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У шестирічних школярів самопідготовки 
у прямому значенні не існує. Цей час вихователь 
використовує для проведення різноманітних ди-
дактичних ігор, завдань творчого характеру, тре-
нувальних вправ, що готують дітей до самостій-
ної навчальної діяльності, сприяють виробленню 
навичок самоосвіти, самовиховання, а також усе-
бічному розвитку особистості.

Для того щоб розвинути у дітей увагу, пам’ять, 
мислення, комунікабельність, вихователь доби-
рає відповідні вправи, ігри, проводить спеціальні 
заняття. Учні люблять проведення таких занять 
у формі КВК, брейн-рингів, конкурсів, змагань.

Такі розвивальні заняття формують в учнів 
позитивне ставлення до навчання, стійкий інтерес 
до знань.

Також доцільно для розвитку пізнавальної 
активності дітей, їх творчих здібностей (інтелек-
туальних, літературних, діяльнісних, художніх, 
театральних, вокальних) організувати для дітей 
роботу гуртків із різних напрямів. Це можуть 
бути драматичні та театральні гуртки, клуби за 
інтересами, гуртки технічного моделювання та 
з художньої праці. Дуже цікавими та пізнаваль-
ними для маленьких учнів є заняття в клубі «Чо-
мучок».

Необхідно також оптимально організувати 
простір кімнати, де перебуває група продовжено-
го дня. Доцільно, щоб у групі були такі центри: 
центр творчих ігор, центр ігор з правилами, куто-
чок сюжетно-рольових ігор, куточок будівельно-
конструктивних ігор, куточок дидактичних ігор, 
бібліотечний куточок, де розміщена дитяча та ен-
циклопедична література, періодична преса для 
дітей. Це допоможе вихователеві диференціювати 
свою роботу, задовольнити та розвинути інтереси 
кожної дитини.

Одним із найкорисніших занять у групі про-
довженого дня є читання, адже воно має синте-
тичний характер. У першому півріччі ним за-
ймаються здебільшого діти, які вміють читати, 
в другому — воно є обов’язковим для всіх першо-
класників. Час, відведений на читання, у жодно-
му разі не можна перетворювати на просте читан-
ня або урок позакласного читання. Вихователь 

повинен перш за все прагнути розвинути позитив-
не ставлення до читання як засобу самоосвітньої 
діяльності й активного відпочинку, сформувати 
стійку потребу в читанні й здатність працювати 
з різнохарактерними друкованими текстами. Під 
час занять вихователь створює умови, що стиму-
люють читацьку активність учнів, скеровуючи 
її у правильному напряму. Свою роботу з цього 
питання доцільно узгодити з бібліотекарем, бать-
ками.

Організація навчальної та творчої діяльно-
сті в групі продовженого дня передбачає в першу 
чергу регуляцію спілкування між педагогом та 
школярами, між учнями групи, між виховате-
лем і одним учнем. Готовність й уміння успішно 
розв’язувати питання міжособистісного контакту 
є запорукою успішної навчально-виховної діяль-
ності вихователя і молодшого школяра.

ДИДАКТИЧНІ ІГРИ І ЦІКАВІ ТВОРЧІ 
ВПРАВИ
ІГРИ, ЗАВДАННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ 
І НАВЧАННЯ ГРАМОТИ
А
В

Б
Г  Порахуй!

Дидактична мета: вправляти у визначенні 
кількості слів у реченні.

Зміст
Вихователь вимовляє речення, а гравці на 

слух визначають кількість слів у ньому.

Варіанти гри
1. Учні сигнальною карткою з цифрами показу-

ють кількість слів у реченні.
2. Діти відповідають відповідною кількістю 

рухів (присіданнями, підстрибуваннями, уда-
рами м’яча об підлогу тощо).

3. Першокласники сидять за партами і викла-
дають відповідно до кількості слів у реченні 
дрібні іграшки, лічильний матеріал.

4. Учні об’єднуються у групи, змагаються між 
собою. Вихователь фіксує на дошці штраф-
ні бали (помилки). Виграє та команда, яка 
набрала меншу кількість штрафних балів.

ПІЗНАВАЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ 
В  ГРУПІ ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯ
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А
В

Б
Г  Хто попереду?

Дидактична мета: вправляти у складанні про-
стих речень зі словами, уживаючи які, діти від-
чувають труднощі та припускаються помилок; 
удосконалювати дикцію та орфоепічні навички.

Зміст
Вихователь вимовляє слово, а учні (дві коман-

ди) складають із ним речення. Виграє команда, 
яка склала більше речень за певний проміжок 
часу.

А
В

Б
Г  Чий «вінок» довший

Дидактична мета: розвивати мовленнєвий 
слух; закріплювати вміння визначати останнє сло-
во в реченні; вправляти дітей у складанні речень.

Зміст
Гравці об’єднуються у дві команди. Веду-

чий (вихователь) промовляє речення. З останнім 
словом цього речення потрібно придумати нове, 
у якому діти знаходять останнє слово і склада-
ють із ним речення і т. ін. Наприклад, речення: 
«Сергійко читає книжку». Орієнтовна відповідь 
учнів: «Книжка лежить на столі».— «Мій сіл 
чистий».— «Чисті руки — запорука здоров’я».— 
«Бажаю тобі міцного здоров’я».

Складаючи речення, гравці утворюють «ві-
нок» (стають поряд, узявшись за руки; той хто 
придумав перше речення, стає першим, поряд із 
вихователем).

Правила
«Плетуть» вінок протягом 2–3 хв. Учасники 

іншої команди уважно слухають, фіксують по-
милки підніманням руки.

Перша команда припиняє «плести» вінок, 
якщо хтось із гравців припустився помилки. Ролі 
міняються: перша команда слухає і контролює дії 
другої. Виграє команда, чий вінок є довшим.

А
В

Б
Г  Допоможи казковому героєві

Дидактична мета: вправляти в доповнені ре-
чення словом, що бракує за змістом; активізувати 
словник школярів.

Матеріал: персонажі лялькового театру (каз-
кові або літературні герої); набір сюжетних ма-
люнків, фішки.

Зміст
Вихователь створює ігрову ситуацію, коли каз-

ковий персонаж розглядає малюнки. Вихователь 

коментує зображене, використовуючи речення, 
у якому бракує останнього слова або вживає його 
лексично неправильно. Гравці допомагають ді-
брати потрібне слово чи виправити помилку.

Правила
Гравець, який доповнив речення або виправив 

помилку, отримує фішку. Для відповіді виклика-
ють того, хто першим підвів руку. Виграє дитина 
(або ряд), які отримали найбільше фішок.

Методична вказівка
Від імені ляльки спочатку говорить вихова-

тель, а потім — учень. Можна розглянути малюн-
ки за темами програми ознайомлення з навко-
лишнім (сім’я, професії, природа і т. ін.), основ 
здоров’я. Вихователь просить учнів пояснити зна-
чення окремих слів. Гру-бесіду можна проводити 
і без малюнків.

А
В

Б
Г  Назви останній звук

Дидактична мета: вправляти в називання остан-
нього звука в слові; розвивати довільну увагу.

Зміст
Ведучий двічі вимовляє слово: перший раз 

повністю — мак, а потім, не вимовляючи остан-
ній звук ма... «Сигнальщик» (учень) ходить між 
рядами і ставить «сигнал» (прапорець, іграшку 
і т. ін.) перед учнем, який повинен договорити 
необхідний звук.

Методична вказівка
Якщо вправу пропонують уперше, вихователь 

виконує роль і ведучого, і сигнальщика.
При повторному проведенні гри можна, пока-

зуючи малюнок, вимовляти слово — найменуван-
ня один раз, не домовляючи останній звук.

А
В

Б
Г  Перший, середній, останній

Дидактична мета: вправляти у звуковому ана-
лізі слів.

Зміст
Вихователь вимовляє якийсь звук, а учні зга-

дують слова, у яких цей звук міститься на почат-
ку (усередині або в кінці) слова.

А
В

Б
Г  Відгадай слово за моделлю

Дидактична мета: вправляти у звуковому 
аналізі; закріплювати уявлення про звуки мови; 
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уточнювати знання про навколишній світ; учити 
логічно мислити.

Зміст
Вихователь записує на дошці звукову модель 

слова.

Варіанти гри
1. Вихователь. Я загадала слово. Відгадайте 

його. 
Учні називають слова.

2. Діти називають слова. Вихователь повторює 
кожне назване слово за моделлю.

Вихователь. Ви називаєте слова, за звуками схожі 
на моє слово. Але я загадала інше. Щоб відга-
дати слово, ви можете поставити мені декілька 
запитань.

Орієнтовний діалог вихователя з  учнем

Учень. Це живе чи неживе?

Вихователь. Живе.

Учень. Це людина?

Вихователь. Ні, це не людина.

Учні. Це птах?

Вихователь. Ні.

Учні. Це тварина?

Вихователь. Так, тварина.

Учні. Це свійська тварина?

Вихователь. Ні.

Учні. Це дика тварина... Це лисиця. Ви загадали 
слово лисиця.

Методична вказівка
Якщо дітям складно ставити запитання, вихо-

ватель повинен учити їх цього, пропонуючи зразки.

А
В

Б
Г  Літера заблукала

Дидактична мета: закріплювати навички чи-
тання; розвивати логічне мислення.

Зміст
Діти читають написані на дошці слова, встав-

ляючи одну або декілька літер, що «заблукали». 
Наприклад: ма..., до..., ко... і т. ін.

Методична вказівка
Відповідей може бути багато.

Варіант гри
Щоб розвинути вміння учнів пояснюва-

ти лексичне значення слів, діти коментують: 

коза — свійська тварина, кома — граматичний знак 
і т. ін.

А
В

Б
Г  Сплетемо вінок із слів

Дидактична мета: розвивати фонетичне сприй-
няття; активізувати словник дітей.

Зміст
Вихователь вимовляє слово, а учні визнача-

ють останній звук у ньому, згадують нове слово, 
що починається на цей звук. У нового слова ви-
значають останній звук і знову пригадують слово, 
що починається з цього звука і т. ін. (наприклад: 
мир — рука — автобус — собака — ананас — 
слива тощо).

Завдання виконують за рядками або в групах. 
Виграє та команда, у якої «вінок» виявиться дов-
шим за певний проміжок часу.

А
В

Б
Г  Плутанина

Дидактична мета: вправляти в розрізненні 
твердих і м’яких приголосних.

Зміст
На дошці — два малюнки. На одному зобра-

жена вата (символ м’якості), на другому — ка-
мінь (символ твердості).

Варіанти гри
1. Учасник гри отримує набір предметних 

малюнків, у назвах яких містяться м’які та 
тверді приголосні. Гравцям необхідно розпо-
ділити ці малюнки на дві групи.

2. Учасники гри називають слова, що стосують-
ся першого і другого малюнка на дошці.

Методична вказівка
Гру доцільно проводити як командну або гру-

пову. Для виконування завдання почергово ви-
кликають представників команд (груп). Почат-
ком гри може бути придумана ігрова ситуація: 
«Допоможемо Незнайці виконати завдання».

Спочатку діти орієнтуються лише на перший 
приголосний звук слова (м’який чи твердий), по-
тім — на другий і кінцевий. Після цього рекомен-
довано розкладати малюнки або називати слова, 
у назвах яких містяться парні по м’якості — твер-
дості приголосні сом — сім, тин — тінь.

А
В

Б
Г  Передай телеграфом

Дидактична мета: вправляти у вимовлянні 
слів по складах.
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Зміст
Вихователь вимовляє слово, а «телеграфісти» 

відображають його по складах, супроводжуючи ви-
мову складу легким постукуванням кінчика руч-
ки по парті. Хто припустився помилки, здає фант, 
наприкінці гри фант відіграють: придумують дво-, 
три- складові слова, вимовляють їх по складах.

Методична вказівка
Доцільно пропонувати слова, що належать до 

різних частин мови.
В окремих складних випадках вихователь по-

казує правильний поділ на склади.
Роль «телеграфіста» повинен виконувати ко-

жен учень.
Вимовляти слова, показувати малюнки, тобто 

бути ведучим, може учень.

А
В

Б
Г  Кмітливий заєць

Дидактична мета: закріплювати уявлення про 
складову структуру слова; вправляти у складопо-
ділі.

Зміст
Одного із учнів призначають «зайцем». Він за-

лишає приміщення, а в цей час вихователь із діть -
ми домовляються, які слова вони запропонують 
йому продовжити — договорити останній склад. 
Виграє той, хто виконав усе правильно.

Методична вказівка
Спочатку вихователь промовляє частину слова, 

а «кмітливим зайцем» є більш підготовлений учень. 
Згодом слова для відгадування пропонують діти.

А
В

Б
Г  Ланцюжок

Дидактична мета: вправляти в поділі слів на 
склади.

Зміст
Вихователь показує дітям ланцюжок, звер-

таючи увагу на те, як одне кільце поєднане з ін-
шим. Пропонує утворити ланцюжок зі слів так, 
щоб вони з’єднувалися однаковими складами (на-
приклад, вихователь промовляє слово Ніна, діти 
подумки виділяють склад -на і згадують слово, 
що починається виділеним складом,— Наташа. 
В новому слові виділяють склад -ша і добирають 
слово, що починається складом ша- тощо).

Варіанти гри
1. Учні по черзі продовжують ланцюжок слів.
2. Учні об’єднуються у команди. Слова запису-

ють на аркуші паперу. Виграє та команда, 
у якої ланцюжок є довшим.

А
В

Б
Г  Порахуй!

Дидактична мета: вправляти у визначенні 
кількості складів в слові.

Зміст
Вихователь чітко вимовляє слово. Діти мовч-

ки визначають кількість складів у ньому і підні-
мають сигнальну картку з відповідною цифрою.

Методична вказівка
Доцільно пропонувати складні слова різних 

лексичних і граматичних категорій.

А
В

Б
Г  Покажи сильний склад

Дидактична мета: вправляти в знаходженні 
наголошеного складу.

Зміст
Вихователь показує іграшку або предметний 

малюнок, а діти подумки визначають порядкове 
місце наголошеного складу і показують відповід-
ну цифру сигнальною карткою.

А
В

Б
Г  Луна

Дидактична мета: розвивати фонематичний 
слух; закріплювати уявлення про складову бу-
дову слів, про наголошений склад; активізувати 
словник.

Зміст
Вихователь пропонує дітям послухати слово 

і промовити тільки наголошений склад.

Методична вказівка
Вихователь пропонує дітям уявити ліс, де 

можна погратися з луною. Якщо гру проводить 
вперше, педагог промовляє імена дітей.

У подальшому доцільно використовувати сло -
ва певної тематичної групи (школа, учитель, клас, 
урок, дошка; мати, батько, сестра, бабуся тощо).

А
В

Б
Г  Перекличка

Дидактична мета: закріплювати відповідності 
звука і літери; виховувати уважність.

Зміст
Вихователь показує літеру, а діти, прізвища 

або імена яких починаються з неї, підводяться.

А
В

Б
Г  Капітани

Дидактична мета: учити читати відкриті й за-
криті склади.
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Зміст
На прикріпленій до дошки карті визначають 

«порти» і «гавані» (Літери, що позначають го-
лосні звуки). У руках у «капітана» літери, що 
позначають приголосні. «Капітан», тримаючи 
в руках кораблик з літерою, що позначає приго-
лосний, проводить його повз «порти» і «гавані». 
Діти під керівництвом педагога читають утворені 
склади («сигнали на берег»).

Методична вказівка
Гру можна проводити багаторазово для за-

кріплення вміння читати. «Капітанів» призначає 
вихователь. Перед початком гри «капітан» оголо-
шує придуману ним назву корабля.

А
В

Б
Г  Знайди пару

Дидактична мета: закріплювати вміння зна-
ходити відповідні пари — друковані й писані лі-
тери.

Зміст
На дошці написані великі й малі друковані 

й писані літери. Необхідно лінією з’єднати відпо-
відні пари.

А
В

Б
Г  Зміни літеру

Дидактична мета: удосконалювати вміння чи-
тати; розвивати логічне мислення; активізувати 
словник.

Зміст
Замінити одну літеру іншою так, щоб утвори-

лося нове слово (наприклад: лис — ліс, мак — рак, 
місто — тісто, куб — чуб, лом — лоб; коса — кора, 
коза; кава — ґава, кала; рік — сік, тік, бік, лік).

А
В

Б
Г  Додай літеру

Дидактична мета: удосконалювати вміння чи-
тати; розвивати логічне мислення; збагачувати 
словник.

Зміст
Додати попереду, в середину або наприкінці 

одну літеру до написаного слова так, щоб утвори-
лося нове слово (наприклад: мак — смак, рак — 
грак, їжа — їжак, кіт — кріт, лід — слід).

А
В

Б
Г  Спочатку і з кінця однаково

Дидактична мета: учити читати спочатку 
і з кінця; розвивати логічне мислення.

Зміст
Читати слова зліва направо і справа наліво. 

Намагатися придумати такі слова (наприклад: 
Ага, Ада, Аза, Алла, біб, дід, зараз, корок, еге, 
ого, око, пуп, Пилип, аби риба, де мед, лісів і сіл, 
і щуку у кущі, утік кіт...у!)

А
В

Б
Г  Зі слова по літері

Дидактична мета: удосконалювати вміння чи-
тати; розвивати логічне мислення.

Зміст
Діти читають записані на дошці слова. Гравці 

відбирають потрібні літери (з першого слова — 
перша літера, з другого — друга, з третього — 
третя і т. ін.) і складають нове слово (наприклад: 
Зима, віз, кір, марка, дрова (зірка); замок, рот, 
каша, долина, газета (зошит); вода, дуб, голуб, 
полин, перець, цибуля (вулиця)).

ІГРИ З МАТЕМАТИКИ
1
3

2
4  Магазин

Дидактична мета: формувати у дітей уміння 
порівнювати предмети за розміром; учити пра-
вильно вживати відповідні терміни; виховувати 
культуру спілкування.

Зміст
У магазині є парні іграшки, предмети (більші 

й менші, довші й коротші, ширші й вужчі). Щоб 
«придбати» іграшку, дитина повинна розповісти, 
якого розміру предмет їй необхідний (великий чи 
маленький, довгий чи короткий).

«Купує» той, кого викликає вихователь.

Методична вказівка
Спочатку вихователь сам дає зразок звертан-

ня: «Дайте мені, будь ласка, великого ведмедя», 
«Чи не могли б ви мені продати довгу лінійку?» 
і т. ін. Потім у грі беруть участь діти. За непра-
вильно визначений параметр на гравця наклада-
ють штраф. Виграє той, у кого виявиться менше 
штрафних балів.

1
3

2
4  Знайди предмети, однакові заввишки

Дидактична мета: учити визначати предмет 
заввишки на око; розвивати окомір.

Зміст
На столі — іграшки та інші предмети. Вихо-

ватель пропонує взяти одну зі смужок, що лежать 
на партах у дітей, знайти такий самий предмет 
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зав вишки спочатку на око, а потім перевірити, 
накладаючи мірку на предмет.

Методична вказівка
Вихователь викликає для перевірки однієї 

відповіді 2–3 учнів.

1
3

2
4  Хто більше запам’ятає

Дидактична мета: закріплювати знання гео-
метричних фігур; розвивати пам’ять.

Зміст
Діти об’єднуються у дві команди. Відповідають 

по черзі. Перший учень називає геометричну фі-
гуру. Другий — повторює названу і називає свою. 
Третій — називає обидві, а потім свою і т. ін.

Методична вказівка
Щоб стежити за відповідями дітей і самому не 

припуститися помилки в послідовності, вихова-
тель по черзі викладає у себе на столі геометричні 
фігури.

1
3

2
4  Виклади фігуру

Дидактична мета: уточнювати знання про гео-
метричні фігури; учити пояснювати свої дії.

Зміст
Дітям пропонують зображення декількох пред -

метів. Їм потрібно за допомогою лічильних пали-
чок за певний проміжок часу скласти геометрич-
ну фігуру.

Методична вказівка
Гра дає змогу компенсувати задачі з матема-

тичним змістом (перерахувати, відрахувати, змо-
делювати геометричну фігуру); спонукає учнів 
до самостійного розв’язання дидактичної задачі, 
оригінальної побудови фігури.

1
3

2
4  Знайди пару за формою

Дидактична мета: учити визначати геоме-
тричні фігури на дотик.

Зміст
У «чарівній торбинці» міститься по декілька 

пар однакових геометричних фігур. Учень ви-
ймає будь-яку фігуру із торбинки, називає її та 
виставляє на набірному полотні. Інший учень, не 
заглядаючи в торбинку, повинен знайти пару за 
формою виставленої фігури і назвати її.

Методична вказівка
Варіантом цієї гри може бути гра з находжен-

ням подібної фігури, але різної за розміром.

1
3

2
4  Будь уважним!

Дидактична мета: учити дітей орієнтуватися 
на площині (аркуші паперу), розуміти словесне 
позначення відношень предметів у просторі; за-
кріплювати знання геометричних фігур.

Зміст
Вихователь пропонує дітям розмістити геоме-

тричні фігури на аркуші відповідно до інструкції, 
(наприклад, у центрі аркуша — круг, у лівому 
верхньому кутку — ромб і т. ін.). Результат своєї 
роботи дитина може оцінити сама — на дошці 
є зразок, і вона порівнює розміщення фігур на ар-
куші та на зразку.

Методична вказівка
Гру можна провести в групах. Використовува-

ти слід не лише геометричні фігури, а й цифри.

1
3

2
4  Покажи цифру

Дидактична мета: вправляти дітей у лічбі; 
учити співвідносити кількість предметів із чи-
слом, позначати цифрою певне число.

Зміст
Вихователь показує певну кількість предме-

тів. Діти рахують і сигнальними картками пока-
зують відповідну цифру.

Методична вказівка
Як варіант гри, можна і навпаки: вихователь 

показує цифру, а діти на парті відкладають від-
повідну кількість геометричних фігур або лічиль-
них паличок.

1
3

2
4  Число загубилося

Дидактична мета: закріплювати знання складу 
чисел із двох менших; розвивати уважність, пам’ять.

Зміст
На дошці вивішують картки зі складом будь-

якого числа із двох менших. Учні запам’ятовують 
їх. На прохання вихователя діти заплющують очі, 
а педагог на картці затуляє одне із чисел. Учні по-
винні назвати число, що «загубилося».

Методична вказівка
Гру проводять лише після того як діти вивчать 

склад числа на уроках математики.

1
3

2
4  Будь уважним!

Дидактична мета: формувати знання про на-
туральний ряд чисел; закріплювати вміння раху-
вати; розвивати уважність.



35Видавнича група «Основа» № 7 (7) липень 2012 р.

КОРИСНЕ ДОЗВІЛЛЯ

Зміст
Вихователь під час лічби навмисне пропускає 

числа. Діти уважно слухають і називають пропу-
щене число.

1
3

2
4  Доповни числа до...

Дидактична мета: закріплювати знання скла-
ду чисел; розвивати логічне мислення.

Зміст
Вихователь називає число, а учні показують 

картку з числом, що доповнює назване.

1
3

2
4  Яке число я задумала?

Дидактична мета: учити виконувати арифме-
тичні дії додавання і віднімання; розвивати об-
числювальні навички та вміння.

Зміст
Вихователь. Я задумала число (виймає табличку 
з числом, але не показує його учням). Ви відга-
даєте його, якщо правильно до семи додасте два. 
Яке число я задумала?

Після правильної відповіді педагог показує 
табличку.

1
3

2
4  Живі числа

Дидактична мета: формувати знання натураль-
ного ряду чисел; розвивати швидкість реакції.

Зміст
Учні отримують картки з числами. За коман-

дою вихователя «Числа станьте по порядку!» діти 
стають обличчям до класу. Інші перевіряють пра-
вильність виконання завдання.

1
3

2
4  Назви наступне число

Дидактична мета: засвоїти послідовність чи-
сел у натуральному ряді чисел; розвивати швид-
кість реакції та думки.

Зміст
Діти стоять по колу. Ведучий кидає м’яч будь-

якій дитині та називає яке-небудь число. Той, 
хто впіймав м’яч, називає наступне число і кидає 
м’яч іншій дитині або ведучому.

Методична вказівка
Гру можна ускладнити, називаючи не наступ-

не число, а через одне або через два числа.

1
3

2
4  Відгадай!

Дидактична мета: розвивати логічне мислен-
ня учнів, уміння міркувати.

Зміст

Вихователь. Діти, скільки грибочків у кошику? Їх 
менше трьох, але більше, ніж один.

Учень, який правильно відповів, отримує 
фішку.

1
3

2
4  Відгадай склад числа

Дидактична мета: закріплювати знання скла-
ду чисел у межах 10; розвивати у дітей швидкість 
думки.

Зміст
Вихователь дає дітям картки з числами від 

1 до 9. Вони шикуються у ряд, а потім за коман-
дою педагога шикуються парами так, щоб сума 
чисел, записаних на їх картках, дорівнювала 
10 або іншому числу.

1
3

2
4  Відгадай швидко

Дидактична мета: закріплювати знання нату-
рального ряду чисел; розвивати вміння називати 
«сусідів» чисел.

Зміст
Вихователь називає число (наприклад, 7) і ви-

кликає двох учнів. Той, кого викликали першим, 
має швидко назвати попереднє число (6), а дру-
гий — наступне (8).

1
3

2
4  Знайди помилку

Дидактична мета: розвивати обчислювальні 
навички та вміння.

Зміст
На дошці записано приклади на додавання і від-

німання в межах 10, в розв’язуванні деяких з них 
допущено помилки. Необхідно обчислити значення 
прикладів, зайти помилки і виправити їх.

Методична вказівка
Можна створити ігрову ситуацію — допомоги 

Незнайці.

1
3

2
4  Колові приклади

Дидактична мета: вправляти у складанні при-
кладів на додавання і віднімання; розвивати ло-
гічне мислення.

Зміст
Учень називає будь-який приклад, його від-

повідь і викликає товариша. Той називає свій 
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приклад. Він має починатися з числа, що було 
відповіддю до попереднього прикладу, і т. ін.

1
3

2
4  Упіймай м’яч

Дидактична мета: вправляти у розв’язуванні 
прикладів; розвивати обчислювальні навички та 
вміння.

Зміст
Вихователь кидає учневі м’яч і називає при-

клад на додавання чи віднімання. Учень повертає 
м’яч, промовляючи відповідь.

1
3

2
4  Допожи гномикові заповнити таблицю  

 Піфагора
Дидактична мета: учити користуватися уза-

гальненою таблицею Піфагора; розвивати обчи-
слювальні навички та вміння.

Зміст
Учні за чергою виходять до дошки і заповню-

ють порожні клітинки таблиці, накресленої рані-
ше. Вони показують, як склали відповідні при-
клади.

ІГРИ З ПРИРОДОЗНАВСТВА

  Ріст, розвиток, особливості рослин

 Збирання врожаю
Дидактична мета: формувати узагальнене 

уявлення про овочі та фрукти.

Зміст
Гру проводять на прогулянці. Діти об’єдну-

ються у дві групи — «овочі» і «фрукти». Відповід-
но кожна дитина — це якийсь «овоч» або «фрукт». 
Обирають «садівника». Креслять два великих 
кола. Один — «город», другий — «сад». Усі діти 
стоять довільно.

Садівник. Зберу я овочі в городі й фрукти в саду, 
добре і сито зиму проведу!

Після слова «проведу» всі діти намагаються 
потрапити у своє коло і втекти від «садівника». 
Він ловить дітей, які перебувають поза колом. Ті, 
кого піймав «садівник», і ті, хто забіг не у своє 
коло, дають фанти. Гру повторюють декілька ра-
зів. Потім ті, хто програли, виконують завдання 
у фанти: розповідають усе, що знають про овоч чи 
фрукт, який зображували.

 Де що росте?
Дидактична мета: закріплювати знання дітей 

про рослини, їх зовнішній вигляд, місце вирощу-
вання.

Зміст
Діти об’єднуються у 5 груп: «сад», «город», 

«поле». «ліс», «квітник». Потім кожній групі дають 
комплект малюнків із зображенням рослин (згодом, 
коли діти навчаться читати, можна пропонувати 
список з написаними назвами рослин). За командою 
вихователя кожна група відбирає, що росте на ній. 
Виграє група, яка впоралася найшвидше.

Методична вказівка
Гру можна проводити не лише в класній кімна-

ті, а й на прогулянці. Діти так само об’єднуються 
у групи. Кожна повинна назвати своїх «жителів». 
Виграє група, яка назвала більше рослин.

 Дітки на гілці
Дидактична мета: закріплювати знання дітей 

про плоди рослин.

Зміст
Вихователь описує плід фруктового дерева, 

його зовнішній вигляд, смакові якості.

Вихователь. Відгадайте, які це дітки і з якої гілки?
Виграє той, хто першим правильно назве плід 

і дерево, на якому він росте.

Методична вказівка
Після декількаразового повторення можна за-

пропонувати дітям самим придумати опис плода 
і загадати товаришам. Можна провести аналогіч-
ну гру і з описом овочів.

 Що зайве?
Дидактична мета: учити дітей класифікувати 

об’єкти живої природи.

Зміст
Вихователь називає якусь групу рослин (кві-

ти, дерева, фрукти, овочі і т. ін.), але поміж них 
є предмет іншого виду. Діти плесканням у долоні 
знаходять помилку.

 Знайди дерево
Дидактична мета: закріплювати знання дітей 

про зовнішній вид і назву дерев.

Зміст
Гру проводять під час прогулянки. Вихова-

тель розглядає з дітьми дерева (гілки, листя, 
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кору), уточнює назви, після чого пропонує дітям 
пограти в гру. Вихователь описує одне з дерев, 
але не показує на нього, а діти за командою «Раз, 
два, три — біжи!» повинні підбігти до дерева, яке 
описував педагог. Виграє той, хто правильно ви-
значив дерево.

 Відгадай, що в руці?
Дидактична мета: учити дітей виділяти суттє-

ві ознаки овочів (фруктів), визначати за частиною 
ціле.

Зміст
Діти по черзі опускають руку в торбинку, 

не заглядаючи в неї, беруть до рук який-небудь 
овоч або фрукт, що знаходяться там, описують 
його, а решта дітей відгадують. Програє той, 
хто неправильно опише або неправильно відпо-
вість.

 Де росте?
Дидактична мета: закріплювати знання про 

рослини та місце вирощування.

Зміст
Вихователь кидає дітям по черзі м’яч і нази-

ває рослину. Учень, який піймав м’яч, повинен 
швидко відповісти, де вона росте — в саду, лісі, 
полі, на городі.

  Ріст, розвиток, властивості тварин

 Відгадай!
Дидактична мета: закріплювати, уточнювати, 

систематизувати знання дітей про тварин; вихо-
вувати пізнавальний інтерес, кмітливість; розви-
вати умілість, витривалість.

Зміст
Гру можна проводити і в класі, і на прогулян-

ці. Діти об’єднуються у команди, одне одному 
загадують загадки. Ті, хто загадують, між собою 
домовляються, про яку тварину показуватимуть 
пантоміму.

Орієнтовний діалог
— Де ви були?
— У полі (озері, лісі тощо).
— Що ви там робили?
— Ми покажемо, відгадайте!
Після цих слів діти показують, як харчуєть-

ся, рухається тварина. Команди-суперники відга-
дують. За правильну відповідь команда отримує 

фант. Гру повторюють 4–5 разів. Виграє та ко-
манда, у якої виявиться більше фантів.

 Хто де живе?
Дидактична мета: закріплювати та поглиблю-

вати знання про тварин, їх зовнішній вигляд, 
а також місце проживання.

Зміст
Діти об’єднуються у 4 команди — «Ліс», 

«Водойма», «Свійські тварини», «Птахоферма». 
Потім кожній підгрупі пропонують комплект 
малюнків (коли діти навчаться читати, можна 
запропонувати список тварин) із зображенням 
тварин. За командою вихователя учні відбирають 
малюнки із зображенням «своїх» тварин (напри-
клад, група «ліс» вибирає лисицю, вовка, ведме-
дя, зайця і т. ін.); «водойма» — качку, лебедя, 
жабу, рибу і т. ін). Виграє та група, яка впоралася 
із завданням першою.

Методична вказівка
Цю гру можна проводити на прогулянці. 

Діти об’єднуються в підгрупи («ліс», «водойма» 
і т. ін.). Потім за командою вихователя за певний 
проміжок часу називає «своїх» мешканців. Виграє 
та група, яка назвала більшу кількість тварин.

 Упізнай тварину
Дидактична мета: розвивати вміння порівню-

вати, зіставляти, пізнавати ціле за частинами; за-
кріплювати знання про властивості тварин.

Зміст
Вихователь описує тварину, а діти повинні за 

описом назвати її. Виграє той, хто першим відга-
дає.

Методична вказівка
До опису можна залучати дітей. Виграє той, 

хто дасть більше правильних описів.

 Назви зайве
Дидактична мета: учити дітей класифікувати 

об’єкти живої природи.

Зміст
Вихователь виставляє набір малюнків або на-

зиває певну групу тварин (наприклад, комахи, 
птахи, риби і т. ін.), але поміж них одна твари-
на — іншого виду. Діти повинні плесканням у до-
лоні знайти помилку.
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 Літає, повзає, плаває, скаче, бігає
Дидактична мета: закріплювати знання про 

способи пересування тварин; розвивати увагу, 
швидкість реакції.

Зміст
Вихователь називає тварину, а діти хором на-

зивають спосіб його пересування, (наприклад: 
вуж (повзає), жаба (скаче), заєць (бігає), кит 
(плаває)).

 Хто це?
Дидактична мета: закріплювати знання дітей 

про тварин та їх повадки.

Зміст
Учні по черзі беруть малюнки у ведучого, але 

так, щоб діти не бачили, що там намальовано. 
Той, хто витягнув малюнок, імітує голос і рухи 
зображеної на ньому тварини, а решта відгадує, 
що це за тварина.

 Хто завітає до ведмедя на гостину?
Дидактична мета: закріплювати знання дітей 

про тварин, зокрема про те, що вони їдять.

Зміст
На набірному полотні вихователь викладає 

предметні малюнки із зображенням моркви, 
гриба, горішка, насіння і т. ін. Ігрова ситуація: 
«ведмедик» чекає на гостей і приготував для них 
гостинці. Учні повинні відгадати, на кого чекає 
«ведмідь».

 Хто першим фінішує?
Дидактична мета: розвивати пізнавальний ін-

терес; ознайомити з темпом руху тварин.

Зміст
На набірному полотні виставлені предметні 

малюнки: ведмідь, заєць, черепаха і т. ін. Ігрова 
ситуація: тварини — спортсмени. Учні повинні 
визначити, хто із цих тварин фінішує першим.

  Сезонні зміни в  природі

 Буває чи ні
Дидактична мета: формувати узагальнені уяв-

лення про сезонні зміни в природі.

Зміст
Вихователь визначає пору року, називає різні 

зміни в природі, а діти відповідають: «Буває» чи 

«Ні» (наприклад: «Весна. Розтанув сніг, потекли 
струмки, ведмідь прокинувся». — «Буває», «Ли-
стя з дерев опало».— «Не буває»).

Методична вказівка
Цю гру можна проводити чотири рази на рік, 

тобто в кожну пору року.

 Чия розповідь краща
Дидактична мета: учити дітей помічати зміни 

в природі; розвивати зв’язне мовлення.

Зміст
Гру проводять під час прогулянки. Вихова-

тель пропонує дітям описати пейзаж (назвати 
влучні слова, порівняння і т. ін.).

 Паличко, зупинись!
Дидактична мета: учити добирати образні сло-

ва про пори року; активізувати словник учнів.

Зміст
Учні утворюють коло, вихователь — посереди-

ні. Гру проводять у вигляді естафети: діти на-
зивають слова і водночас передають паличку по 
колу. Про те, на яку тему слова, домовляються 
раніше (наприклад, про зиму). Вихователь про-
понує дібрати слова про зимову погоду і дає па-
личку одному із дітей. Той називає перше слово 
(морозна) і передає паличку наступному учас-
никові гри і т. ін. Таким чином діти добирають 
багато слів (вітряна, холодна, сніжна і т. ін.). 
Якщо гравець повторює вже назване слово або 
тривалий час не може знайти інше, вихователь 
говорить: «Стоп! Паличко, зупинись!» — і цей 
учень залишає коло.

 Що приніс поштар?
Дидактична мета: учити складати усну розпо-

відь за малюнками; розвивати зв’язне мовлення.

Зміст
«Поштар» приносить дітям листівку. Отри-

мавши її, учень розповідає про те, що зображене 
на ній. Решта учнів слухають і визначають, про 
яку пору року йдеться.

 Відгадай
Дидактична мета: закріплювати знання про 

пори року; розвивати кмітливість.
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Зміст
— Відгадайте загадки!

  Кружляє ніжно білий пух,
Міняє зайчик свій кожух,
Вдягає лиска рукавички,
Співають весело синички,
Ведмідь в барлозі вже дріма...
Яка пора скажіть? (Зима)

  В небі ластівка летить,
З вітром листя шелестить.
Воду п’є лелека.
Сонце палить. Спека.
Дозріває жито.
Яка пора? (Літо)

  Все у зелені довкола:
Пасовище, ліс і поле.
Мчать струмочки од ріки,
Ліплять гнізда ластівки,
І в сороки новина,—
Облітала всіх вона,
Сповіщаючи: «... (Весна)».

  В зеленім лісі побував
Якийсь художник — і поволі
Дерева перефарбував
У золотисто-жовтий колір.
— Ти хто така? — я здивувавсь.—
Чому тебе не бачив досі?
— Ти придивися,— хтось озвавсь.—
І ти тоді побачиш... (осінь).

ІГРИ З КУРСУ «ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я»

 Знайомство
Дидактична мета: учити учнів знайомитися.

Зміст
Дітям пропонують уявити себе на відпочинку 

чи в дорозі (наприклад, у потязі). Там вони мо-
жуть зустрітися з однолітками. Їм необхідно по-
знайомитися, розповівши про себе, свої захоплен-
ня та друзів.

 Вивчаємо себе
Дидактична мета: учити говорити комплі-

менти.

Зміст
Діти утворюють коло. Одна дитина — у цен-

трі. Учні по черзі звертаються до товариша в колі 
зі словами: «Мені подобається твоя посмішка, 
вона привітна й щира», «Мені подобається твоя 
зачіска, ти завжди гарно зачесаний...».

 За покупками
Дидактична мета: закріплювати знання дітей 

про довкілля.

Зміст
Дітям пропонують назви магазинів: «Одяг», 

«Канцелярські товари», «Спортивні товари», 
«Аптека», «Продукти» тощо. Діти обирають ма-
газин, до якого підуть «купувати» предмети осо-
бистої гігієни, продукти харчування, спортивне 
приладдя, ліки тощо.

 Так чи ні?
Дидактична мета: учити робити самостійний 

вибір, обґрунтовуючи свою думку.

Зміст
Вихователь ставить запитання, на які учні по-

винні відповісти тільки одним із двох слів: «так» 
або «ні».

Орієнтовні питання
а) Спати потрібно не менше 9 годин на добу. 

(Так)
б) Харчуватися слід завжди в один і той же час. 

(Так)
в) Недоїдання корисне для здоров’я. (Ні)
г) Їсти потрібно швидко, не затримуючи інших. 

(Ні)

 Тренуємо емоції
Дидактична мета: учити проявляти емоції.

Зміст
Необхідно показати емоції за допомогою об-

личчя, якщо:
  отримали бажаний подарунок;
  злякалися чогось;
  зустріли друга, якого давно не бачили;
  розбили чашку;
  не вивчили урок.

 Назви більше
Дидактична мета: закріплювати знання про 

правила гігієни.

Зміст
Діти об’єднуються у дві команди: «Брудну-

лі» й «Чепурухи». Члени команди «Чепурухи» 
по черзі називають героїв казок, які піклувалися 
про своє здоров’я. Члени команди «Бруднулі» на-
зивають героїв, які нехтували своїм здоров’ям.
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Перша команда. Попелюшка стежила за чи-
стотою, добросовісно ставилася до доручень. Була 
працьовитою, чемною, тому стала нареченою 
принца. 

Друга команда. Іванко не послухався сестриці 
Оленки, напився водиці із калюжі — і став козе-
нятком.

 Торкніться...
Дидактична мета: закріплювати знання про 

правила піклування про своє здоров’я.

Зміст
Діти утворюють коло.

Вихователь. Якщо це корисне для здоров’я, то 
торкніться носа, якщо ні — вуха. Чи корисні 
каша, чіпси, сік, кефір, сир, пепсі, м’ясо? Чи 
корисно умиватися, пити холодну воду, чистити 
зуби, мити руки з милом, тривалий час грати 
в комп’ютер?

 Добре чи погано
Дидактична мета: закріплювати правила чем-

ної поведінки.

Зміст
Відповідь діти супроводжують оплесками.

1) Неподалік від школи є парк і ми граємося 
там. Це добре чи погано? (Добре)

2) Ми граємося на подвір’ї. Тут чисто і затишно. 
(Добре)

3) Поблизу нашого будинку є новобудова. Ми 
граємося там. (Погано)

 Можна — не можна!
Дидактична мета: повторювати умови здоро-

вого і безпечного відпочинку.

Зміст
Вихователь зачитує речення, в яких ідеть-

ся про умови здорового і безпечного відпочинку 
та про їх порушення, щоразу запитуючи: «Можна 
чи не можна?» Діти уважно слухають і підтвер-
джують позитивну відповідь оплесками.
1) Гратися на проїжджій частині вулиць і доріг.
2) Купатися під наглядом дорослих.
3) Гратися на будівельних майданчиках, у ске-

лястій чи крутоярій місцевості.

4) Бавитися предметами, якими не можна 
пошкодити руки чи інші частини тіла.

5) Гладити незнайомих чужих тварин і т. ін.

 Телефон
Дидактична мета: моделювати ситуації пові-

домлення про небезпеку за телефонами 101, 102, 
103, 104.

Зміст
Учні «телефонують» і повідомляють про не-

безпеку за телефонами 101, 102, 103, 104.

 Піднеси настрій
Дидактична мета: розкривати значення гар-

ного і веселого настрою для збереження здоров’я.

Зміст
Діти утворюють коло, узявшись за руки. Ко-

жен по черзі розповідає про свій настрій, пояснює, 
який він сьогодні, чому. Якщо у когось у класі 
сумний, невеселий настрій, діти «поліпшують» 
настрій товаришеві з допомогою пози, жестів, мі-
міки, лагідних слів, звуків, віршів чи пісень.

 Світлофорчик
Дидактична мета: повторити правила дорож-

нього руху.

Зміст
Гру проводять на ігровому майданчику. Діти 

показують, як потрібно переходити вулицю, де 
слід рухатися, якщо немає тротуару, і т. ін.

 Допоможи Незнайці
Дидактична мета: закріплювати знання пра-

вил безпечної поведінки вдома.

Зміст
Ігрова ситуація: необхідно допомогти Незнай-

ці стати зразковою дитиною і не потрапляти в різ-
ні халепи (наприклад, Незнайка грається м’ячем 
на проїжджій частині; Незнайка відчиняє двері 
квартири незнайомцеві).

 Надай допомогу
Дидактична мета: учити надавати першу ме-

дичну допомогу.

Зміст
Гра в лікарню. Діти «надають» першу допомо-

гу при порізі, опіку, невеликій травмі і т. ін.
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КОРИСНЕ ДОЗВІЛЛЯ

СЮЖЕТНО-РОЛЬОВІ ІГРИ

 Лікарня
До «лікаря», роль якого виконує учень, звер-

таються «пацієнти» із різними скаргами. «Лікар» 
дає поради. Якщо сам він не зможе дати пораду 
«хворому» — збирає «консиліум», у складі учи-
теля та учнів.

 Магазин
Спочатку облаштовують магазин, тобто готу-

ють товар до продажу. Визначають призначен-
ня магазину — «Одяг», «Канцелярські товари», 
«Аптека», «Супермаркет». «Продавець», роль 
якого грає обраний учень, зустрічає «покупців».

 Пошта
Перед початком гри доцільно провести екскур-

сію на пошту, або вчитель розповідає про праців-
ників зв’язку для того, щоб діти зрозуміли пра-
вила. Розподіляє ролі «сортувальників», «пошта-
рів», «касирів», «відвідувачів». Починається гра.

 Газетний кіоск
Грі передує бібліотечний урок, де дітей озна-

йомлюють із різноманітними періодичними ви-
даннями.

Перед грою обладнуюють вітрину. Працівник 
кіоску починає свою роботу.

 Школа
«Учитель»-учень проводить урок за власним 

вибором.

 Заправна станція
Цю гру, як правило, доцільно об’єднати з грою 

«Автопарк». Розподіляють ролі «диспетчерів», 
«операторів», «шоферів», «механіків». Діти ви-
конують різноманітні дії доставки вантажів і пе-
ревезення пасажирів.

 Кафе
Розподіляють ролі «касирів», «офіціантів», 

«прибиральниць», «відвідувачів». Перед грою об-
ладнують кафе необхідним ігровим матеріалом.

 Банк
Перед грою слід провести екскурсію до банку 

або вихователь розповідає про роботу банківських 
установ. Розподіляють ролі «касирів», «кон-
тролерів», «інкасаторів», «відвідувачів» і т. ін.


