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Життєве кредо:

Життя – це постійний рух, нові цікаві знайомства і

взаємодопомога

Педагогічне кредо:
Навчаючи – учись, навчаючи – твори, у процесі

творчості – навчай та

навчайся



Мої досягнення



Самоосвіта
 Підвищення кваліфікації: Київський університет ім. Б. Грінченка (150 год.).

 Сертифікат “Освітня кінезіологія для дошкільнят, або чому треба навчатися в 

русі” (3 год).

 Сертифікат “ Як організувати методичну роботу в дідтсадку віддалено” (1 

год.).

 Сертифікат “Психологічний антиконавірус: як налаштуватися на дистанційну 

роботу” (1 год.).

 Сертифікат “Ефективні методи та прийоми розвитку мовлення у дітей 

старшого дошкільного віку” (2 год.).

 Сертифікат “ Формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей 

дошкільного віку” (2 год.).

 Сертифікат “Ефективні методи та прийоми розвитку мовлення у дітей 

старшого дошкільного віку: поради науковців, лайфхаки від практиків” (2 

год.).

 Сертифікат “Як справлятися зі змінами: соціально-емоційне навчання через 

гру” (18 год.).

 Сертифікат “Безбар’єрна грамотність” (6 год.).



Роль дидактичних ігор у сенсорному розвитку дітей раннього віку

 Мета - теоретично обґрунтувати вплив дидактичних ігор на сенсорне

виховання дітей раннього віку.

 Об'єкт - сенсорне виховання дітей раннього віку.

 Предмет - вплив дидактичної гри на сенсорне виховання дітей раннього

віку.

 Гіпотеза - сенсорне виховання дітей раннього віку проходить більш

ефективно, при використанні дидактичної гри.

 Завдання дослідження проблеми:

- Вивчити зміст сенсорного виховання в умовах ДНЗ.

- Розглянути зміст і завдання сенсорного виховання в сучасній вітчизняній

педагогіці.

- Визначити роль дидактичної гри в сенсорному розвитку дітей раннього віку.

- Представити орієнтовний перелік дидактичних ігор для роботи з дітьми.

 Методи дослідження: аналіз літератури, спостереження, експеримент.



Використання дидактичної гри в сенсорному розвитку 

дітей раннього віку

Основна особливість дидактичних ігор - навчальна. З'єднання в

дидактичних іграх навчальної задачі, наявність готового змісту і правила дає

можливість вихователю більш планомірно використовувати ці ігри для

розумового виховання молодших дошкільнят. Вони створюються дорослими з

метою виховання і навчання дітей раннього віку, але не відкрито, а реалізуються

через ігрову завдання.

Ці ігри сприяють розвитку пізнавальної діяльності, інтелектуальних

операцій. Пізнання навколишньої дійсності ґрунтується на конкретних відчуттях

і сприйнятті, те, що ми бачимо, помітний, чуємо. У дошкільному віці

безпосереднє, чуттєве пізнання - основне джерело знань про навколишній світ. У

дидактичних іграх і вправах треба надавати дітям можливість. Повторно

сприймати навколишні предмети і їх властивості, вправляти їх розпізнання і

відмінності



Дидактичний сенс вправ якраз і полягає в тому, що дитина отримує

можливість діяти сам. Якщо матеріал невідомий дітям, необхідна

активніша педагогічний вплив. У зміст дидактичних ігор іграшок

особливості національного характеру, природи, історії, праці, побуту

того чи іншого народу. З покоління в покоління передаються дидактичні

іграшки, створені народом для розвитку мови, волі, уваги, точності до

координації рухів.

Види дидактичних ігор:

1) Ігри - забави

2) Настільно-друковані

3) Словесні

4) Музичні

Обов'язковим елементом дидактичним ігор є:

1) Віддзеркалення навчального матеріалу

2) Виділення ігрових завдань

3) Наявність правил

4) Дії граючих

5) Підведення підсумків гри



Провідним видом діяльності і основою становлення 

дитини до 3 років є предметна гра

З дітьми даного віку проводяться ігри-заняття, в яких засвоєння

будь-якого матеріалу протікає непомітно для малюків, в практичній

діяльності. Отже, головне в тому віці - збагачення чуттєвого досвіду,

необхідного для повноцінного сприйняття навколишнього світу, і в

першу чергу - поповнення уявлень про властивості предметів: їх

кольорі, формі, величині навколишніх предметів, положенні в

просторі і т.д.

Дидактичні ігри та заняття дуже важливі для розумового

виховання дітей. Під час занять у дитини виробляються якості,

необхідні для успішного розумового розвитку; з'являється, здатність

зосередиться на тому, що йому показує і говорить дорослий.

Спираючись на здатність і схильність маленьких дітей до

наслідування, вихователь спонукає їх відтворювати показані дії,

сказані слова.



Орієнтовний перелік дидактичних ігор для 

першої молодшої групи
Назва гри Мета Термін 

виконання

Підбери 

малюнок за 

схемою

Закріплювати знання дітей про колір, розмір предметів.

Формувати знання дітей основних кольорів, порівнювати

предмети за розміром.

вересень

Підбери 

серединку до 

метелика

Розвивати мислення, пам'ять, розвиток дрібної моторики рук. вересень

Підбери 

колесо до 

машини

Формувати навички самостійно розкладати по схемі. вересень

Геометрична 

мозаїка

Вчити чергувати геометричні фігури за кольором

Розвивати уяву і творчість дітей.

жовтень

Хто що почує? Розвивати слухове увагу, поповнювати активний словник,

розвивати фразова мова.

жовтень

Вгадай що 

робити

Розвивати уміння переключати слухове увагу. Розвивати вміння

співвідносити свої дії зі звучанням бубна координацію рухів.

жовтень



Назва гри Мета Термін виконання

Сонечко чи дощик Розвивати уміння переключати

слухове увагу, виконувати дії згідно

різного звучання бубна.

листопад

Де подзвонили Розвивати спрямованість слухового

уваги, уміння визначати напрямок

звуку, орієнтуватися в просторі.

листопад

Відгадай на чому грати Розвивати стійке слухове увагу,

вміння розрізняти інструменти на

слух за їх звучанням.

грудень

Голосно-тихо Розвивати вміння змінювати силу

голосу: говорити то голосно, то тихо.

грудень

Ходімо разом гратись Виробляти вміння користуватися

гучним голосом.

грудень

Не розбуди ляльку Розвивати вміння користуватися

тихим голосом.

січень

Подув вітерець Розвивати вміння в залежності від

ситуації користуватися гучним або

тихим голосом.

січень



Назва гри Мета Термін виконання

Летять, летять 

сніжинки

Розвивати мовне дихання,вміння робити

плавний і тривалий видих

січень

Міхур Розвивати мовне дихання і звукового апарату. лютий

Чия пташка далі 

полетить

Виробляти тривалий, спрямоване, плавне 

ротового видиху. Активізувати м'язи губ.

лютий

Великі і маленькі Навчити дитину чергувати предмети за 

величиною

лютий

Кораблик Виробляти тривале, спрямоване, плавне

виконання ротового видиху. Активізувати м'язи

губ.

березень

Принеси іграшку Продовжувати розвивати мову, вчити

виконувати нескладні і двох-трьох складні

інструкції, орієнтуватися в просторі.

березень

Знайди і принеси Продовжувати розвивати мову, вчити

виконувати нескладні і двох-трьох складні

інструкції, орієнтуватися в просторі.

березень



Назва гри Мета Термін виконання

У бабусі у 

дворі(звуки 

тварин)

Розвивати мовний слух і здатність до

звуконаслідування.

квітень

Пісня-пісенька 

(іграшкові 

персонажі)

Закріплювати звуковимову. Розвивати мовний слух і

мовну активність, вміння вимовляти звуки

звукосполучення по наслідуванню.

квітень

Курочка і 

курчата

Розвивати звуконаслідування, орієнтування у

просторі.

квітень

Годинник цокає Розвивати звуковимову, голосовий апарат.

Закріплювати правильну вимову звуків «до», «т»,

«ть». Виробляти помірний темп мови, вміння

вимовляти слова швидко і повільно, голосно і тихо.

травень

Покладемо 

ляльку спати

Ознайомити дітей з предметами одягу та її 

деталями.

травень

Зустрічаємо 

гостей

Ознайомити дітей з назвою посуду, її кольором, 

формою, призначенням.

травень

В гостях у 

ляльки

Уточнювати назва предметів меблів, її призначення. червень



Назва гри Мета Термін виконання

Хто так кричить Навчити дітей дізнаватися тварин по 

звуконаслідування.

червень

Хто де живе Вчити дітей групувати тварин на дикі і

домашні, активізувати словник по темі. липень

Посуд для ляльки Вчити дітей знаходити знайомі предмети

посуду на картинках по словесному вказівкою,

дати уявлення про їх використання,

активізувати словник.

липень

Хто з нами поруч Вчити впізнавати, показувати і називати тварин 

і птахів, зображених на картинках. липень

Що росте в саду Продовжувати знайомити дітей з назвами

фруктів, вчити співвідносити і порівнювати

предмети з їх зображеннями на картинках.

серпень

Парні картинки Вчити дітей знаходити дві ідентичні картинки

серед безлічі (10-15) запропонованих,

активізувати словник.

серпень

На чому ми 

подорожуємо

Вчити дітей впізнавати знайомі транспортні

засоби, позначати їх словами.

серпень





Дидактична гра “Пори року”

(виготовлена власноруч)



Пори року





Чекаємо зустрічі


