
Практикум: «Використання соціо-ігрової технології». 

Соціо-ігрову технологію можна використовувати не тільки в 

роботі з дітьми, а й з батьками, вихователями, керівниками. Автори 

наші сучасники, педагоги-новатори – Євгеній Євгенович Шулєшко, 

Олександра Петрівна Ершова, Вячеслав Михайлович Букатов.  

Пропоную використати один з прийомів технології «Чарівна 

палочка». Цей прийом використовується напевно вами в роботі з 

дітьми. Чарівною паличкою може бути будь-який предмет (іграшка, 

брусок тощо) в нашому випадку - олівець. (Дається завдання і 

паличка передається  один одному. Завдання: назвати улюблену гру 

з дитинства). 

Тепер зупинимося і трохи ускладнимо завдання: будемо 

називати гру і чому вона була улюбленою. «Квач» - любили бігати, 

«Піжмурки» - подобалося організовувати, грати в команді (задіяно 

половина присутніх). Я показала вам працюючий прийом соціо-

ігрової технології, а ви озвучили три золотих правила соціо-ігрової 

технології: 

І.рухова активність 

ІІ.зміна мізансцен і ролей в ході діяльності 

ІІІ.робота в малих групах, зміна лідерства. 

Тепер подивимося на соціо-ігрову  технологію в діяльності. 

Потрібно 10 людей (останній ряд). Організовуємо роботу за 

допомогою прийому «Видимо-невидимо». Букви написані вроздріб 

різними шрифтами – вам потрібно об’єднатися і знайти назву казки 

(група вихователів працює). Можна використовувати цей прийом з 

старшими дітьми, які вже вміють читати, з батьками (знайти якості, 

які характеризують ваших дітей). 

Слідуючий прийом «Оживлення»: оживити назву казки не 

промовляючи (рухова активність, робота в малих групах, 

креативність). 

Казка «Теремок» (глядачі відгадують). 

Тепер використовуємо прийом  ділення на групи. Які прийоми 

ви використовуєте? (Лічилки, за гендерними відмінностями, по 

розрізним картинкам тощо) Для поділу на пари ми використаємо 

такий прийом, який автори с-і технології назвали «Розвічіє» - 

перший кого зустріли очима той і буде ваша пара. Диво – вийшло 5 

пар. Візьміть столи і поставте так, щоб вам було зручно працювати 



(це дуже важливо – ми приходимо на роботу: пересуваємо стільчик, 

книги на столі тощо – влаштовуємо своє місце). 

Познайомтеся в парах і дізнайтеся, яка рука уміла. Озвучте – 

як звати партнера і яка рука в нього уміла. Чому уміла – я вмію нею 

щось добре робити. 

(Роздати 2 листки паперу) Завдання: намалювати одного 

героя з казки «Теремок». На одному листку – малюють героя 

умілою рукою, але вдвох одного героя. На іншому – не умілою 

рукою, але теж удвох (можна одночасно, можна окремо по черзі). 

Малюємо силуети, тому зафарбовувати середину не потрібно. 

Потім вирізаємо контури.  

Чому немає матеріалу? Тому що в групах завжди є хтось 

(дитина, батько, вихователь) який хоче залишитись в тіні (може 

грати роль снабженця). Якщо матеріалу не хватає (ножиць)- можна 

обривати по контуру. 

Героїв треба оформити на палички – закріпити за допомогою 

скотчу, щоб було зручно користуватися. 

Розповідь про екран – звичайні шпалери  під фарбування 

(можна прикріпити стойки, декорації намалювати з дітьми). Екран 

готовий. 

Слідуюче завдання: визначитися – хто в малих групах буде 

озвучувати персонаж, а хто показувати. Хто озвучує – йде в зал. 

Світло – можна фонарик, лампу, прожектор.Я буду говорити слова 

автора. (Показ казки з озвученням). Легко, просто і швидко була 

організована діяльність.  

У авторів с-і технології є прийом, який називається «Капелюх  

питань і відповідей». Суть полягає в тому, що педагогам важко 

розговорити батьків та організувати дискусію, а питань в них 

завжди багато. Батьки пишуть питання на листках і опускають в 

«Капелюх питань і відповідей», а потім вихователь організовує їх 

до дискусії – батьки відповідають на питання, які їх цікавлять. 

 
 

 


