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ШАНОВНІ БАТЬКИ! 
 Вчителі-дефектологи пропонують  Вашій увазі матеріал, який можна 
використати в домашніх іграх з малюками. Додавши свій креатив та творчий 
потенціал, Ви цікаво проведете свій час, а малюк неодмінно сягне на чергову 
сходинку знань. 
 ПОРАДА: Під час гри приділяйте увагу сенсорним еталонам та 
елементарним математичним уявленням: акцентуйте увагу на кольорах, 
розмірах, положенню предметів у просторі. А також пропонуйте дитині зміну 
ролей – це стимулює емоційно-вольову сферу. 

 Гра – це основний вид діяльності 
дітей дошкільного віку, який сприяє 
освоєнню малюками навколишнього світу 
та людських взаємин, пробуджує та  
задіює  їхній  творчий потенціал. 



 Вона найбільш популярна серед дітей. Цілком доречно пограти в сім'ю  і на 

дитячому святі, і в сімейному колі. Ролі можуть бути розподілені 

як завгодно: справжня мама може виконувати  роль маленької доньки, а тато може 

стати 6-річним хлопчиком. Щоб  добре  увійти  в роль, використовуйте різні 

атрибути – особисті речі, одяг, іграшки. Перед початком гри обговоріть, чим 

займається кожен член «сім'ї».  Граючи в сім'ю, можна використовувати ляльок – це 

буде лялькова сім'я, або м'які іграшки – це сім'я тварин. Гра в сім'ю допомагає дитині 

засвоювати правила поведінки в родині, розуміти сімейні взаємини та  

використовувати  набуті знання у повсякденному житті. 

СЮЖЕТНО-РОЛЬОВА   ГРА   «СІМ'Я» 



СЮЖЕТНО-РОЛЬОВА ГРА    «БУДІВЕЛЬНИКИ» 

 Бажано поспостерігати з дитиною будівельні роботи, звернути увагу на 

роль техніки, що полегшує працю будівельників. Вдома організувати гру та  сприяти 

вмінню дітей споруджувати будівлі різної  конструкції.  

Ролі: архітектор, будівельник, зварювальник, муляр, каменяр, кранівник, тесляр. 

Ігровий матеріал: будівельний матеріал, машини, підйомний кран, іграшки для 

обігравання споруди, картинки із зображенням людей будівельної професії: муляра, 

тесляра, кранівника, шофера тощо, картинки різних споруд.         

Ігрові дії: вибір об’єкта будівництва, вибір матеріалу, спосіб його доставки на 

будівельний майданчик тощо.   



 Розширюємо тематику будівельних ігор («Автосервіс» або «На СТО»), 

використовуємо під час гри набуті конструктивні вміння та уявлення дитини про 

навколишній світ.  

Ролі: водій автобуса, водій автомобіля,  слюсар з ремонту автотранспорту, 

бензозаправник.  

Ігрові дії: готуємо обладнання  до гри, вибір матеріалу, розподіляємо ролі. 

СЮЖЕТНО-РОЛЬОВА  ГРА « АВТОСЕРВІС» 



СЮЖЕТНО-РОЛЬОВА ГРА «ШОФЕРИ» 
 Тематика ігор  для  школярів:  «Автопарк» або «Депо» (тролейбусне, 

трамвайне, локомотивне). Використовуємо під час гри набуті  знання про різні 

види транспорту, правила безпеки  та  особисте  здоров‘я  в оточуючому 

середовищі. 

Ролі: водій автобуса (тролейбуса, трамвая), водій автомобіля,   машиніст 

електровозу,  слюсар з ремонту  транспорту, кондуктор, контролер.  

Ігрові дії: готуємо обладнання  до гри, вибір матеріалу, розподіляємо ролі. 



Позбутися від страху перед  лікарями  

дитині допоможе сюжет, пов'язаний з 

поліклінікою. Для гри знадобиться 

лікарський ігровий набір. Також дітям 

дуже подобається  лікувати   як 

однолітків, так і дорослих, які поряд. 

Ігрові ролі: лікар, медсестра, пацієнт, 

фармацевт. 

СЮЖЕТНО - РОЛЬОВА ГРА  

«ЛІКАРНЯ» 

СЮЖЕТНО-РОЛЬОВА ГРА  

«САЛОН КРАСИ» 

Одна з найулюбленіших ігор дівчат, 

також  ця гра сприяє застосуванню 

дітьми  знань про навколишнє життя, в 

першу чергу  культуру поведінки в 

громадських  місцях.  

Ігрові ролі: перукар (майстер), клієнти, 

прибиральниця. 



 

 Перед початком зимового (весняного, літнього, осіннього) сезону влаштуйте 

з дитиною демонстрацію мод. Нехай дитина спробує самостійно застібати ґудзики, 

кнопки і «блискавки», добирати одяг відповідно до сезону. Підготуйте місце,  на якому 

«модель» демонструватиме обновки. Решта членів сім'ї можуть клацати 

фотоапаратами, зображаючи репортерів модних журналів.  

Ігрові ролі: модельєр-художник, кравчиня, замовник, модель. 

СЮЖЕТНО-РОЛЬОВА ГРА «АТЕЛЬЄ МОД» 



 Майбутнім школярам необхідно вміти працювати з  книжками 

(підручниками), тому ця гра  дуже доречна на сьогодні. Бажано разом з дитиною 

відвідати бібліотеку, поспілкуватися з її працівниками. 

 Тематика ігор  для  школярів: «Я — бібліотекар», «Видавництво», 

«Майстерня  з ремонту книг».  

Ігрові ролі: бібліотекар, читачі. 

СЮЖЕТНО-РОЛЬОВА ГРА «БІБЛІОТЕКА» 



 Використовуємо під час гри набуті  знання дітей  про водний транспорт,  

професії у цій галузі, характер праці моряків на пасажирських та риболовецьких 

суднах.  

Тематика ігор для школярів: «Моряки», «Подорож морем», «Всесвітня мандрівка». 

Ігрові ролі: рибалки, капітан, моряки, кок. 

  

СЮЖЕТНО-РОЛЬОВА ГРА «РИБАЛКИ» 



        «СУПЕРМАРКЕТ» 

СЮЖЕТНО-РОЛЬОВА ГРА     

Магазин «МЕБЛІ» 

  СЮЖЕТНО-РОЛЬОВІ ІГРИ, які сприяють застосуванню дітьми  

набутих знань про продукти харчування (овочі, фрукти, хлібо-булочні, молочні, 

ковбасні, м'ясні, кондитерські вироби тощо) – «Супермаркет». Застосування знань 

про різні види магазинів за темою меблі, одяг, взуття, побутова техніка, музичні 

інструменти тощо – «Магазин». Втілення знань та вмінь  у практичний життєвий 

досвід дитини  – це застосування у повсякденному житті таких ігор.  

Ігрові ролі: касир, продавець, покупці, охоронець. 

       МАГАЗИН 

       «МЕБЛІ» 



Шановні батьки, спробуємо узагальнити та  підсумувати все 

вищевикладене в якості коротких рекомендацій:  

місце для сюжетно-рольової гри принципового значення не 

має;  

проявляйте ініціативу та  бажання брати участь в грі;  

співпереживайте почуттям дитини;  

намагайтеся поступово ускладнювати гру, щоб дитина 

розвивалася;  

сюжетно-рольові ігри повинні періодично повторюватися, 

щоб дитина закріпила набуті навички.  

Шановні батьки!  

Успіху і творчої наснаги! 

 У Вас неодмінно все вийде. 


