
14 веселих навчальних ігор  

для розвитку мовлення, мислення, пам‘яті та фантазії  

 

 

1.Пальці-букви 

За допомогою пальців рук складіть букву й попросіть дитину вгадати її. 

Потім нехай вона придумає слово, що починається на цю букву. 

 

 

2. Напис на спині 

 

Дитина малює пальцем букву у вас на спині, а ви повинні відгадати її. Діти 

старшого віку можуть писати цілі слова. 

 

 

3. Швидка розповідь 

 

Оберіть три випадкових слова, і нехай кожен член сім'ї придумає розповідь, 

використовуючи їх. Можна вибрати зовсім неймовірний набір слів, 

наприклад, «вода, ковбаса, фея». 

 

 

4. Безглузда розмова 

 

Використовуйте протягом дня рими-нісенітниці й алітерацію. Ви можете 

описати обід дитини, наприклад, так: «Вирішив якось зварити обід, на стіл 

нам принесли корзину чобіт» або звернутись до неї з проханням із 

найсерйознішим виглядом: «Будь ласка, одягни грузовик, я маю на увазі 

льодовик, тобто черевик!», ви також можете змусити дитину сміятись, 

починаючи всі слова з однієї літери: «Давай драти в дованки!». 

 

 

5. Власні автомобільні номери 

 

Попросіть дитину придумати слова, що починаються на букви номерного 

знака вашої машини. Наприклад, номер АН МВ. «Африканський Носоріг 

Мчить до Водопою». 



 

 

6. Пісня 

 

Якщо вам вдається вправно римувати, придумайте власні вірші з 

використанням імені вашої дитини на мотиви веселих дитячих пісень. 

Додавайте в пісню куплети про всіх її родичів і друзів. 

 

Любить все смачне Дениско - 

Є у нас цукерня близько. 

Я куплю йому іриски, 

Скільки радості в Дениски! 

Має він сестру Наталю, 

Симпатичну – справжню кралю! 

Лише друзі в двір прийдуть, 

Всі Наталочку зовуть. 

 

 

7. Кумедна хмара 

 

На картинках, вирізаних зі старих журналів і газет, намалюйте біля облич 

людей мовні хмари (філактери - «словесні бульбашки»), і запропонуйте 

дитині придумати текст для кожної з них. Записувати слова та речення може 

як вона сама, так і ви, залежно від віку дитини. 

 

 

8. Поетична поїздка 

 

Під час спільної з дитиною поїздки в транспорті ви можете грати в рими. 

Наприклад, ви говорите: «Я бачу дім». Дитина відповідає: «До слова дім 

рима грім». Потім настає ваша черга, і ви придумуєте наступну риму до 

слова «дім» (наприклад, «пантомім»). Грайте доти, поки не пригадаєте всі 

рими до цього слова. Потім переходьте до іншого слова. Можна ускладнити 

гру, попросивши дитину придумати якомога більше рим протягом певного 

часу, наприклад, поки не доїдете до наступного перехрестя. 

 

9. Гра на уяву 

 

Опишіть яку-небудь букву у вигляді малюнка й попросіть дитину вгадати її. 

Наприклад, «Вона виглядає як дві гори, зсунуті разом» або «Вона схожа на 

колесо». 

 

 

10. Пошук слів 

https://childdevelop.com.ua/worksheets/545/


 

Перед читанням книги вашій дитині знайдіть одне слово, яке в ній часто 

зустрічається, наприклад, «ти». Вкажіть на нього та вимовте вголос. Гортайте 

сторінки й попросіть дитину шукати це слово. Давайте підказки («Я бачу, що 

на цій сторінці це слово зустрічається тричі»). Або знайдіть для неї слово, за 

яким вона може стежити протягом усієї книги, попросіть дитину відшукати у 

книзі слова, які римуються з цим словом, наприклад, «Попелюшка – 

чепурушка». 

 

 

11. Вивіска-головоломка 

 

Придумайте якомога більше слів, що складаються з літер на будь-якій вивісці 

або знаку. Старші діти можуть придумувати слова, змінюючи порядок букв, а 

молодші діти можуть шукати цілі слова в одному великому слові, наприклад, 

«парк», «пар», «кування» в слові «паркування». 

В цю гру можна грати й вдома, записуючи утворені нові слова з одного 

великого слова. 

 

 

12. Записки під подушкою 
 

Заведіть звичку залишати записки під подушкою дитини, і нехай вона також 

залишає свої під вашою подушкою. Ви також можете залишати записки по 

всьому будинку із зазначенням, де шукати наступну записку або маленький 

подарунок, солодощі. 

 

 

13. Синоніми й антоніми 

 

Виберіть слово й попросіть дитину підібрати до нього якомога більше 

синонімів. Наприклад, щасливий - радісний, веселий. Чи сумний - похмурий, 

засмучений, зажурений. Потім нехай дитина підбере антоніми до слова, яке 

ви загадали. Після цього поміняйтеся ролями, і нехай дитина вибирає слова 

для вас. 

 

 

14. Власні продовження історій 
 

Придумуйте, записуйте та ілюструйте власні версії улюблених оповідань і 

казок, змінюючи сюжет, додаючи власних персонажів і події. Наприклад, 

вигадайте нових персонажів для казки «Білосніжка та семеро гномів». 

 


