
Дитинство –
країна забав і розваг



Дитинство – це щаслива сторінка
нашого життя, коли всі кольори

яскраві, а до казки можна
доторкнутися рукою.

ДИТЯ́ЧІ І́ГРИ – динамічна система 
взаємодії дитини з довкіллям, у 
процесі якої відбувається його 
пізнання, засвоєння культурно-

історичного досвіду і формування 
дитячої особистості.



«Гра забезпечує задоволення
ігрових уподобань кожної дитини, 

сприяє виникненню дружніх, 
партнерських стосунків та ігрових
об'єднань за інтересами, спонукає
до обміну думками, оцінювання

себе й інших, заохочує до 
імпровізації, висловлювання

власних оцінно-етичних
суджень», - зазначено в Базовому 

компоненті дошкільної освіти.

Пропонуємо Вашій увазі літературу з цієї теми.











 Ванжа С. М. Організація і проведення
прогулянок : ст. дошк. вік / С. М. Ванжа, 
Т. І. Ожимова. - Харків : Ранок, 2017. -
205, [3] с. - (Сучасна дошкільна освіта). 

У посібнику подано розгорнутий план організації та
розробки денних прогулянок з дітьми старшого
дошкільного віку. Також видання містить чудовий
практичний матеріал: вірші, оповідання, дидактичні
ігри, запитання до бесід з дітьми.

 Вільчковський Е. С. Рухливі ігри в школі / Е. С. 
Вільчковський, В. І. Страшинський. - Київ : Рад. 
шк., 1971. - 118, [2] с.

Рухливі ігри є важливим засобом фізичного виховання
учнів. Вони сприяють формуванню і вдосконаленню
життєво необхідних рухів, розвитку та вихованню
фізичних і моральних якостей.



 Дозвілля школярів: ігрові програми / 
[упоряд. Л. Шелестова]. - Київ : Ред. 
загальнопед. газ., 2004. - 126, [1] с. -
(Бібліотека "Шкільного світу").

Ігрові програми розраховані на дітей 10-17 років. У
цей період життя дитини відбувається розвиток
самосвідомості, самооцінювання власних здібностей
та якостей, пошук відповідей на питання сенсу життя.
Тому ігри варто розглядати з метою визначення
учнями своїх якостей, бажань і цілей життя.



 Ігри та розваги : [зб. метод. рек.] / [упоряд.:
А. В. Виговська, В. І. Виговський]. - Житомир,
2008. - 96 с.

Зібрані та класифіковані ігри та розваги для дітей
різного шкільного віку. Збірник містить багато цікавих
ідей, конкурсів.

 Кругляк О. Рухливі ігри та естафети в школі : посіб. 
для вчителів / Олег Кругляк. - Тернопіль : Підруч. 
і посіб., 2004. - 79 с.

У посібнику зібрано 170 рухливих (в тому числі
українських народних) ігор та естафет, подані
методичні поради з питань організації та методики
проведення їх на уроках основ здоров'я і фізичної
культури та інших уроках.



 Літнє оздоровлення та відпочинок дітей : 
[сцен. заходів] / [упоряд. Галушка Т. та 
ін.]. - Харків : Ранок, 2009. - Вип. 1. -
223 с. - (На допомогу вихователям і 
вожатим).

Пропонований посібник містить програму роботи
літнього дитячого табору, методичні й практичні поради
і рекомендації щодо організації відпочинку дітей, 
сценарії виховних заходів та різноманітних конкурсів.

 Літнє оздоровлення та відпочинок дітей : [сцен. 
заходів] / [упоряд. Пукліч Е., Жук О.]. - Харків : 
Ранок, 2009. - Вип. 2. - 224 с. - (На допомогу
вихователям і вожатим).

Посібник містить проект літнього молодіжного табору, 
поради та рекомендації щодо організації повноцінного
відпочинку дітей, раціонального розпланування табірної
зміни. 



 Миронова Р. М. Игра в развитии активности 
детей : кн. для учителя / Р. М. Миронова. -
Минск : Нар. асвета, 1989. - 174, [2] с.

В книзі розглядаються питання планування і організації
ігрової діяльності з дітьми шестирічного віку в умовах
продовженого дня, розкриваються методи і прийоми
управління іграми з ціллю розвитку у вихованців
пізнавальної і творчої активності.

Обертинська А. П. Масові ігри та свята : навч. 
посіб. / А. П. Обертинська. - Київ : Вища шк., 
1980. - 179, [2] с.

У навчальному посібнику викладено історію і теорію
гри, методику проведення основних її видів, наведено 
приклади організації дозвілля різних груп населення.



 Олійник Н. У світі дитячої гри : метод. 
посіб. / Н. Олійник, Т. Майданюк, Х. Кметь. 
- Тернопіль : Збруч, 2006. - 136, [1] с. : 
ілюстр. 

У книзі зібрано та класифіковано більше сотні ігор, що
повинні бути в арсеналі педагогів-організаторів,
вихователів у дитячих закладах оздоровлення та
відпочинку. Збірник містить методичні поради щодо
організації та проведення ігор з дітьми різного віку.
Запропоновані ігрові моделі можна варіювати,
доповнювати, на їхній основі придумувати нові
розваги і пізнавальні форми дозвілля,
використовувати при організації дитячих свят та
різноманітних заходів.



Організація дитячої ігрової діяльності в 
контексті наступності дошкільної та 
початкової освіти : навч.-метод. посіб. 
/ [авт. кол. Г. С. Тарасенко та ін.] ; за 
ред. Г. С. Тарасенко ; М-во освіти та 
науки України. - Київ : Слово, 2010. -
317, [1] с. : мал. 

Посібник порушує актуальну проблему реалізації
наступності дошкільної та початкової освіти, надійним
засобом чого може стати узгодження змісту і методів
організації ігрової діяльності дошкільників і молодших
школярів. Тут розкрито теоретико-методологічні
засади та психолого-педагогічні особливості
включення дітей дошкільного та молодшого шкільного
віку в ігровий процес. Презентовані особливості
дидактичних та творчих ігор у контексті їх навчально-
виховного потенціалу.



Проскуріна Е.  Святкове літо : відпочинок у 
літньому таборі / Е. Проскуріна, О. Братчук. -
Харків : Торсінг плюс, 2005. - 141, [1] с. : 
ілюстр. - (Шкільне свято).

Книга містить практичні рекомендації щодо організації
літнього відпочинку школярів у заміських та
пришкільних таборах. Матеріали, зібрані більш ніж за
20 років роботи з дітьми, стануть у нагоді педагогам-
організаторам, вихователям та вожатим дитячих
таборів.



Матеріали, подані у посібнику, пройшли апробацію в
оздоровчому таборі «Карпати» Підволочиського
районного будинку школярів, якій вже десять років
працює у літній період в селі Микуличин Івано-
Франківської області. Кожна зміна – це продуманий
процес, який обов'язково приносить добрі результати:
діти, відпочиваючи, набираються сил, пізнають рідний
край, удосконалюють свої творчі задатки та навички,
засвоюючи програми гуртків.

Подаруймо дітям усі барви : навч.-
метод. посіб. з питань оздоровлення 
та відпочинку дітей / за ред. Ніни 
Гиси, Оксани Жук. – Тернопіль : 
Підруч. і посіб., 2005. – 63 с. 



Посібник містить різноманітні види ігор: дидактичні,
рухливі, сюжетно-рольові тощо. Запропоновані ігри
сприяють пізнавальному розвитку, формуванню
комунікативних навичок, мислення, уміння
дотримуватись інструкції, розвитку уяви, відчуття
тощо.

 745 ігор для дошкільників 2-6 років / 
[уклад. О. А. Шевцова]. - Харків : 
Основа, 2014. - 366, [1] с.

Скринька порад організатору літнього відпочинку : 
[зб. метод. рек.] / упоряд. В. І. Виговський. -
Житомир, 2008. - 95 с.

Зібрані методичні поради щодо організації змістовного
відпочинку та дозвілля дітей в період літніх канікул.
Збірник містить багато цікавих ідей, ігор, конкурсів.



Збірка містить близько двохсот найкращих,
найцікавіших ігор та конкурсів для дітей від 4 до 12
років.

 Тесленко Н. В. Ігри та конкурси для 
дітей / Н. В. Тесленко. – Харків : 
Школа, 2003. – 31, [1] с.

 Яременко Н. Клуб інтелектуальних ігор / Ніна 
Яременко ; ред. Л. Шелестова [та ін.]. - Київ, 
2005. - 126, [1] с. : ілюстр. - (Бібліотека 
"Шкільного світу" : засн. у 2003 р.).

Автор пропонує розробки інтелектуальних ігор
різноманітної тематики з огляду на розуміння гри як
різновиду активної діяльності, спрямованої на
засвоєння соціального досвіду.




