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З  досвіду роботи

Дидактичнаy граy дляy дітейy старшогоy дошкільногоy віку.y Прово-
дитьсяyіндивідуально.

Програмовий зміст: уточнитиyзнанняyтаyуявленняyпроyнавколиш-
нійy світ;y закріпитиy знанняy назвy пальців;y розвиватиy зоровеy сприй-
мання,y увагуy таy пам’ять,y пальчиковуy моторику,y зорово-руховуy ко-
ординацію,y мисленнєвіy операціїy аналізу,y узагальнення;y визначитиy
причинно-наслідковіy зв’язки;y розвиватиy зв’язнеy монологічнеy мов-
лення;yвиховуватиyморальніyякостіyособистості;yбажанняyприйтиyнаy
допомогуyтим,yхтоyїїyпотребує.

Обладнання:yсюжетніyкартинкиyпроблемно-тематичногоyзмісту.
Словник:yіменники-назвиyпальцівy—yвеликий,yвказівний,yсеред-

ній,yбезіменний,yмізинець.

Закличка до гри

Вyменеyєyпомічникиy—
Пальчикиyмоїyпрудкі.
Ліплятьyпальчики,yмалюють,
Пишуть,yлічать,yконструюють.
Захищаютьyіyрятують,
Таyніколиyнеyсумують.
Осьyякіyпомічники,
Пальчикиyмоїyпрудкі!

Ю. Рібцун

Універсальні завдання

yy Дитинаy закриваєy предметиy пальчикамиy спочаткуy провідної,y
аyпотімy—yдругоїyруки.

yy Заy завданнямy педагога,y неy змінюючиy положенняy руки,y дитинаy
піднімаєyназванийyдорослимyпалець.

З  досвіду роботи

* Ю. В. Рібцун,yстаршийyнауковийyспівробітник,yкандидатyпедагогічнихyнаук,yстаршийyнауковийyспівробіт-
никyвідділуyлогопедіїyІнститутуyспеціальноїyпедагогікиyНаціональноїyакадеміїyпедагогічнихyнаукyУкраїни.
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СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Ю. В. Рібцун*, м. Київ

Розвиток дрібної моторики  — це необхідна умова повноцінного розвитку дитини, 
її готовності до шкільного навчання, опанування писемних та зображувальних навичок. 
Важливо, якщо дрібна моторика удосконалюється з одночасним розвитком мовленнєво-
мисленнєвої діяльності, вихованням моральних якостей особистості.
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yy Дитинаy рахує,y скільки...y пливеy (летить, бі-
жить тощо)yправоруч,yліворуч.

yy Заy завданнямy педагогаy дитинаy прикриваєy
певнуyкількістьyперсонажів.

yy Дитинаyпісляyпрослухуванняy(читання)yопо-
віданняyвідповідаєyнаyзапитанняyзаyйогоyзмі-
стом,yпереказуєyтекст.

yy Дитинаy називаєy предметиy заy зразкомy
«одинy—yбагато».

yy Дитинаyможеyсамостійноyпридумуватиyопові-
данняyзаyсюжетноюyкартинкою.

Опис гри
Дорослийy демонструєy дитиніy сюжетнуy кар-

тинку,y читаєy оповідання,y ставитьy запитанняy заy
йогоyзмістом,yпропонуєyврятуватиyтих,yхтоyпотра-
пивy уy біду,y одночасноy закрившиy їхy пальчиками.

Ігрові сюжети
Ілюстрації див. у кольоровій вкладці.

ЗУБАСТИЙ ВОВК

Мовленнєвий матеріал
Насталаyзолотаyосінь.yЯкyхорошеyвyлісі!yДов-

говухіy куцохвостіy веселіy сіріy зайченятаy раділиy
останнімy сонячнимy дням.y Зайченятаy стрибали,y
качалисяy вy купахy опалогоy листя,y веселоy смія-
лися.y Ненавмиснеy вониy розбудилиy сірогоy зуба-
стогоyвовка,yякийyдрімавyнаyосонні.y«Хтоyпосмівy
менеy розбудити?»y —y грізноy клацнувшиy зубамиy
іy витріщившиy очі,y рикнувy вовк.y Швидшеy схо-
ваймоy зайченятy відy злогоy вовка,y прикрившиy їхyy
пальчиками.

(Ю. Рібцун)

Запитання до тексту
yy Якаyпораyроку?
yy Зайченятаyякі?
yy Щоyробилиyзайченята?
yy Когоyвониyрозбудили?
yy Якийyвовк?
yy Щоyсказавyвовкyзайченятам?

додаткові завдання
yy Якy тиy розумієшy виразy «золотаy осінь»?y (Ли-

сточки восени жовті, ніби золоті.)y Щоy щеy
буваєyзолотим?y(Прикраси; руки, які вміють 
багато чого робити.)

yy Чиy знаєшy ти,y щоy такеy осоння?y (Вовк грівся 
на сонечку.)

yy Щоyозначаєyсловоy«рикнув»?
yy Скількиyзайченятyдивлятьсяyліворуч?
yy Слухайy уважноy іy повторюйy безy помилок:y

вовкy—yвовкy—yвовкy—yшовк.
yy Оy якійy поріy рокуy зайченятаy змінюютьy колірy

своєїyшубки?yНавіщо?
yy Зайченятаy іy вовкy сірі.y Хтоy щеy буваєy сірим?y

(Ослик, носоріг, бегемот.)y Аy сизим?y (Голуб.)y
Аyсивим?y(Дідусь, бабуся.)

ЗИМОВІ ЗАПАСИ

Мовленнєвий матеріал
Рудаyпухнастаyпрудкаyвеселаyтурботливаyбіло-

чкаy готуєтьсяy доy зими.y Бігаєy лісовоюy галявиною,y
збираєy грибиy —y іy великі,y іy маленькі.y Нанизуєy їхy
наy гілочкиy дерев,y щобy висихали.y Закриймоy паль-
чикамиy маленькіy грибочки,y щобy вониy моглиy під-
рости,y аy білочкаy зірватиy їхy заy кількаy днів,y колиy
грибиyстанутьyвеликими,yіyласуватиyнимиyвзимку.y

(Ю. Рібцун)

Запитання до тексту
yy Якyбілочкаyготуєтьсяyдоyзими?
yy Якаyбілочка?
yy Якyможнаyсказатиyінакшеy«ласувати»?y(Їсти, 

смакувати.)

додаткові завдання
yy Деyсидитьyбілочка?yДеyростутьyгриби?
yy Білочкаy руда.y Хтоy щеy буваєy рудим?y (Лиси-

ця.)y Аy оранжевим?y (Фрукти, морква, одяг.)
yy Білочкаy нанизуєy грибиy наy гілочки.y Щоy щеy

можнаy нанизати?y (Намистинки на нитку.)
yy Слухайy уважноy іy повторюйy безy помилок:y

білкаy —y гілкаy —y галкаy —y палкаy —y пилка.
yy Добериyслово-«навпаки»yдоyсловаy«великий».y

(Маленький.)y «Високо».y (Низько.)y «Вгорі».y
(Внизу.)

yy Цеyгриб.yЯкyназватиyменшийyгриб?y(Грибок.)y
Аyзовсімyмаленький?y(Грибочок.)

yy Скількиyгрибівyнаyгаляві?yАyгрибочків?

КІТ МАРИК

Мовленнєвий матеріал
Кітy Марикy дужеy любивy поспатиy іy сердив-

ся,y колиy йогоy хтосьy розбудить.y Якосьy уy комір-
чиніy сіріy маленькіy прудкіy мишкиy заходилисяy
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гратиy вy піжмурки.y Вониy бігали,y пищалиy іy роз-
будилиy Марика.y Нуy йy розсердивсяy Марик!y За-
бігy кітy уy комірчинуy —y хвістy трубою,y спинаy
дугою,y кігтіy розчепірені,y очіy горятьy жовтимy
вогнем.y Стережіть,y мишки!y Нумоy швидень-
коy заховаймоy мишенятy відy кота,y закрившиy їхyy
пальчиками.y

(Ю. Рібцун)

Запитання до тексту:
yy Щоyбулоyдоyвподобиyкотові?
yy Якіyмишки?
yy Уyякуyгруyгралисяyмишки?
yy ЧомуyрозсердивсяyМарик?

додаткові завдання
yy Щоyтакеy«комірчина»?
yy Мишкиy бігали.y Хтоy (що)y щеy вмієy бігати?y

(Тварини, птахи, люди; час, вода біжить.)
yy ОчіyвyМарикаyгорілиyжовтимyвогнем.yЩоyщеy

можеy горіти?y (Деревина, папір, вогнище, ав-
томобільні фари, свічка, світлофор, гірлян-
ди, лампа.)

yy Скількиyмишокyбіглоyправоручy(ліворуч)?
yy Слухайy уважноy іy повторюйy безy помилок:y

мишкаy —y мискаy —y маскаy —y каскаy —y ла-
скаy—yлискаy—yрискаy—yіриска.

yy Добериy слово-«навпаки»y доy словаy «ховати».y
(Знаходити.)y«Спати».y(Прокидатися.)

ПО ГРИБИ

Мовленнєвий матеріал
Насталаy грибнаy пора.y Оленкаy зy бабусею,y

узявшиy кошики,y пішлиy вy лісy поy гриби.y Олен-
каy озирнуласяy іy побачилаy галявинуy зy яскра-
вимиy грибами.y Особливоy їйy сподобалисяy гри-
биy зy червонимиy шапинкамиy уy біліy цяточки.y
Цеy булиy мухомори.y Дівчинкаy зраділаy такимy
красивимy грибамy іy вирішилаy назбиратиy їхy по-
внийy кошик.y Оленкаy неy знала,y щоy мухомориy
отруйні.y Сховаймоy їхy відy дівчинки,y прикрившиyy
пальчиками.

(Ю. Рібцун)

Запитання до тексту
yy Якаyнасталаyпора?
yy КудиyпішлиyОленкаyзyбабусею?
yy ЯкіyгрибиyсподобалисяyОленці?yЧиyїхyможнаy

їсти?yЧому?

додаткові завдання
yy Якіy грибиy тиy знаєш?y Аy тиy коли-небудьy

збирав(-ла)yгриби?
yy Якy тиy гадаєш,y чомуy грибиy назвалиy підберез-

никамиy(піддубниками, підосичниками)?yПідy
якимиy деревамиy вониy ростуть?y (Під дубом, 
березою, осикою.)y Деy ростутьy опеньки?y (Біля 
пеньків.)

yy Чиy знаєшy ти,y якy називаютьсяy оранжевіy гри-
би,y зображеніy наy картинці?y (Лисички.)y Аy щеy
якіyлисичкиyбувають?y(Тварини.)yГрибок-ли-
сичкаyоранжевогоyкольору,yаyлисичка-твари-
наyяка?y(Руда.)

yy Щоy можнаy робитиy зy грибами?y (Смажити,  
варити, солити, сушити, консервувати.)

yy Добериyслово-«навпаки»yдоyсловаy«їстівний».y
(Отруйний.)

ПАВУК ПУНДИК

Мовленнєвий матеріал
ПавукyПундикy—yумілийyмайстер.yВінyплетеy

надзвичайноyтонку,yнепомітнуyтаyміцнуyпавути-
ну.y П’ятероy друзівy летілиy наy гостинуy доy комараy
іyненарокомyпотрапилиyвyпавутину.yНаyїхнєyща-
стяyПундикаyнеyбулоyвдома.yДрузіyзyусіхyсилyна-
магалисяyзвільнитися,yалеyмарно.yРаптомyбабкаy
побачила,yщоyдоyпавутиниyнаближаєтьсяyпавук.y
Нумоy сховаємоy комахy відy павука,y прикрившиy
пальчикамиyтак,yщобyПундикyїхyнеyпобачив.yПо-
тримаймоy пальчики,y покиy комахиy неy виплута-
ютьсяyзyпавутини.y

(Ю. Рібцун)

Запитання до тексту
yy Чомуy Пундикаy називалиy майстром?y Хтоy та-

кийyмайстер?
yy Щоyплетеyпавук?
yy Скількиyдрузівyлетілоyдоyкомара?

додаткові завдання
yy Павукyплетеyпавутину.yЩоyщеyможнаyплеyстиy

іy зy чого?y (З вовняних ниток плетуть одяг 
і шапочки.)

yy Якyможнаyінакшеyсказатиy«наyгостину»?y(У го-
сті.)y «Ненароком»?y (Випадково, ненавмисне.)

yy Якyможнаyназватиyоднимyсловомyтих,yхтоyпо-
трапивyуyпавутину?y(Комахи.)

yy Хтоy (що)y щеy вмієy літати,y крімy комах?y (Пові-
тряний транспорт, змій, кулька, птахи.)
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yy Хтоyправоручyнаyпавутиніy(ліворуч, вгорі, внизу)?
yy Слухайy уважноy іy повторюйy безy помилок:y

бабкаy —y папкаy —y лапкаy —y сапкаy —y шапка.

ЗМЕРЗЛІ ПТАШКИ

Мовленнєвий матеріал
Насталаy сніжнаy морозянаy зима,y зy пронизли-

вимиy вітрамиy таy злимиy завірюхами.y Холодноy
таy голодноy звірятамy іy пташкам.y Сидятьy пташкиy
зіщулившись,y настовбурчившиy пір’ячко,y трем-
тятьy наy морозі.y Нумоy закриємоy своїмиy теплимиy
пальчикамиyпташок,yзігріємоyїх.

(Ю. Рібцун)

Запитання до тексту
yy Якоюyзимаyбула?
yy Чомуyзвірятамyіyпташкамyголодноyвзимку?
yy Якyсидятьyпташкиyнаyгілках?

додаткові завдання
yy Чомуy завірюхуy називаютьy злою?y Щоy (хто)y

щеy можеy бутиy злим?y (Мороз, люди, звірі.)
yy Якихy пташокy тиy закрив(-ла)?y (Синичок і го-

робців.)
yy Когоy більшеy —y синичокy чиy горобців?y

Наyскільки?
yy Чомуy миy неy закрилиy пальчикамиy снігурів?
yy Чимyласуютьyснігурі?y(Горобиною.)
yy Скількиyпташокyдивлятьсяyправоручy(ліворуч)?
yy Слухайy уважноy іy повторюйy безy помилок:y хо-

лодноy—yголодно,yголодноy—yголодно,yголод-
ноy—yхолодно,yхолодноy—yхолодно.

yy Добериy слова-«навпаки»y доy слівy «голодно»,y
«холодно».y(Сито, тепло.)

ХИЖА ЩУКА 

Мовленнєвий матеріал
Різніy рибиy живутьy уy річці.y Рибки-малюкиy

дужеyцікаві,yтомуyзазираютьyуyрізні,yнавітьyнай-
темнішіy куточки.y Рибкиy щеy зовсімy малі,y аy томуy
неy знають,y щоy десьy наy глибині,y уy водоростях,y
можеyховатисьyзлаyзубатаyхижаyщука.yДивіться,y
осьy вонаy тутy якy тут!y Заховаймоy рибок-малюківy
відyщуки,yзакрившиyїхyпальчиками.y

(Ю. Рібцун)

Запитання до тексту
yy Деyживутьyрибки?
yy Якаyщука?

додаткові завдання
yy Рибкиyякі?y
yy Скількиyрибокyпливлоyправоручy(ліворуч)?y
yy Слухайyуважноyіyповторюйyбезyпомилок:yриб-

каy —y шибкаy —y шапкаy —y папкаy —y лапкаy —y
сапка.

yy Добериy словоy «навпаки»y доy словаy «глибо-
кий».y(Мілкий.)

БРИКЛИВА КОЗА

Мовленнєвий матеріал
Уy бабусіy Одаркиy єy козаy Марфутаy —y сіра,y ро-

гата,y бриклива.y Неy догледишy заy неюy —y одразуy
влізеyвyшкоду.yОсьyіyсьогодніyзаскочилаyкозаyвyго-
родy —y іy доy капусти!y Неy стількиy з’їсть,y скількиy
попсує.y Аy бабусіy неy будеy зy чогоy борщy зварити.y
Допоможімоy бабусіy Одарціy зберегтиy урожай,y за-
крившиyкапустуyпальчиками.

(Ю. Рібцун)

Запитання до тексту
yy ЯкаyсвійськаyтваринаyєyуyбабусіyОдарки?
yy Розкажи,yкозаyяка.
yy Якy інакшеy сказатиy «псувати»?y (Ламати, 

топтати)

додаткові завдання
yy Якаyтваринаyїстьyтравуyякyкоза?yХтоyлюбитьy

капусту?
y


