
МОВЛЕННЄВІ ІГРИ ПРИРОДНИЧОГО 
 СПРЯМУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ  

МЕТОДУ МОДЕЛЮВАННЯ

З раннього віку дитина активно пізнає світ, до-
сліджуючи все, що її оточує. Відповідно до вимог 
Базового компонента дошкільної освіти до кінця 
дошкільного віку в дитини має бути сформова-
на природничо-екологічна компетентність. Це 
неможливо без попереднього ознайомлення із 
тваринним і рослинним світом, без закріплення 
відповідальності та бережного ставлення до при-
родних об’єктів у різних видах діяльності. Для до-
сягнення цієї мети педагоги використовують різ-
ні методи, серед яких важлива роль відводиться 
дидактичній грі.

Дидактичні ігри з використанням методу мо-
делювання можна визначити як спланований 
і цілеспрямований педагогічний прийом для роз-
ширення і закріплення знань про певні об’єкти 
природи, навчання дітей класифікувати, виділяти 
зв’язки, доводити свою думку.

Особливості ігор 

�� Кожна гра є комплексом завдань, які дитина 
виконує за допомогою картинок, в основі яких 
лежить принцип парності.

�� Подані завдання різної складності — від тих, 
до яких пропонуються готові зразки-відповіді, 
до таких, що передбачають повну самостій-
ність у пошуку відповідей.

�� Пошук відповіді здійснюється за певним алго-
ритмом, поданим у вигляді схеми, малюнка.

�� У більшості ігор передбачено не один варіант 
відповіді, а кілька — у межах основних понять, 
якими оволодівають діти.

Етапи організації

1. Підготовка:

�� вибір гри відповідно до освітніх завдань, про-
грамових вимог;

�� визначення найбільш зручного часу для про-
ведення дидактичної гри (у процесі організо-
ваного навчання на заняттях або у вільний від 
занять та інших режимних моментів час);

�� вибір місця, де діти можуть спокійно гратися, 
не заважаючи іншим;

�� визначення кількості учасників (уся група, не-
великі підгрупи, індивідуальний формат);

�� підготовка необхідного дидактичного матері-
алу для обраної гри (іграшки, різні предмети, 
картинки, схеми, моделі);

�� підготовка педагога: він має осмислити хід 
гри, своє місце в ній, методи керування нею;

�� підготовка дітей: збагачення їх знаннями, не-
обхідними для розв’язання ігрового завдання.

2. Проведення:

�� ознайомлення дітей зі змістом гри, з дидак-
тичним матеріалом, який буде в ній викорис-
таний (демонстрація предметів, картинок, 
ознайомлення зі схемами, моделями, коротка 
бесіда, у ході якої уточнюються знання, уяв-
лення дітей); 
�� пояснення ходу і правил гри;

Бажаєте перетворити процес навчання на яскраві за-

хопливі пригоди? Допоможуть у цьому, звісно ж, ігри. 

Педагоги з Волині радо діляться з вами досвідом засто-

сування мовленнєво-пізнавальних ігор на основі методу 

моделювання, та ще й авторською  добіркою на додачу.

Дивосвіт природи 
розкриває гра
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Дидактичні ігри з використанням методу моделювання  
для дітей старшої групи
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тів підготовки та процесу проведення гри, зба-
гачення її новим матеріалом у ході подальшої 
роботи.

М і с ц е  в  о с в і т н ь о м у  п р о ц е с і. Блок “По-
рядок”. Тема тижня “Все і всі на своїх місцях”. Тема 
дня “Порядок у звуках і словах”.

М е т а. Формувати елементарні уявлення дітей 
про характерні ознаки осені в неживій і живій при-
роді, про розмаїття тваринного і рослинного світу. 
Закріплювати уявлення про голосні, тверді та м’які 
приголосні звуки. Розвивати  фонематичний слух, 
сприйняття, увагу, пам’ять,  мислення, пі зна валь ну 
активність, мовлення. Виховувати са мо стійність. 

М а т е р і а л: шахове поле 5×5 із жовтими та 
зеленими клітинками. Жовті клітинки для слів, які 
починаються на приголосний звук (калина, каштан, 
жолудь, парасоля, помідор, сонях, кукурудза, гар-
буз, ведмідь, їжак, гриб лисичка, білка, листок, 
хмара, мороз); зелені — для тих, що починаються 
на голосний (опеньки, айстра, ожина, осінь, огі-
рок, іній, омелюх, обліпиха, одяг, овочі, ожеледь, 
очерет);  кубик із гранями двох кольорів, що відпо-
відають кольорам ігрового поля; “шашки” — кру-
жечки з наклеєними на них картинками.

Х і д  г р и

Варіант 1. Двоє учасників вибирають собі ко-
льори поля і по черзі кидають кубик. Якщо випа-
дає колір поля тієї дитини, яка кидала кубик, вона 

бере “шашку”, називає предмет, зображений на 
картинці, і якщо правильно визначає перший звук 
у назві, закриває клітинку на ігровому полі свого 
кольору. Якщо випадає колір суперника, то кубик 
передається йому. Виграє той, хто першим за-
криє своє ігрове поле.

Варіант 2. Двоє дітей так само вибирають собі 
кольори поля і кидають кубик. Але щоб покласти 
“шашку” на поле свого кольору, вони мають на-
звати відповідні осінні зміни в природі. Якщо на 
кубику випадає колір суперника, хід передається 
йому. Виграє той, хто першим закриє своє поле.

Наприклад: якщо дитина, кинувши кубик, ви-
брала “шашку” із зображенням ведмедя, вона 
має скласти речення: “Восени ведмідь готується 
до зимової сплячки”.

Осінні шашки

ЗАВАНТАЖТЕ КАРТКИ:  
dv.in.ua/2021-6/p 21

Інтегрована освіта
�� демонстрація ігрових дій, у процесі якої вихо-

ватель навчає дітей правильно їх виконувати, 
пояснюючи, що в іншому випадку гра не при-
веде до потрібного результату (наприклад, 
якщо хтось із учасників підглядає, коли треба 
заплющити очі);
�� визначення ролі педагога в грі, його участь 

як гравця, уболівальника чи арбітра (беручи 
участь у грі, він спрямовує дії гравців порада-
ми, запитаннями, нагадуваннями);
�� підбиття підсумків гри (у цей момент важливо 

наголосити, що шлях до перемоги можливий 
тільки через подолання труднощів, увагу і дис-
циплінованість);
�� завершальна розмова (педагог запитує малят, 

чи сподобалася їм гра, і обіцяє, що наступного 
разу на них чекатиме нова цікава розвага).

3. Аналіз:

�� обмірковування, які прийоми посприяли до-
сягненню мети, що не спрацювало і чому;
�� виявлення індивідуальних особливостей у по-

ведінці та характерах дітей;

Пропонуємо добірку таких ігор відповідно до освітньої програми “Впевнений старт”.
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