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2016 рік 



 

Тема: Використання ейдетичних засобів під час різних ігор, занять в ДНЗ 

 

Мета: Розкрити вплив ейдетичних засобів на всебічний розвиток дитини під 

час навчально-виховного процесу в ДНЗ.   

Хід тренінгу 

1. Вчступна частина 

(знайомство. учасники сідають  за столи) (5-7 хв. ) 

 

2. Практична частина 

 

3. Підсумки тренінгу: 

 

ХІД ТРЕНІНГУ. 

1. Гра з використанням друдлів 

Дидактична гра “Знайди друдл, який розповідає  про…(живу істоту, посуд, меблі, 

тощо)”. 

Мета. Вправляти дітей у встановленні схожості незакінчених ліній з певними 

предметами навколишнього та домальовувати їх. Розвивати пам'ять, мислення, увагу, 

уяву, мовлення. Виховувати бажання грати в ігри з друдлами. 

Матеріал. Друдли. 

Хід гри 

- Погляньте уважно на картинки, знайдіть серед них ті, які нагадують вам 

сонечко(жабку, стіл, каструлю тощо). Домалюйте їх та розфарбуйте. 

 

     На заняттях з математики доречно буде запропонувати впізнати цифри або 

геометричні фігури, які сховалися у друдлах . Оскільки у цих загадок широкий віковий 

діапазон, дорослі  можуть разом із дитиною поміркувати, подумати, посміятися, 

позмагатися, хто вигадає більше відповідей, а їх кількість необмежена - друдли 

можуть бути всім.  

     Отже, використання друдлів дозволяє зробити заняття цікавими, 

пізнавальними та розвивальними. Тому ми часто використовуємо друдли на заняттях 

мовленнєвого та математичного спрямування, а також в різних сферах життєдіяльності 

дітей упродовж дня, що дало відчутні результати у розвитку в дітей асоціативного і 

критичного мислення, творчої уяви, пам′яті, збагачення словника дітей. 

 

Орієнтовні зразки друдлів для використання в роботі з дітьми дошкільного віку. 
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2. Гра на розвиток тактильної пам’яті 

Гра “ Вгадай на дотик і намалюй ”.  

Мета: вчити дітей запам’ятовувати послідовність розміщення муляжів овочів та 

фруктів та знаходженні їх у “Чарівному мішечку”в тій послідовності, в якій вони 

лежали.  Розвивати пам'ять, мислення, увагу, тактильні відчуття, мовлення. 

Виховувати витримку. 

Матеріал: “Чарівний мішечок”, муляжі овочів та фруктів, різнокольорові 

кружечки. 

Хід гри з ускладненням 

- Перед вами овочі та фрукти. Подивіться уважно, що за чим лежить.  

- А тепер спробуйте згадати, що за чим лежало і знайти овочі та фрукти  у     

“Чарівному мішечку” в тій послідовності, в якій вони лежали. 

 

 

3. Гра на розвиток смакової пам’яті 

Гра “ Вгадай на смак”.  

Мета: уточнити знання дітей смаків(солодкий, холодний, кислий тощо). 

Вправляти у пригадуванні страв чи продуктів, які мають такий смак. Розвивати 

пам'ять, мислення, мовлення. Виховувати товаристські стосунки, доброзичливість. 

Хід гри 

- Я буду називати той, чи інший смак, а ви скажете, про що ви подумали, про 

який продукт чи страву. Питання може бути таким: «У мене є щось солоне і холодне. 

Про які страви або продукти ви подумали»? (солодке і холодне; гірке і тверде; гаряче і 

кисле і т. д.) 

 

4. Дидактична гра “ Відшукай  і порахуй” 

 

Мета. Спонукати дітей знаходити цифри серед предметних картинок. Розвивати 

уяву, вміння аналізувати , логічно мислити. Виховувати активність. 

Матеріал. Предметні картинки, набір цифр. 

 

Хід гри 
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Перед дітьми на столі лежать картинки, “в яких заховались цифри”. Потрібно 

знайти ту картинку, яка асоціюється з цифрою.  
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5. Гра на розвиток здорової пам’яті 

Гра “Дівчинка із козеням”. 

Мета. Вчити дітей помічати та запам’ятовувати деталі картини, відповідати на 

запитання дорослого. Розвивати увагу, логічне мислення, вміння висловлювати свою 

думку. Виховувати інтерес до зображувальної діяльності.  

Матеріал: картина “Дівчинка із козеням”.  

Хід гри 

-  Подивіться на картинку впродовж 15 секунд. Тепер уявіть малюнок і дайте 

відповідь на запитання: 

—Хто зображений на картині? 

—Де стоїть дівчинка?  

—У що вона одягнена? 

— Яка сукня у дівчинки? 

— Що у дівчинки на ногах? (капці; сандалі; боса). 

—Якого кольору козеня? 



—Що воно робить? 

—Що ще було намальовано на картині? 

  
 

6. Гра на розвиток мовлення 

Гра «Хто кращий казкарик» 

Мета: вчити складати творчі оповідання з опорою  на  малюнки; висловлювати 

свої думки, ідеї. Розвивати допитливість, бажання виконувати складні, але цікаві 

завдання. Заохочувати до інтелектуальної роботи. Виховувати інтерес до навчання. 

Матеріал: колаж (лист картону, на якому наклеєні або намальовані 7-30 

різноманітних малюнків, які не повторюються, різні за змістом та розміром). 

Хід гри 

Під час першої гри дітям пропонують запам’ятати 5-20 малюнків. 

Дорослий сам пов’язує ці зображення одним сюжетом (казкою). Як правило, діти 

запам’ятовують 7-9 картинок, найбільш яскравих і знайомих їм. 

     При повторній гри  пропонуємо дітям вибрати з цих малюнків одного 

головного героя і скласти казку про його пригоди, використовуючи при цьому всі 

малюнки колажу. 

     Наступним кроком цієї методики є запам’ятовування усіх малюнків колажу по 

черзі. Діти відтворюють усі малюнки в прямій і зворотній послідовності. 

 

            



                 

                   

          
 

     
 

              

 

 

 

 



7. Вивчення віршів 

Що таке Батьківщина? 

                

За віконцем калина,               

                   

Тиха казка бабусі, 

      

 

Ніжна пісня матусі, 

 

Дужі руки у тата, 

 

Під тополею хата, 

    

 

 

Під вербою криниця, 

      

В чистім полі пшениця, 

 

Серед лугу лелека, 

 

І веселка над лісом, 

 

І стрімкий обелісок… 

 

 


