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ÂÑÒÓÏ

Õî÷åø áóòè çäîðîâèì – ãðàéñÿ!
Õî÷åø áóòè ðîçóìíèì – ãðàéñÿ!
Õî÷åø áóòè ùàñëèâèì – ãðàéñÿ!

Íàðîäíà ìóäð³ñòü

Гра – провідна діяльність дитини, яка допомагає їй отримувати перші яскраві враження від пізнання 
світу речей, предметів, самої себе; пробуджує паростки допитливості, дає можливість відчути себе 
успішною та самодостатньою.

Запропоновані дидактичні ігри мають пізнавальну, розвивальну, виховну мету. Вони багатоваріантні, 
що дозволяє вихователям реалізовувати цілісний збалансований розвиток дитини через освоєння 
чотирьох основних сфер життєдіяльності: «Природа», «Культура», «Людина», «Я Сам».

Кожна з них має декілька варіантів використання ігрового матеріалу, спрямованих на розвиток 
мовлення, математичних і художньо-естетичних здібностей; формування уявлень про соціальний та 
предметний світ; виховання моральних якостей кожної дитини. 

Більшість ігор – авторські, передбачають роботу з дітьми різного рівня розвитку з урахуванням 
індивідуальних особливостей та здібностей кожної дитини. Ігри упорядковані за віковим принципом 
та підібрані таким чином, щоб діти могли грати в них не лише під керівництвом вихователя, а й 
самостійно.

Також до збірки увійшли авторські музично-дидактичні ігри, які дозволяють розвивати комплекс 
музичних здібностей (музичну уяву, пам’ять, мислення, емоційний відгук на музику, музичний слух, чуття 
ритму), спеціальні здібності музично-рухового виконавства, здатність до творчого самовираження. 

Áðàëü÷óê Ì.ß., âèõîâàòåëü-ìåòîäèñò ÄÍÇ ¹50
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²ÃÐÈ ÄËß Ä²ÒÅÉ 
â³ä 2 äî 3 ðîê³â

×ÀÐ²ÂÍÀ ÃÀËßÂÈÍÀ

Ìåòà. Вчити дітей відповідати на запитання вихователя за змістом зображення зв’язними фразами 
з двох-трьох слів; збагачувати словниковий запас; називати предмети, описувати їх за величиною, 
формою, кольором; виконувати завдання за вказівкою вихователя. Розвивати дрібну моторику 
рук, пам’ять, мислення, увагу. Виховувати старанність, викликати інтерес до гри та позитивні 
емоції.

Îáëàäíàííÿ: ігрове поле із зображенням сонячної галявини (зображення ялинки та квітів мають отвори – 
вкладки; зображення будиночка, яблуньки мають основи для накручування кришечок; сонечко 
має промінці – дротики, на які нанизані намистинки – сонячні зайчики). Вкладки різної форми, 
величини, кольору (трикутної форми для ялинки, круглої для квітів), намистинки жовтого 
кольору, кришечки – яблучка, квіти різного кольору та прикраси для будиночка.

Õ³ä ãðè
1-é âàð³àíò 
Вихователь пропонує дітям уважно роздивитися галявину.

– Що ви бачите на галявині?
– Покажіть будиночок. Що є біля будиночка?
– Якої форми дах, віконце, віконниці?
– Якого вони кольору?
Вихователь пропонує добудувати будиночок і прикрасити його кружечками-кришечками:
– Прикрасимо будиночок кружечками червоного кольору (синього, різних кольорів).
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ІГРИ ДЛЯ ДІТЕЙ
від 4 до 5 років

ÄÀÐÈ ÎÑÅÍ²

Ìåòà. Вчити дітей класифікувати овочі, фрукти та ягоди. Розвивати спостережливість, зв’язне мовлення, 
логічне мислення. Виховувати шанобливе ставлення до старших.

Îáëàäíàííÿ: картки із зображенням двох каструль різного кольору; маленькі картки із зображенням 
овочів, фруктів та ягід.

Õ³ä ãðè

Ведучий пропонує вибрати картки із зображенням овочів та фруктів, які потрібні для приготування 
компоту і борщу для всієї сім’ї, поки матуся на роботі. Картки продуктів для компоту викладаються біля 
зеленої каструлі, для борщу — біля червоної. Діти пояснюють свій вибір.
Óñêëàäíåííÿ

З дітьми високого рівня розвитку закріпити послідовність «закладання» овочів у борщ.
Діти розказують, які ще страви можна приготувати з цих овочів та фруктів.
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ÊÎÆÍ²É ÐÅ×² – ÑÂÎª Ì²ÑÖÅ

     

Ìåòà. Вчити дітей класифікувати речі за призначенням, правильно орієнтуватися у просторі.
 Формувати вміння діяти за зразком та правилами. Розвивати спостережливість, зв’язне мовлення, 

зорову пам’ять, увагу, логічне мислення. Виховувати охайність, дбайливе ставлення до предметів 
ужитку. Прищеплювати навички самообслуговування.

Îáëàäíàííÿ: 4 великі малюнки із зображенням посуду на кухні, одягу у шафі, взуття та іграшок на 
полицях; 4 великі малюнки із пустими полицями; предметні малюнки із зображенням одягу, 
аксесуарів, взуття, посуду та іграшок.

Õ³ä ãðè
1-é âàð³àíò
Ведучий роздає гравцям предметні малюнки із зображеним на них одягом і взуттям, а вони повинні 

«поставити» взуття на полицю та «повісити» одяг у шафу.
Óñêëàäíåííÿ
За кількістю взуття та одягу діти визначають кількість та стать людей, які живуть у квартирі. Діти 

визначають одяг для дітей і дорослих, називають елементи одягу, складають описові розповіді, загадки.

    

2-é âàð³àíò
Гравець 2-3 с розглядає зображення полиці із взуттям (іграшками), потім перевертає малюнок 

зображенням донизу. На пустій полиці «виставляє» взуття (іграшки) у тій самій послідовності, що й на 
зразку. Наприкінці гри дитина перевіряє себе сама.
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Õ³ä ãðè

Музичний керівник пропонує дітям послухати музику (відповідно до музичного твору підібрана 
ілюстрація) і завдяки дискам розповісти про музичний твір.

ÂÅÑÅË² ÇÀÉ×ÅÍßÒÀ

Ìåòà. Виявити знання дітей про основні жанри музики, вміння розрізняти пісню, танок, марш. 
Îáëàäíàííÿ: малюнок на картоні (А4), на якому зображені зайченята: один  співає, другий танцює, третій 

крокує;  метелик на ниточці.

Õ³ä ãðè

Діти слухають різні музичні твори, визначають їх жанр та рухають метеликом відповідно до 
зображення.

Êðèòåð³¿ îö³íþâàííÿ: 
Âèñîêèé ð³âåíü – дитина емоційно реагує на музику, з бажанням виконує завдання, самостійно та 

правильно називає жанр музики. 
Ñåðåäí³é ð³âåíü – дитина реагує на музику, не завжди правильно називає жанр, але знаходить 

відповідний малюнок. 
Íèçüêèé ð³âåíü – дитина не розрізняє музичні твори за жанрами. 
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Маракаси Ударні

ÇÐÀÇÊÈ ÍÅÇÂÈ×ÀÉÍÈÕ ÌÓÇÈ×ÍÈÕ ²ÍÑÒÐÓÌÅÍÒ²Â
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