З досвіду роботи

ДИДАКТИЧНА ГРА
«ПРУДКІ ПАЛЬЧИКИ» ДЛЯ ДІТЕЙ
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 мовленнєвомисленнєвої діяльності, вихованням моральних якостей особистості.

Дидактичнаy граy дляy дітейy старшогоy дошкільногоy віку.y Проводитьсяyіндивідуально.
Програмовий зміст: уточнитиyзнанняyтаyуявленняyпроyнавколишнійy світ;y закріпитиy знанняy назвy пальців;y розвиватиy зоровеy сприймання,y увагуy таy пам’ять,y пальчиковуy моторику,y зорово-руховуy координацію,y мисленнєвіy операціїy аналізу,y узагальнення;y визначитиy
причинно-наслідковіy зв’язки;y розвиватиy зв’язнеy монологічнеy мовлення;yвиховуватиyморальніyякостіyособистості;yбажанняyприйтиyнаy
допомогуyтим,yхтоyїїyпотребує.
Обладнання:yсюжетніyкартинкиyпроблемно-тематичногоyзмісту.
Словник:yіменники-назвиyпальцівy—yвеликий,yвказівний,yсередній,yбезіменний,yмізинець.

Ю. В. Рібцун


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.
* Ю. В. Рібцун,yстаршийyнауковийyспівробітник,yкандидатyпедагогічнихyнаук,yстаршийyнауковийyспівробітникyвідділуyлогопедіїyІнститутуyспеціальноїyпедагогікиyНаціональноїyакадеміїyпедагогічнихyнаукyУкраїни.
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ЛОГОПЕД

З досвіду роботи
yy Дитина рахує, скільки... пливе (летить, біжить тощо) праворуч, ліворуч.
yy За завданням педагога дитина прикриває
певну кількість персонажів.
yy Дитина після прослухування (читання) оповідання відповідає на запитання за його змі
стом, переказує текст.
yy Дитина називає предмети за зразком
«один — багато».
yy Дитина може самостійно придумувати оповідання за сюжетною картинкою.
Опис гри
Дорослий демонструє дитині сюжетну картинку, читає оповідання, ставить запитання за
його змістом, пропонує врятувати тих, хто потрапив у біду, одночасно закривши їх пальчиками.
Ігрові сюжети
Ілюстрації див. у кольоровій вкладці.
ЗУБАСТИЙ ВОВК
Мовленнєвий матеріал
Настала золота осінь. Як хороше в лісі! Довговухі куцохвості веселі сірі зайченята раділи
останнім сонячним дням. Зайченята стрибали,
качалися в купах опалого листя, весело сміялися. Ненавмисне вони розбудили сірого зуба
стого вовка, який дрімав на осонні. «Хто посмів
мене розбудити?» — грізно клацнувши зубами
і витріщивши очі, рикнув вовк. Швидше сховаймо зайченят від злого вовка, прикривши їхy
пальчиками.
(Ю. Рібцун)
yy
yy
yy
yy
yy
yy

Запитання до тексту
Яка пора року?
Зайченята які?
Що робили зайченята?
Кого вони розбудили?
Який вовк?
Що сказав вовк зайченятам?

Додаткові завдання
yy Як ти розумієш вираз «золота осінь»? (Ли
сточки восени жовті, ніби золоті.) Що ще
буває золотим? (Прикраси; руки, які вміють
багато чого робити.)
yy Чи знаєш ти, що таке осоння? (Вовк грівся
на сонечку.)

ЛОГОПЕД

yy Що означає слово «рикнув»?
yy Скільки зайченят дивляться ліворуч?
yy Слухай уважно і повторюй без помилок:
вовк — вовк — вовк — шовк.
yy О якій порі року зайченята змінюють колір
своєї шубки? Навіщо?
yy Зайченята і вовк сірі. Хто ще буває сірим?
(Ослик, носоріг, бегемот.) А сизим? (Голуб.)
А сивим? (Дідусь, бабуся.)
ЗИМОВІ ЗАПАСИ
Мовленнєвий матеріал
Руда пухнаста прудка весела турботлива білочка готується до зими. Бігає лісовою галявиною,
збирає гриби — і великі, і маленькі. Нанизує їх
на гілочки дерев, щоб висихали. Закриймо пальчиками маленькі грибочки, щоб вони могли підрости, а білочка зірвати їх за кілька днів, коли
гриби стануть великими, і ласувати ними взимку.
(Ю. Рібцун)
Запитання до тексту
yy Як білочка готується до зими?
yy Яка білочка?
yy Як можна сказати інакше «ласувати»? (Їсти,
смакувати.)
Додаткові завдання
yy Де сидить білочка? Де ростуть гриби?
yy Білочка руда. Хто ще буває рудим? (Лисиця.) А оранжевим? (Фрукти, морква, одяг.)
yy Білочка нанизує гриби на гілочки. Що ще
можна нанизати? (Намистинки на нитку.)
yy Слухай уважно і повторюй без помилок:
білка — гілка — галка — палка — пилка.
yy Добери слово-«навпаки» до слова «великий».
(Маленький.) «Високо». (Низько.) «Вгорі».
(Внизу.)
yy Це гриб. Як назвати менший гриб? (Грибок.)
А зовсім маленький? (Грибочок.)
yy Скільки грибів на галяві? А грибочків?
КІТ МАРИК
Мовленнєвий матеріал
Кіт Марик дуже любив поспати і сердився, коли його хтось розбудить. Якось у комірчині сірі маленькі прудкі мишки заходилися
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грати в піжмурки. Вони бігали, пищали і розбудили Марика. Ну й розсердився Марик! Забіг кіт у комірчину — хвіст трубою, спина
дугою, кігті розчепірені, очі горять жовтим
вогнем. Стережіть, мишки! Нумо швиденько заховаймо мишенят від кота, закривши їхy
пальчиками.
(Ю. Рібцун)
yy
yy
yy
yy

Запитання до тексту:
Що було до вподоби котові?
Які мишки?
У яку гру гралися мишки?
Чому розсердився Марик?

Додаткові завдання
yy Що таке «комірчина»?
yy Мишки бігали. Хто (що) ще вміє бігати?
(Тварини, птахи, люди; час, вода біжить.)
yy Очі в Марика горіли жовтим вогнем. Що ще
може горіти? (Деревина, папір, вогнище, автомобільні фари, свічка, світлофор, гірлянди, лампа.)
yy Скільки мишок бігло праворуч (ліворуч)?
yy Слухай уважно і повторюй без помилок:
мишка — миска — маска — каска — ла
ска — лиска — риска — іриска.
yy Добери слово-«навпаки» до слова «ховати».
(Знаходити.) «Спати». (Прокидатися.)
ПО ГРИБИ
Мовленнєвий матеріал
Настала грибна пора. Оленка з бабусею,
узявши кошики, пішли в ліс по гриби. Оленка озирнулася і побачила галявину з яскравими грибами. Особливо їй сподобалися гриби з червоними шапинками у білі цяточки.
Це були мухомори. Дівчинка зраділа таким
красивим грибам і вирішила назбирати їх повний кошик. Оленка не знала, що мухомори
отруйні. Сховаймо їх від дівчинки, прикрившиy
пальчиками.
(Ю. Рібцун)
Запитання до тексту
yy Яка настала пора?
yy Куди пішли Оленка з бабусею?
yy Які гриби сподобалися Оленці? Чи їх можна
їсти? Чому?
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Додаткові завдання
yy Які гриби ти знаєш? А ти коли-небудь
збирав(-ла) гриби?
yy Як ти гадаєш, чому гриби назвали підберезниками (піддубниками, підосичниками)? Під
якими деревами вони ростуть? (Під дубом,
березою, осикою.) Де ростуть опеньки? (Біля
пеньків.)
yy Чи знаєш ти, як називаються оранжеві гриби, зображені на картинці? (Лисички.) А ще
які лисички бувають? (Тварини.) Грибок-лисичка оранжевого кольору, а лисичка-тварина яка? (Руда.)
yy Що можна робити з грибами? (Смажити,
варити, солити, сушити, консервувати.)
yy Добери слово-«навпаки» до слова «їстівний».
(Отруйний.)
ПАВУК ПУНДИК
Мовленнєвий матеріал
Павук Пундик — умілий майстер. Він плете
надзвичайно тонку, непомітну та міцну павутину. П’ятеро друзів летіли на гостину до комара
і ненароком потрапили в павутину. На їхнє ща
стя Пундика не було вдома. Друзі з усіх сил намагалися звільнитися, але марно. Раптом бабка
побачила, що до павутини наближається павук.
Нумо сховаємо комах від павука, прикривши
пальчиками так, щоб Пундик їх не побачив. Потримаймо пальчики, поки комахи не виплутаються з павутини.
(Ю. Рібцун)
Запитання до тексту
yy Чому Пундика називали майстром? Хто такий майстер?
yy Що плете павук?
yy Скільки друзів летіло до комара?
Додаткові завдання
yy Павук плете павутину. Що ще можна плести
і з чого? (З вовняних ниток плетуть одяг
і шапочки.)
yy Як можна інакше сказати «на гостину»? (У го
сті.) «Ненароком»? (Випадково, ненавмисне.)
yy Як можна назвати одним словом тих, хто потрапив у павутину? (Комахи.)
yy Хто (що) ще вміє літати, крім комах? (Повітряний транспорт, змій, кулька, птахи.)
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yy Хто праворуч на павутині (ліворуч, вгорі, внизу)?
yy Слухай уважно і повторюй без помилок:
бабка — папка — лапка — сапка — шапка.

ЗМЕРЗЛІ ПТАШКИ
Мовленнєвий матеріал
Настала сніжна морозяна зима, з пронизливими вітрами та злими завірюхами. Холодно
та голодно звірятам і пташкам. Сидять пташки
зіщулившись, настовбурчивши пір’ячко, тремтять на морозі. Нумо закриємо своїми теплими
пальчиками пташок, зігріємо їх.
(Ю. Рібцун)
Запитання до тексту
yy Якою зима була?
yy Чому звірятам і пташкам голодно взимку?
yy Як сидять пташки на гілках?
Додаткові завдання
yy Чому завірюху називають злою? Що (хто)
ще може бути злим? (Мороз, люди, звірі.)
yy Яких пташок ти закрив(-ла)? (Синичок і горобців.)
yy Кого більше — синичок чи горобців?
На скільки?
yy Чому ми не закрили пальчиками снігурів?
yy Чим ласують снігурі? (Горобиною.)
yy Скільки пташок дивляться праворуч (ліворуч)?
yy Слухай уважно і повторюй без помилок: холодно — голодно, голодно — голодно, голод
но — холодно, холодно — холодно.
yy Добери слова-«навпаки» до слів «голодно»,
«холодно». (Сито, тепло.)
ХИЖА ЩУКА
Мовленнєвий матеріал
Різні риби живуть у річці. Рибки-малюки
дуже цікаві, тому зазирають у різні, навіть найтемніші куточки. Рибки ще зовсім малі, а тому
не знають, що десь на глибині, у водоростях,
може ховатись зла зубата хижа щука. Дивіться,
ось вона тут як тут! Заховаймо рибок-малюків
від щуки, закривши їх пальчиками.
(Ю. Рібцун)

ЛОГОПЕД

Запитання до тексту
yy Де живуть рибки?
yy Яка щука?
Додаткові завдання
yy Рибки які?
yy Скільки рибок пливло праворуч (ліворуч)?
yy Слухай уважно і повторюй без помилок: рибка — шибка — шапка — папка — лапка —
сапка.
yy Добери слово «навпаки» до слова «глибокий». (Мілкий.)

БРИКЛИВА КОЗА
Мовленнєвий матеріал
У бабусі Одарки є коза Марфута — сіра, рогата, бриклива. Не догледиш за нею — одразу
влізе в шкоду. Ось і сьогодні заскочила коза в город — і до капусти! Не стільки з’їсть, скільки
попсує. А бабусі не буде з чого борщ зварити.
Допоможімо бабусі Одарці зберегти урожай, закривши капусту пальчиками.
(Ю. Рібцун)
Запитання до тексту
yy Яка свійська тварина є у бабусі Одарки?
yy Розкажи, коза яка.
yy Як інакше сказати «псувати»? (Ламати,
топтати)
Додаткові завдання
yy Яка тварина їсть траву як коза? Хто любить
капусту?
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