 

6. Фізхвилинка «Гусеничка». 

Такі перерви-розрядки, сприяють поліпшенню функціонування мозку, 

відновлюють тонус м’язів, які підтримують правильну поставу, знімають 

напругу з органів зору та слуху, з утомлених від письма пальців. Вони 

підвищують загальну працездатність, знімають втому, нормалізують увагу та 

активність, відновлюють сили та робочий настрій, почуття бадьорості і 

свіжості, підвищують дисциплінованість. 

Дуже смачно, досконало, тільки трішки сумно стало, 

кращу подружку згадала, нею гусеничка стала. 

Ми минулої суботи з нею їли бутерброди 

Та співали пісеньки, вас навчити? Залюбки. 

А маленька гусеничка по листку повзе, 

Листочок, як цукерочку, цілий день гризе. 

Хрум, хрум, хрум, хрум, 

Ось вона наїлася, лялечку звела, 

В тій чарівній лялечці зиму проспала 
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Аа – а, Аа – а, Аа – а, Аа – а, 

Навесні малечі вже набридло спати 

Стала вже метеликом, буде вже літати 

Літає, літає на … сідає… 

7. Графічний диктант «Метелик». 

Цікавими для дітей є візерунки – образи. Візерунок – образ 

складніший, ніж простий візерунок по клітинках, тому пропонувати його слід 

після попередньо проведеної роботи. У результаті диктанту, візерунок 

замикається, і діти отримують образ зайчика, лисички тощо. Перші диктанти, 

педагог диктує і сам виконує дії на дошці, потім можна лише диктувати. 

Корисно перед диктантом загадати загадку, щоб вихованці змогли відгадати 

об’єкт. Такі завдання можна розглядати як підготовку до письма, поряд із 

завданнями на зафарбування та обведення фігур, написання елементів цифр, 

що визначені в програмі навчального курсу. Завдання можна ускладнити, 

перервавши диктант і запропонувавши продовжити його самостійно. 

1 клітинка праворуч, 1 – вниз, 1 – праворуч, 1 – вниз, 1 – праворуч, 1 – 

вниз, 1 – праворуч, 1 – вгору, 1 – навкіс ліворуч вгору, 1 – вгору, 1 – навкіс 

праворуч вгору, 1 – праворуч, 1 – навкіс праворуч вниз, 1 – вниз, 1 – навкіс 

ліворуч вниз, 1 – вниз, 1 – праворуч, 1 – вгору, 1 – праворуч, 1 – вгору, 1 – 

праворуч, 1 – вгору, 1 – праворуч, 3 – вниз, 1 – ліворуч, 1 – вниз, 1 – 

праворуч, 3 – вниз, 1 – ліворуч, 1 – вгору, 1 – ліворуч, 1 – вгору, 2 – ліворуч, 

2 – вниз, 1 – ліворуч, 2 – вгору, 2 – ліворуч, 1 – вниз, 1 – ліворуч, 1 – вниз, 1 – 

ліворуч, 3 – вгору, 1 – праворуч, 1 – вгору, 1 – ліворуч, 3 – вгору. 

Які стадії життя метелика ви знаєте? 

 

«Народження метелика» (В.Паронова) 

 

Гусінь – справжня ненажера, нищить листя на деревах 

І капусту на городі, всім рослинам дуже шкодить. 

Як наїлась – заховалась, в довгу нитку замоталась. 

Вийшов кокон, наче хатка, можна в ньому зимувати. 

Гусінь довго-довго спала, аж весна надворі стала. 

Поки спала, щось змінилось –в неї крильця утворились. 

Тісно з крильцями у хатці, треба швидше вибиратись. 

І з’явивсь на білий світ незвичайний диво-цвіт: 

Не на ніжці виростає, а над квітами літає! 

Гусінь, де взяла ти крила? Я би теж такі хотіла. 

 

8. Вправа «Чарівники». 

Предмети навколишнього світу характеризуються комплексом ознак – 

властивостей: формою, кольором, розміром й тощо. Під ознаками, розуміють 

усе те, в чому предмети схожі один з одним або що їх відрізняє одне від 

одного. Якщо змінити неістотні ознаки, предмет все одно буде відноситися 

до даного поняття, а якщо змінити істотні ознаки – предмет стає іншим. 

Таким чином, істотні ознаки, властивості, зв’язки, відношення – стійкі, сталі, 
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ті, що зберігаються у запропонованій групі предметів при варіації неістотних 

ознак.  

Для навчання дітей виділення істотних властивостей, застосовується 

прийом зміни властивостей, який дозволяє диференціювати властивості 

істотні та неістотні. Наприклад, можна змінювати неістотні ознаки 

фломастера, змінюючи колір, розмір, форму, а об’єкт все одно 

залишатиметься фломастером. Таким чином, колір, форма, розмір – це 

неістотні ознаки поняття «фломастер». Але якщо замінити стрижень з пастою 

на грифель, то це вже буде не фломастер, а олівець. Таким чином, наявність 

стрижня з пастою – це істотна ознака поняття «фломастер» . 

А давайте разом з вами, станемо чарівниками 

Візьмемо простий квадрат, він як справжній акробат  

Бо фігура дуже вправна, мабуть навіть бездоганна 

Змінем даний нам квадрат і запишем результат. 

 

Перетвори запропоновані фігури за вказівкою 

 

9. Математичний пазл «Коник». 

Сьогодні пазли набирають все більшої популярності. Це гра-

головоломка, що представляє собою мозаїку, яку потрібно скласти з безлічі 

фрагментів малюнка різної форми. Складність пазла визначає малюнок, але 

основною ознакою є кількість елементів, чим їх більше, тим пазл 

складніший. Збираючи пазл, можна подорожувати по різних місцях, 

зануритися у світ фентезі і казкових героїв, пограти з улюбленими тваринами 

і, взагалі, – створити свій власний світ. А якщо картинка для пазла буде не 

звичайна, а «математична», тоді, збираючи пазл, діти отримують можливість 

повторити і закріпити певні знання. У даному варіанті додавання та 

віднімання чисел у межах 10. 

Безперечно, всі малята вже навчились рахувати. 

Плюс і мінус разом дружать, бо вони важливі дуже. 

Спробуй приклад розв’язати й коника розфарбувати. 

Розв’яжи приклади. Розфарбуй малюнок, якщо число 1 означає жовтий колір, 

2 – голубий, 3 – червоний, 4 – салатовий, 5 – зелений, 6 – коричневий, 7 – 

оранжевий, 8 – сірий. 

 

10. Прощання з мишкою. 

Кінець заняття – це «розв’язка», завершальний етап. Саме час для 

узагальнення й рефлексії. Не слід забувати, що ближче до кінця заняття 

емоції дітей зникають, наступає момент стомлення, очікування перерви. 

Саме тому, завершальний етап має бути емоційно насиченим, педагогу 

необхідно висловлювати задоволення діяльністю своїх вихованців та надати 

можливість пережити ситуацію успіху. 

Час додому вирушати, знаю, буду сумувати. 

Мама почала шукати, треба телефонувати. 

Номер, діти, відгадайте, на циферблаті набирайте… 
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Діти рахують фігури та лінії, з яких складена мишка, та позначають їх 

кількість цифрою у табличці. 

Раз, два, три, чотири, кицю грамоті учили, 

Не читати, не писати, а за мишками ганяти. 

Обрана лічилкою дитина, набирає складений номер на циферблаті 

іграшкового телефона та дзвонить стурбованій матусі. 

Скоро, любая матуся, я до тебе повернуся, 

У Палаці я була, з дітками загралась я. 

Будем лагодити книжку, вклеєм ту жахливу кішку… 

(Фрося прощається з дітьми) 

Щоб покликати дзвоніть, я люблю маляток вчить. 
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Висновки. 

 

Отже, освітньо-розвивальне середовище для дитини є важливою 

умовою ефективної підготовки її до майбутнього самостійного життя, 

набуття нею зрілості. Таким чином, основними ознаками освітнього 

розвивального середовища дітей є такі:  

 партнерська взаємодія між суб’єктами, мета якої полягає у становленні 

дитини як особистості, забезпеченні психологічного захисту дитини;  

 засобами спілкування є розуміння, визнання і сприйняття особистості 

дитини, спроможність дорослого стати на її позицію;  

 знання, вміння і навички розглядаються не як мета, а як засіб 

подальшого розвитку особистості;  

 організація активної діяльності, життєтворчості кожної дитини, 

спрямовані на формування шкільної зрілості;  

 відкритість, яка передбачає широку участь усіх суб’єктів освіти в 

управлінні, демократизацію форм навчання, виховання і взаємодії;  

 педагогічна підтримка як особлива позиція педагога.  

Ігри, які використовуються у школі «Барвінок», активізують інтерес та 

увагу дітей, розвивають пізнавальні здібності, кмітливість, уяву, закріплюють 

знання, вміння і навички, тренують сенсорні вміння, навички тощо. А 

правильно побудована дидактична гра активізує процес мислення, формує 

почуттєву сферу, розвиває саморегуляцію, тренує вольові якості дітей. Ігрова 

діяльність виконує роль емоційної розрядки, запобігає втомі. Показані ігрові 

прийоми, які є самостійним видом розвиваючої діяльності дітей різного віку, 

принципом і способом їх життєдіяльності, методом пізнання дитини, 

методом організації її життя і навчальної діяльності, допоможуть педагогам 
зробити заняття результативними, цікавими, динамічними та унікальними. 

Надані методичні рекомендації щодо завдань і змісту роботи з дітьми 

старшого дошкільного віку педагоги можуть взяти за основу для своєї 

педагогічної діяльності.  

Освітнє розвивальне середовище повинно служити інтересам і 

потребам дитини, збагачувати розвиток видів діяльності, забезпечувати зону 

розвитку дитини, розвивати творчі здібності, а також формувати особистісні 

компетенції вихованців та їх життєвий досвід перед вступом в доросле 

життя. 
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Додаток № 2 
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«Книжка казок» 

 

 

 
«Колобок» (Дід, баба, колобок, зайчик, вовк, ведмідь, лисичка) 

 

 

 

 

 
«Ріпка» (Дід , баба, внучка, Жучка, Мурка, мишка) 
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«Рукавичка» (Дід , мишка – ворушка, жабка – скрекотушка, зайчик – 

побігайчик, лисичка – сестричка, вовчик – братик, кабан – іклан, ведмідь – 

набрід) 

 

 

 
 

«Коза – дереза» (Дід, баба, коза – дереза, син, зайчик – побігайчик, ведмідь, 

вовчик – братик, лисичка - сестричка, рак – неборак). 
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Моделювання казки «Ріпка» 

 

 
 

Додаток №6.  

«Лісові шахи» 

а) Знайомство з тваринами «Малюнкове слово» (лисиця, заєць, білка, їжак, 

ведмідь). 
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б)«Лісові шахи» 
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Додаток №. 8 

Розгадування кросворда 
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«Мишка Фрося» 
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Додаток № 10 

Гра «Вправні малюки» 
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Гра «Кавунова майстерня» 
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Додаток № 12 

Гра «Порівняйка» 

 

 

 
 

Додаток № 13 

Гра – фантазування «Смачний бутерброд» 
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Додаток № 14 

Фізхвилинка «Гусеничка» 

 
 

 

Додаток № 15 

а) Графічний диктант «Метелик» 
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б )Метаморфоза 

 

 

 
Додаток № 16 

Вправа «Чарівники» 

 

Зміни колір 

      

Зміни форму 

 

 

 

     

Зміни розмір 

      

Зміни колір, форму та розмір 
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Математичний пазл «Коник» 
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«Телефонний дзвінок» 
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