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Поняття "творчі ігри": що 

включає в себе воно? 

 
O Творчими їх називають тому, що діти самі 

визначають мету, зміст і правила гри, 

відображаючи здебільшого навколишнє 

життя, діяльність та відносини людей. 

O Творчі ігри, поділяються на: 

O Сюжетно-рольові ігри; 

O Театралізовані ігри; 

O Ігри-драматизації; 

O Конструкторські ігри. 



Сюжетно-рольові ігри 
 O Cюжетно-рольова гра – 

провідна діяльність 

дошкільників, яка задовольняє 

вікові потреби дітей та 

допомагає оволодіти знаннями 

і вміннями. 

O  У грі починається моральний 

та розумовий розвиток дитини, 

а головне – становлення 

особистості. 

 



Організація та проведення 
сюжетно-рольової гри: 

O чіткість та послідовність планування навчально-
виховної роботи з керівництва творчими іграми; 

O зв’язок між навчанням на заняттях, творчими 
іграми та працею, спрямованими на 
задоволення потреби гри; 

O складання перспективного планування 
підготовки сюжетно-рольових ігор на рік; 

O конкретизація ігрової ситуації, безпосередньо 
вихователем у період гри, спираючись на 
знання та вікові особливості дітей, конкретну 
ситуацію, досвід, такт, педагогічну майстерність. 

 



 
Методичні рекомендації до 

проведення сюжетно-рольових 
ігор 

 O І. Вимоги до гри: 

O - кожна дитина повинна вміти виконувати 
будь-яку роль тієї чи іншої гри (мінятися 
ролями); 

O - вживати ввічливі слова – необхідна умова 
культури спілкування; 

O - включати в сюжетно-рольові ігри лічбу та 
вимір, переходячи від конкретних форм до 
більш абстрактних; 

O - ігровий матеріал має бути привабливий і 
розміщений у доступних для дітей місцях. 

 



O ІІ. Керівництво вихователя грою: 
O - знати психологічні та вікові особливості дітей дошкільного віку, 

індивідуальні – кожної дитини; 

O - завойовувати довіру у вихованців, розуміти ігрові задуми дітей, їх 
переживання, вміти встановлювати з ними дружні контакти; 

O - вміти пробудити у дитини інтерес, цікавість до гри, бажання 
гратися в колективі однолітків; 

O - добре знати структуру рольової гри, її чотири компоненти 
(розподіл ролей, ігрові дії ролей, ігрове застосування предметів та 
їх умовну заміну іншими предметами, стосунки між гравцями); 

O - проводити роботу з дітьми по ознайомленню з навколишнім 
життям, працею дорослих у різних сферах, щоб діти мали певні 
конкретні знання про навколишню дійсність, які б вони могли 
використати в грі; 

O - розвивати в процесі гри у дошкільників творчість, фантазію, уяву, 
використовуючи різноманітні прийоми: запитання, заохочення, 
репліку, вказівку, оцінку окремих персонажів, тощо; 

O - тримати в полі зору всіх учасників гри, а часом самому бути її 
учасником (з молодшими гратися разом, у старших дошкільників 
розвивати самостійність, цілеспрямованість, наполегливість); 

O - сприяти організації дитячого колективу у грі, вихованню дружніх 
почуттів, позитивних моральних якостей. 

 



Театралізовані ігри 
 

O Театралізовані ігри — розігрування в 

ролях певного літературного твору і 

відтворення за допомогою виразних 

засобів (інтонації, міміки, жестів, пози, 

ходи) конкретних образів. 



Приклади театралізованої 
діяльності: 

O Ляльковий театр: пальчиковий, на 

фланелеграфі, на руці, тіньовий, театр 

живої ляльки. 

O Ігри-вистави. 

O Театралізовані дії: свята і ранки. 

O Драматизації за відомими дітям 

художніми творами. 

 



Основні принципи організації 
театралізованих ігор: 

O 1. Принцип зв'язку з життям. 

O 2. Принцип науковості. 

O 3. Принцип систематичності в опануванні знань 
і навичок. 

O 4. Принцип доступності. 

O 5. Принцип свідомості й активності. 

O 6. Принцип міцності засвоєння набутих знань 
умінь і навичок. 

O 7. Принцип індивідуального підходу до дітей в 
умовах колективної роботи. 

O 8. Принцип виховного змісту. 

O 9. Принцип наочності. 



Конструктивно-будівельні ігри 

 
O формують у дитини вміння 

орієнтуватися в просторі, 

встановлювати і співвідносити 

величину і пропорції предметів 

(кубиків, циліндрів, цеглинок, 

камінців), осягати найпростіші закони 

фізики. 



Дидактичні творчі ігри дітей 
дошкільного віку 

 
O Дидактична гра — гра, спрямована на 

формування у дитини потреби в 

знаннях, активного інтересу до того, що 

може стати їх новим джерелом, 

удосконалення пізнавальних умінь і 

навичок. 



Види дидактичних ігор 
 

O • ігри для сенсорного виховання; 

O • ігри, спрямовані на ознайомлення 

дітей з об'єктами та явищами 

навколишньої дійсності;  

O • ігри для формування елементарних 

математичних уявлень; 

O • ігри, що сприяють мовленнєвому 

розвитку та ін.  

 



 
Режисерська гра 

дошкільника 

 O Режисерська гра дошкільника - це 

індивідуальна гра, в процесі якої дитина 

створює ігрові ситуації з іграшками, 

предметами - замінниками. 

O  У цій грі дитина може бути сама в ролі, а 

може лише регулювати взаємовідносини між 

іграшками, як режисер. 



Значення режисерської гри. 

 O Діти самореализуються; 

O У дітей активізується мова, уява, 

мислення; 

O У дітей проявляється самостійність, 

конструктивні здібності (планування 

діяльності), артистичні здібності. 

 



Умови розвитку режисерської гри: 
 







Маркери простору 



 





 



 



 





Роль вихователя у розвитку 
ігрової діяльності дітей 

 O Для успішного керівництва іграми дітей 
вихователь повинен володіти різноманітними 
вміннями, найважливішими серед яких є: 

O  1) аналітичні — вміння аналізувати і 
діагностувати рівень розвитку ігрової діяльності 
групи загалом і кожної дитини зокрема. Для цього 
вихователь має постійно спостерігати за іграми 
дошкільників у своїй групі; 

O  2) проектувальні (конструкційні) — вміння 
проектувати рівень розвитку ігрової діяльності 
дітей у передбачуваній часовій перспективі; 

O  3) організаторські та комунікативні — вміння 
організовувати дітей, щиро цікавитися їхньою грою. 
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OДякую за увагу! 


