
Картотека ігор, спрямованих на розвиток соціалізації 

дітей старшого  дошкільного віку. 

«Снігова королева» 

Мета: розвиток вміння давати доброзичливу оцінку іншій людині. 

Хід: Вихователь пропонує згадати казку «Снігова королева» і говорить, що у неї є 

пропозиція: Кай і Герда виросли і зробили чарівні окуляри, через які можна було розгледіти 

все те хороше, що є в кожній людині. Вихователь пропонує «приміряти ці окуляри» і 

подивитися уважно один на одного, намагаючись в кожному побачити якомога більше 

хорошого і розповісти про це. Дорослий перший надягає «окуляри» і дає зразок опису двох-

трьох дітей. Після гри діти говорять, які труднощі вони зазнали в ролі розглядають, що 

відчували. Гру можна проводити кілька разів, відзначаючи, що з кожним разом дітям 

вдавалося побачити більше хорошого. 

Варіант. Можна запропонувати всій групі «надіти окуляри» і по черзі розглядати кожного 

учасника гри. 

 «Телеграф» 

Мета: розвиток вміння встановлювати «зворотний зв'язок» при взаємодії з іншими людьми. 

Хід: Чотири дитини - «зв'язківці»; інші - спостерігачі; вихователь - відправник телеграми; 

одна дитина - її одержувач. Зв'язківці і одержувач телеграми виходять за двері. Вихователь 

запрошує одного зв'язківця і зачитує йому текст телеграми один раз. Перший зв'язківець, 

щоб краще запам'ятати текст, може ставити уточнюючі питання. Потім він запрошує другого 

зв'язківця і передає йому почутий текст; другий - третій; третій - четвертому; четвертий - 

одержувачу. Одержувач переказує почуте спостерігачам і питає: чи правильно він все 

зрозумів? 

Приблизний текст. Вилітаю 7. Зустрічай рейсом о 10.00. Не забудь про цукерки і квіти. До 

зустрічі. Твій друг. 

 «Магазин іграшок» 

Мета: розвиток вміння розуміти один одного, зняття психічного напруження, страху 

соціальних контактів, комунікативної боязкості. 

Хід: діти діляться на дві групи - «покупці» і «іграшки». Останні загадують, який іграшкою 

кожен з них буде, і приймають пози, характерні для них. Покупці підходять до них і 

питають: що це за іграшки? Кожна іграшка, почувши питання, починає рухатися, 

здійснюючи характерні для неї дії. Покупець повинен здогадатися, яку іграшку йому 

показують. Покупець який не здогадався - йде без покупки. 

 «Міст дружби» 

Мета: розвиток емпатії у емоційно відгороджених і егоїстичних дітей, подолання 

нерішучості, скутості у сором'язливих дітей. 

Хід: Вихователь показує дітям лінійку і каже комусь із них: «Це міст дружби. Давай 

спробуємо утримати міст лобами. При цьому будемо говорити один одному що-небудь 



приємне». Гру можна проводити у вигляді змагань, виграє та пара, яка протрималася довше 

інших. Можна використовувати секундомір. 

 «Радіо» 

Мета: розвиток стійкого інтересу до однолітків. 

Хід: Гравці діти сідають півколом так, щоб добре бачити один одного. За лічилці 

вибирається ведучий (для першого разу може бути вихователь), він вибирає для опису 

одного з тих, хто сидить і відвертається до них спиною і говорить в «мікрофон»: «Увага! 

Увага! Загубилася дівчинка (хлопчик) ... (дає опис будь-кого з дітей). Нехай вона (він) 

підійде до диктора ». Всі діти по опису визначають, про кого йде мова. Потім роль диктора 

виконує дитина, яку описували. 

Дана гра допоможе встановити контакт дітей один з одним в колективі, сприятиме вмінню 

прислухатися до думки інших, формувати позитивне ставлення до однолітків. 

«Валіза» 

Мета: розвиток здатності до встановлення позитивних взаємовідносин з іншими людьми. 

Хід: Для того, щоб зіграти в цю гру, нам необхідно розділитися на дві команди. Для цього у 

мене є розрізні картинки, кожен візьміть для себе один фрагмент картинки. Ваше завдання - 

зібрати картинку, знайти місце своє команді. Далі вихователь пропонує дітям уявну 

ситуацію: вони їдуть відпочивати без дорослих. Напередодні самі складають свій чемодан. 

Щоб нічого не забути, треба скласти список необхідного і того, що допоможе швидше 

познайомитися з іншими дітьми. Список потрібно скласти за допомогою схем, малюнків, 

значків. 

Командам необхідно приготувати матеріали, обговорити і замалювати, що потрібно взяти 

для подорожі. Для цього вам відводитися 10 хвилин (ставляться пісочний годинник). Після 

закінчення часу, ведучий пропонує помінятися списками - замальовками і відгадати, що ж 

інша команда бере з собою в подорож. 

Правила соціо – ігрової  технології: робота в малих групах, зміна лідера, зміна мізансцен, 

інтеграція видів діяльності (соціалізація, комунікація, продуктивна, пошукова та ін.). 

 «Подарунки» 

Мета: розвиток емпатії, творчості в спілкуванні, здатності передбачати бажання іншого, 

стверджувати своє позитивне «Я». 

Хід: Для того, щоб почати грати в цю гру, вам необхідно розділитися на дві команди. Для 

цього пропоную встати півколом за номерами будинків, в яких ви живете, по наростанню 

(грають встають), а тепер розрахуйтеся на яблуко - Апельсин. Всі «яблука» встають у 

внутрішнє коло, а всі «апельсини» у зовнішнє коло. Діти утворюють два кола і рухаються під 

музику, по колу, в протилежних напрямках. За сигналом - зупиняються, беруться за руки з 

однолітком, хто стоїть навпроти і повертаються один до одного обличчям.  

Завдання: Спочатку діти із зовнішнього кола загадують про себе, щоб вони хотіли отримати 

в подарунок, а діти з внутрішнього кола відгадують. Якщо дитина відгадує, загадує дає йому 



жетон, якщо ні - віддає свій. У кожного гравця по 3 жетона. Граємо 3 рази, потім 

підраховуємо жетони. 

I. Ігри для робочого настрою 

 «Букви-загадки»  

1. «По повітрю Буква». Діти вибирають ведучого. Він, стоячи спиною до гравців, по пише 

повітрю велику букву, інші відгадують. Букви можна писати рукою, плечем, головою, ногою, 

коліном і т.п., в дзеркальному отраженіі. 

2. «Хоровод-Буква». Група дітей, взявшись за руки, хороводом-змійкою йдуть за ведучим і 

прописують букву, яку він загадав. ІНШІ відгадують букву. 

3. «Будуємо букви». Група дітей «будує» з себе задуману букву як застиглу живу піраміду, 

інші відгадують, записують, замальовують. «Букви-загадки» можуть бути короткими 

словами-загадками (кіт, отрута, вус, сом, хор)  

 «Чарівна паличка» 

 «Чарівна паличка» (ручка, олівець та ін.) Передається в довільному порядку, передача 

супроводжується промовою по заздалегідь заданому замовлення-правилом. Варіанти: -

передають називає іменник, що приймає - прикметник до нього; -передають називає казку, 

що приймає - персонаж з цієї казки і т.п. Якщо приймаючий не відповів, «паличка» 

повертається у вихідне положення або змінює приймає. Діти домовляються про умови 

передачі: - дивитися один одному в очі 

-вставати, якщо згодні з висловлюванням приймає 

-передаючий вибирається один на всіх, паличка повертається йому.  

«Незіпсований телефон» 

 Діти передають один одному слово пошепки на вухо, діти «ловлять» слово на слух. 

Успішність передачі оцінюється за ознаками: «не зловили» слово, в передачі брали участь всі 

гравці, останній «отримав» слово передане першим гравцем.  

Варіанти:-слово, важке слово, словосполучення, скоромовка (лічилка), - дві телефонні лінії 

(естафета): швидкий незіпсований телефон. 

 «Літає - не літає» 

 Вихователь називає іменники, діти виконують задані руху (літак - плескають у долоні або 

махають руками, шафа - нічого не роблять або притискають руки вздовж тіла). Той, хто 

помиляється, виходить з гри. Логопед підбирає слова на неживі, одухотворені предмети: 

синиця, муха, ТУ-134, журавель, комар, ракета, парашутист, страус, акробат, тополиний пух.  

Варіанти: росте - не росте, рухається - не рухається, більше - менше, живе - неживе і др. 

 

 

 



II. Ігри для залучення до справи 

 «Відлуння» 

 Вихователь (дитина-ведучий) відбиває ударами нескладний ритмічний малюнок 

«Відлуння» за сигналом (по погляду або ін.) Повторює ритм ударами (притопуванням, 

відбиванням по столу долонями і ін.). Хто говорить (читає) вимовляє - грають «луною» 

повторюють приглушено, але точно так само, як було вимовлено автором. Варіант: 

промовляння складів, слів, фраз, читання вголос. 

«Розповідь-малюнок про те, що бачу»  

Вихователь (дитина-ведучий) просить дітей описати словами те, що знаходиться у 

нього за спиною (використовувати епітети, порівняння). Вихователь (дитина) знаходить 

предмет або обстановку за описом (за вікном, в кабінеті, в групі і т.п.). Описи повинні бути 

зрозумілими, чіткими, зв'язковими.  

«Склади слово»  

Діти грають в складання слів із складів, визначають слова по стилю. Гра полягає в 

творчих пробах зі складання різноманітних поєднань, в збиранні, читанні слів на швидкість. 

Складові картки діти з'єднують, читають, записують слова. Перемагає той, хто збере більше 

слів. Варіант: скласти слова з букв (складів) одного довгого слова. 

 «Друкарська машинка» 

 Всі учасники гри виконують синхронно ряд рухів: -хлопают перед собою в 

долоні-двома руками плескають по колінах (права рука - по правій, ліва - по лівій) -

вибрасивать вгору праву руку вправо, клацаючи пальцамі- викидати вгору ліву руку вліво, 

клацаючи пальцамі. 

Варіант: -вимірять темп рухів, 

-Введення мовного супроводу,  

-передати естафету очима, голосом. 

 «Руки-ноги» 

 Гравці сидять (на стільцях, на килимі). Вихователь (дитина) плескає 1 раз - 

команда рукам (підняти, опустити, на пояс, за голову і т.п.), плескає 2 рази - команда ногам 

(встати, сісти, схрестити і т.п.). Послідовність рухів (ударів), темп можуть змінюватися.  

«Заводні чоловічки» 

 Вихователь пропонує  дітям картинки-символи (заводні чоловічки, які роблять 

зарядку). Кожна поза має свій номер. Діти, дивлячись на картку, виконують вправу, кілька 

разів повторюючи руху. 

Варіант: -Виконання вправ на рахунок, на хлопки - зміна рухів, -зміна темпу 

виконання, -виконання парами, трійками, стоячи шеренгою, в ряд, півколом і т.п.  

 «Слова на одну букву (звук)»  

Гра починається зі слів «Тут навколо нас ...» або «Я бачу ...», «На пароплав 

вантажили ...». Діти називають (пишуть, читають) слова на заданий звук (букву). Завдання 

виконується малими групами. Гравці вважають, яка група скільки слів назвала, і 

визначають переможця . 

«Ловити тваринку»  

грають по черзі беруть «квитки» із завданням кого вони повинні ловити (коника, 

метелика, чужу кішку, своє кошеня і т.п.). Граючий виконує завдання, інші встають в тому 

випадку, якщо перетворення відбулося і «звірятко зловили». Вихователь просить назвати 



«Відгадай» тваринку і порівнює із завданням в «квитку». Варіант: виконання завдання 

парами, трійками і т.п. 

III. Ігри для творчого самоствердження 

 «Вірші за ролями» 

Для гри вихователь діалоги підбирає з віршів Чуковського, Маршака, Барто, Заходера, 

Михалкова, Хармса. Гравці вимовляють текст різними голосами, інтонацією, 

використовуючи різні образи (костюми), елементи декорації. Діти відкривають для себе різні 

взаємозалежності між кінцевим результатом, текстом, задумом, прийомами виконання. 

 «Задані слова»  

Вихователь пропонує дітям текст, якому потрібно знайти виправдання (сконструювати 

ситуацію, в якій текст вимовляється, вигадати персонажі, які беруть участь в ситуації, 

визначити поведінку того, хто говорить і хто слухає, зрозуміти характер проголошення слів). 

Починати гру з побутових поширених фраз (Не роби цього, будь ласка!), Переходити до 

літературних (реплік з казок, віршів, п'єс-казок і т.п.). Варіант: -граючий повинен вимовити 

«задане слово (слова)», знайшовши підходящу мету, мотив, вибравши, вигадавши, кому і 

навіщо воно може бути сказане (ВОГОНЬ, НІ, день минув і т.п.), 

 -один і той же гравець  виконує завдання різними способами, виправдовуючи проголошення 

заданих слів. 

«Тіло в ділі» 

Вихователь пропонує дітям придумати певну позу (фото) якої небудь справи (розглядаю 

картину, читаю, роблю гімнастику артикуляції і т.п.). Граючий демонструє своє «фото», інші 

відгадують, коментують, показують відгадки-дії, порівнюють «фото».  

Варіант: -доповнити «фото» своїм розумінням-показати «фото» до і після задуманого. Кожна 

«справа» вимагає абсолютно певного «тіла». Вся мускулатура, від напрямку погляду до 

переміщення центру ваги, від мускулатури особи до положення ніг по-своєму визначаються 

в залежності від того, чим і як зайнятий той чи інший дитина.  

«Фраза із заданими словами»  

Вихователь називає набір слів (сходи, людина, годинник). Діти складають речення, 

використовуючи інтонацію (страшне, казкове  і т.п.) Дозволяється змінювати слова за 

відмінками, порядок слів.  

«Зібрати діалог»  

Вихователь пропонує дітям згадати героїв знайомих казок, фрази з цих казок. Діти 

домовляються між собою, хто за якого героя буде промовляти репліку, визначають 

послідовність (в групі грають виникає певний сюжет з дійовими особами, характерами, 

діалогами). Починати гру краще з однієї репліки (фрази), поступово доводячи діалоги до 3-5. 

 

 

 



IV. Ігри вільні 

«Сокіл-сова»  

Гравці діляться на 2 команди, встають один напроти одного (команда «Горобці», команда 

«Галки»). Та команда, яку називає вихователь (дитина-ведучий) - ловить, інша- Тікає. 

Ловлять і тікають до певної межі (на 2-3 кроки ззаду стоїть команди). Вихователь 

(дитина-ведучий) говорить повільно: «По-о-о-ро-о-о-о-о ...». У цей момент всі готові 

тікати або ловити (цей момент суперечливої готовності, вихідної мобілізації кожного 

граючого особливо важливий). Після паузи вихователь (дитина-ведучий) закінчує: «... ни! 

(... Бьі »Гравці тікають - догоняют.Варіант:!. -Введення Ускладнення« стоп-замри »: діти 

розбиваються на пари і домовляються, хто в парі« горобець »,« ворона »Діти на 

майданчику розташовуються хаотично За командою:« .. ворони »« ворона »наздоганяє« 

горобця », поки не прозвучить команда« Стоп »або« Замри »запізнилися пари виходять з 

гри (навіть якщо один з пари виконав правило)« День наступає - !!. все оживає, ніч 

наступає - все завмирає »вихователь (дитина-ведучий) вимовляє« День наступає - все 

оживає », що грають рухаються по майданчику хаотично (бігають, танцюють, стрибають, 

наздоганяють одне одного) Коли вихователь (дитина-ведучий) вимовляє другу частину« 

Ніч настає -. все завмирає », то гравці зупиняються в химерних позах За вибором 

ведучого деякі грають« оживають »придуманим рухом (стрибок, танець, біг) Варіант: .. -

використання будь-яких рухів« День наступає - все оживає »-використання 

цілеспрямованих рухів« День наступає - все оживає »(збір врожаю, мурашник, залізниця, 

плавання)« Слова на одну букву (звук) »Гра починається зі слів« Тут навколо нас ... »або« 

Я бачу ... »,« на пароплав вантажили ... ». Діти називають (пишуть, читають) слова на 

заданий звук (букву). Завдання виконується малими групами. Гравці вважають, яка група 

скільки слів назвала, і визначають переможця. «Люблю - не люблю» Діти стоять у колі. 

Вихователь (або ведучий-дитина) по передає годинниковою стрілкою м'яч і каже: «Я не 

люблю, коли діти сваряться», наступний повинен запропонувати свій варіант «Я не 

люблю ...». Проти годинникової стрілки гра триває «Я люблю ...» «Встань на пальцях» 

Вихователь (дитина) стає спиною до дітей, показує на пальцях число і повільно рахує до 

5, після слова «замри» має залишитися стільки дітей, скільки було пальців показано. 

«Дзеркало» Гравці стоять парами обличчям один до одного. Один з партнерів - 

«дзеркало», інший - стоїть перед ним. «Дзеркало» має повторювати двіженія.Варіанти: 

вихователь (дитина) грає роль стоїть перед дзеркалом, що грають - «осколки дзеркала», 

його отражающіе- «відбивається» вираз обличчя, настрій (похмурий, радісний, 

ображений) «Змалюй професію» Гравці зображують дії , характерні певної професії 

(шофер сідає, береться за кермо, включає двигун, їде по дорозі). Діти називають 

професію. Варіанти: діти називають ряд дій, показаних задумщіком, групою дітей; 

намалювати предмети, дізнавшись в показі (лікар - градусник, таблетки, шофер - 


