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Широкі можливості для інтеграції різних пізнавальних тем та видів
діяльності дає сюжетно-рольова гра. Саме в ній дошкільнята вчаться
застосовувати набуті знання і вміння на практиці, взаємодіяти з одно
літками, шукати нестандартні підходи до розв’язання проблемних ситуацій. Звісно,
все це можливо лише за мудрого керівництва педагога. Сподіваємося, з поданих
нотаток ви запозичите ідеї нових ігрових сюжетів, шляхи подолання суперечок між
вихованцями, а також прийоми делікатного керівництва дитячою грою.

З

використання опосередкованих прийомів ке
рівництва грою.
Завдяки опосередкованому керівництву ігрові
навички малят з часом суттєво поліпшились. Під
тримка їхніх ініціатив допомогла їм навчитися
природно і невимушено проявляти свої особис
тісні якості, висловлювати і реалізовувати власні
бажання та ідеї.
Свій досвід організації сюжетно-рольових ігор
я представила у формі нотаток.

давалося б, що може бути простіше і доступ
ніше для дитини, ніж гра. Однак спостерігаю
чи за вихованцями старшої групи, я помітила, що
вони мають труднощі з розгортанням сюжетнорольових ігор. Їм було важко об’єднуватися у гру
пи для втілення ігрових сюжетів, прислухатися
до інших, домовлятися, проявляти ініціативність.
Задля запобігання конфліктним ситуаціям дово
дилося втручатися в дитячу гру, використовува
ти пряме звертання і коригувати поведінку дітей.
У більшості випадків обмеженість ігрових
умінь і стандартність тем для розігрування
(“Сім’я”, “Лікарня”, “Магазин” тощо) спону
кали малят до швидкого згортання сюжет
но-рольової взаємодії.
Для виправлення ситуації я обрала такі
шляхи:
виділення більше часу для вільної гри;
опрацювання з дітьми різних пізна
вальних тем, що мотивують їх до ор
ганізації ігор;
розвиток ініціативності й творчості як
базових якостей особистості;
формування у малят ігрової компетен
ції, навичок спілкування та взаємодії;

Щоби смачно всіх “нагодувати”
Кожен роль свою повинен грати.

вибір сучасних, незатертих тем для
сюжетно-рольових ігор;
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(Це та наступні фото надані автором)
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Мета. Закріплювати навички класи
фікації тварин за місцем проживання (у
лісі, поряд з людьми, у водоймах та біля
них, у полі). Закріплювати знання про
професію ветеринара. Вчити самостій
но створювати ігрове середовище. Роз
вивати увагу, самостійність, ініціатив
ність, уміння вести діалог, грати разом.
Виховувати любов до тварин, бажання
допомогти їм у разі потреби.
Ролі: ветеринар, асистент ветерина
ра, тварини-пацієнти.
Учасники: 5 дітей.
Тривалість: 20 хв.
При виборі ролей діти проявили за
цікавлення, більшість претендували на
головну роль. Проте першою повідомила про
своє бажання Даша С., якій і дісталася роль ве
теринара.
Не отримавши головної ролі, Віка Ф. одразу
втратила інтерес до гри і, відвернувшись від ін
ших дітей, стояла в куточку. Тоді вихователь за
пропонувала ввести в гру роль асистента, який
допомагатиме ветеринару. Віка взяла на себе
роль асистента і повернулася до гурту.
Більшість дітей домовлялися між собою, про
те виникли труднощі у веденні діалогу — малята
не вміли звертатися до партнерів у грі. Ситуацію
вдалося виправити завдяки допомозі педаго
га, який наводив приклади речень і можливих
діалогів між персонажами. Діти проявляли добре
ставлення одне до одного, у випадках виникнен
ня труднощів намагалися допомагати.

ПОЖЕЖА У ЛІСІ
Мета. Вчити дітей добирати потрібні атрибути
відповідно до обраної ролі, уточнювати уявлен
ня про їх призначення та спосіб використання.
Закріплювати знання про професію пожежника.
Вчити надавати допомогу одне одному. Спонука
ти до самостійного розгортання ігрових сюжетів,
вираження своїх думок. Розвивати ініціативність,
творчість, уміння вести діалог. Формувати навич
ки культурної та безпечної поведінки.
Ролі: пожежники, лікарі, потерпілі.
Учасники: 6  дітей.
Тривалість: 15  хв.
Ініціативу проявили троє хлопчиків. Вони ді
брали відповідні атрибути. Під час розподілу ро
лей виникла суперечка: Петрик  К., Єгор  М., Вла
дик  Ш. хотіли грати пожежників, тому дівчаткам

“Рятувальники” обійми заслужили —
Лісову пожежу миттю загасили

залишилися ролі лікарів. Розв’язати суперечності
допомогло втручання вихователя: Петрик узяв на
себе роль ведучого (пропонував способи гасіння
пожежі, спрямовував інших, менш активних ді
тей), а до пожежників долучилася Іринка М. Двоє
дівчаток, Маша  С. і Аня Л., також проявили ініці
ативу в грі: вони запропонували допомогу меш
канцям лісу і почали їх вивозити у безпечне місце.
Інші учасники підтримували розвиток основно
го сюжету гри, домовлялися між собою, викону
вали доручення.

У ВИДАВНИЦТВІ
Мета. Розширювати знання дітей про процес
створення книжки, його учасників: письменника,
редактора, художника, друкаря. Розширювати ін
терес до художньої літератури, до процесу виго
товлення книжки. Розвивати ініціативність, твор
чість. Виховувати бережне ставлення до книжок,
повагу до людей, які їх створюють, самостійність.
Ролі: письменник, редактор, художник, друкар.
Учасники: 7 дітей.
Тривалість: 20 хв.
Діти проявили інтерес до гри. Вони застосо
вували засвоєну інформацію про професії пись
менника та художника, вдало передавали їхні
емоції мімікою й жестами, вели активні діалоги.
Ролі редактора та друкаря виконували впевнено,
намагались імітувати поведінку дорослих.
Ініціативність проявили, пропонуючи ідеї для
створення книжок.
— А зробімо книжку про транспорт! (Костя Л.)
— Можна ще про принцес зробити. (Світлана С.)
— А я люблю про тваринок. (Віка Ф.)
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соціальна компетентність

ВЕТЕРИНАРНА КЛІНІКА

особистість дитини

ігрова діяльність

Сюжетно-рольові ігри для дітей старшої групи
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