
 Вчити  дитину викла-
дати з геометричних 
фігур (чи сірнико-
вих  та інших коро-
бочок) план розмі-
щення меблів у ляль-
ковій кімнаті або 
розставляти іграш-
кові меблі відповідно 
до   зразка, який за-
пропонував дорос-
лий. 

Замальовувати план 
розміщення меблів в 
кімнаті та грати в 
ігри типу „Де захова-
вся ведме-
дик?” (позначити на 
план-схемі кімнати 
місцезнаходження 
іграшки   та пропо-
нувати дитині знай-
ти схованку). 

Грати в ігри, обернені 
описаній вище: ди-
тина ховає іграшку і 

позначає на плані її 
місцезнаходження, а 
дорослий шукає схо-
ванку. 

 „Більше, довше і корот-

ше”  

Сказати дитині: „Зараз я буду 
говорити тобі слова, а ти відпо-
відатимеш, яке слово більше, 
яке менше, яке довше, яке 
коротше”. 

Удав чи черв’ячок? Яке 
довше? Чому? 

Кіт чи кит? Яке більше? 
Чому? 

Хвіст чи хвостик? Яке 
коротше? Чому? 

Кущ чи кущик? Яке біль-
ше? Чому? 

Формує вміння   

      відокремлювати 

        форму поняття    

          від його змісту 

 Ці ігри формують у 
дітей розуміння 

зв’язків між об’єк-
тами довкілля і 

вміння співвідноси-
ти план реальних 

об’єктів і план  їх-
ніх моделей. 

     Формування просторових  уявлень   

Інтелектуальна готовність дитини до шкільного навчання 
залежить не стільки від обсягу знань, скільки від рівня 
розвитку мислення. Отже, основний показник готовності 
дитини до навчання в школі – рівень розвитку    наочно-
образного мислення.   

Щ О  К О Р И С Н О  І  Ц І К А В О  ?     П О Р А Д И  Б А Т Ь К А М  

 

Логічні мовленнєві 
ігри 

 “Яке слово зайве?” 
1. Тюльпан, лілія, ромаш-
ка, квасоля, фіалка. 
2.  Річка, озеро, міст, мо-
ре, ставок. 
3.  Лялька, м’яч, скакалка, 
пісок, дзиґа. 
4.  Курка, качка, орел, 
гусак, індик. 
5. Тополя, береза, липа, 
малина, дуб. 
 

«Підбери  пару до слова» 

Птах – пір’я. Риба - … 
Огірок – овоч. Ромашка - … 
Учитель – школа. Лікар - … 
Ранок – сніданок. Вечір - … 
Людина – руки. Кіт - … 
Риба – вода. Птах - … 
Червоний – стій. Зелений - .. 
Осінь – дощ. Зима - …                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Хто голосніше му-

кає – півень чи корова? 

 Скільки грибів ви-

росте з насіння ялин-
ки? 

 Сіли на воду три 

горобчики, один поле-
тів. Скільки залишило-
ся? 

 Як найліпше і най-

швидше зірвати кавуна 
з дерева? 

 Чотири яйця ва-

рять чотири хвилини. 
Скільки хвилин потріб-
но варити одне яйце? 

 Хто швидше доле-

тить до квітки  – мете-



 «Увага – це ті двері,   
через які проходить все,  

що входить в душу людини із зовнішнього світу» 
                                    К.Д.Ушинський     

Ігри для 

тренування 

уваги та 

пам”яті  

І Н Т Е Л Е К Т У А Л Ь Н А  Г О Т О В Н І С Т Ь  

«Весе
ле тр

иборс
тво» 

Вибираєте три види «спорту», наприклад, 

конструювання з кубиків, малювання яко-

їсь тварини і проказування лічилки або 

вірша. Кожне завдання слід виконувати 

дуже швидко і точно (тренується переве-

дення уваги), бажано за певний відведе-

ний час. 

«Мені подарували на день наро-

дження…» Перший гравець розпочинає: «Мені подару-

вали на день народження...торт». Другий 

повторює цю фразу повністю і додає ще одне 

слово-«подарунок», третій – повторює попе-

редні слова і додає своє, і т.д. Хто не може 

дотриматись правил, - вибуває. Однак, коли 

грають троє – четверо, вибування не має сен-

су, адже головне в цій грі – тренування па-

м’яті та уваги, і ще – азарт! 

«Забо
ронен

е сло
во» 

Ведучий ставить запитання, а гравець 

відповідає. Відповіді можуть бути різни-

ми, лише не можна вимовляти одне за-

боронене слово, про яке ви попередньо 

домовилися, наприклад, слово «не». 

Приклади запитань: «Ти спиш у ванні?»,    

«Сніг жовтий?», «Ти вмієш літати?», 

«Ти був на Місяці?» і т.п. Дитина повин-

на знайти таку форму відповіді, щоб 

дотриматися правила гри. Як тільки           
    

дитина помилиться, 

           
           

      ви міняєтеся з нею 

           
           

           
    ролями. 

«Заборонен
ий колір» 

Домовляються, який колір буде 

«забороненим». Дорослий задає 

запитання дитині, а та в свою чер-

гу відповідає, а коли відповіддю є 

«заборонений» колір – плескає в 

долоні. Наприклад: 

«заборонений» - зелений. 

Питання: - Якого кольору вода? – 

Синього. 

Якого кольору трава? – хлоп! – і 

т.д. 

 



   П О Р А Д И  Б А Т Ь К А М  

Не секрет, що інтелектуальний розвиток дитини напряму 
залежить від фізичного. Досконалість рухів рук відіграє в 
цьому не останню роль, а для формування навички пись-
ма дитини в школі – найпершу. 
Тому дуже корисним буде:  
 

 складання конструкторів з дрібних деталей,  

 ігри з мозаїкою,  

 нанизування намиста, ліплення,  

 вирізування ножицями, аплікація,   
копіювання  дрібних малюнків,  

 малювання по крапках, 
домальовування та ін. 

 Розвиває вміння орієнтуватись у просторі, слухати та виконувати інструкцію, закріплює навички 
лічби, знання геометричних фігур, величини, кольору. Один з варіантів такого диктанту може бути 
таким: 
«В правому верхньому куті намалюй три (4,5,8…)   жовтих трикутники (прямокутників, квадратів, 
кругів…). Четверту (п’яту) фігуру заштрихуй. В лівому верхньому (нижньому) куті намалюй дві 
(три) ялинки, у кожної з яких  по три пари гілочок.  В правому нижньому куті намалюй 6 квадратів, 
третій квадрат розділи пополам. Справа посереди-
ні намалюй три грибочки, один з яких більший, а 
два – менші. В центрі аркуша намалюй сонечко, у 
якого 12 промінців…».  
Обсяг завдань – визначається індивідуально, відповід-
но до можливостей дитини. 

Запропонуйте дитині: 
 
  

 Слуховий диктант 

 Дитину налаштувати на те, що ін-
струкцію слід уважно прослухати і відра-
зу виконати, оскільки кожна вказівка 
промовляється один раз (при потребі 
дорослий, звичайно, повторює інструк-
цію). 

 “Витоки 

творчих 

здібностей і 

обдарованості 

дітей на 

кінчиках їх 

пальців. Чим 

більше 

майстерності в 

дитячій руці, 

тим розумніша 

дитина” 

Сухомлинський  

Викласти з мотузки контур хатинки, ялинки, тваринки... 
Посипати „піском” (манкою, пшоном) намальовану вами дорі-

жку (5-7 см). „Пісок” потрібно сипати трьома пальцями, не 
виходячи за край доріжки. В подальшому доріжки усклад-
нюються – поворотами та перешкодами. 

Приготувати „святковий обід”, виліпивши з  пластиліну 
„ковбаски”, „млинчики”, „торт”. Зробити з пластиліну таріл-
ки (або вирізати з паперу). Заодно можна пограти в мате-
матичні ігри (наприклад, мама-свинка спекла для поросят 
6 пиріжків і розділила їх між трьома дітьми по-
рівну).                                           

 



 Розробка, набір, дизайн—Інна 

Кіндрат 

 Рівненський НВК №1 

„Ланцюжок слів” 
- Кішка буває яка? 
- Пухнаста, ласкава,   
  різнокольорова... 
- Що ще буває різнокольоровим? 
- Веселка, плаття, телевізор... 
- Яким  ще може бути плаття? 
- Шовковим, новим, прямим... 
- Що ще може бути прямим?.. 
- Лінія, дорога, погляд... 

 „Що змінилось?” 
Дорогою до дитсадка уважно 
роздивляємось навколо, помі-
чаємо все до найменших де-
талей і запам’ятовуємо. А 
ввечері, дорогою додому, на-
магаємось розібратись, що ж 
змінилось в навколишньому 
пейзажі: вранці тут стояла ма-
шина з продуктами (а зараз 
немає), на лавці в дворі не 
було нікого (а тепер сидить 
кішка)... До речі, і мама чи та-
то разом з дитиною потрену-
ють свою  увагу та пам’ять. 

„Додавання” 
Дорослий називає кілька предметів, 
об’єктів, а дитина додає  інші предмети 
та об’єкти для того, щоб утворилось за-
дане дорослим об’єднання. Наприклад: 
Лисиця, вовк, заєць, ведмідь. Що слід 
додати, щоб утворився ліс? (дерева, 
гриби, траву, інших тварин, птахів). Щоб 
утворився зоопарк? (клітки, доглядача, 
доріжки, інших звірів, квитки, директора, 
відвідувачів). Щоб утворилась казка? 
(чари, інших героїв, дію...). Цирк? 
(дресирувальника, глядачів, приміщен-
ня цирку). 

 Бажаємо Вам цікавого та корисного 

спілкування з Вашими дітьми 


