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Шановні батьки та педагоги! 
Пропонуємо вашій увазі захоплюючі ігри про пори року для дітей 4-7 років. 
У процесі ігрової діяльності діти вчитимуться: 
• Визначати час року за ознаками і прикметами; 
• Складати речення  і об'єднувати їх в зв'язний розповідь.  
Пропоновані пізнавальні ігри допоможуть розвинути: 
• Зорове сприйняття; 
• Увага та спостережливість; 
• Мовні компоненти й розумові операції; 
У комплект для ігор входять: 
• Чотири розрізні сюжетні картинки, на яких зображені пори року; 
• Чотири ігрових поля для гри в лото; 
• Чотири ігрових поля для гри в «Четвертий-зайвий»; 
• 24 картки, на яких намальовані предмети, що мають відношення до різних пір 

року. 
Ведучим кожної гри є дорослий: вихователь дитячого садка, вчитель -логопед, 

вчитель початкової школи, психолог, батько. Він спостерігає за ходом гри, виправляє 
допущені помилки, при утрудненнях надає допомогу гравцям. 

Перед початком гри необхідно розрізати листи по пунктирних лініях. 
У грі беруть участь два або чотири гравці (при необхідності дорослий перекладає 

гру в рамки індивідуального програвання). Якщо в грі беруть участь четверо дітей, то 
кожна дитина отримує по одному ігровому полю, якщо двоє, то кількість дітей 
подвоюється. 

 
Опис ігор. 

Ігри з розрізними картинами. 
«Збери картинку» 

Ведучий пропонує учасникам гри вибрати назву пори року. Коли кожен гравець 
визначиться з вибором, ведучий перемішує  частини розрізних картин і, по черзі 
показуючи їх, запитує, кому з дітей підходить названий фрагмент. 

Гравці, забираючи у ведучого частини сюжетних картин, пояснюють свій вибір. 
Наприклад: «Тут намальований сніговик. Діти ліплять сніговиків взимку. Ця картинка 
підходить до зимового пейзажу ». Після того, як всі фрагменти розподілені між 
учасниками гри, ведучий пропонує зібрати фрагменти в єдину сюжетну картину. 

Виграє дитина, який перший впорається із завданням. 
 

«Склади розповідь» 
Ведучий пропонує учасникам гри по черзі складати речення по кожному 

фрагменту сюжетної картинки Дитина, яка виконає завдання краще за інших, отримує 
фішку. Таким чином, до кінця гри ведучий передає гравцям шість фішок * (за кількістю 
фрагментів). 
 

Ведучий пропонує гравцям скласти розповідь про пори року, використовуючи у 
вигляді опори зібрану сюжетну картинку. 

Виграє дитина, яка краще за інших впорається із завданням. 
 
 

 
 



 
Ведучий роздає учасникам гри по ігровому полю. Маленькі картки він перемішує 

і, по черзі показуючи їх, запитує: «Кому потрібен цей предмет?» Гравець, забираючи у 
ведучого предметну картинку, закриває один з квадратів ігрового поля і пояснює свої 
дії. Наприклад: «На моєму ігровому полі - весна. На картці намальовано пролісок. 
Проліски цвітуть навесні » 

Виграє дитина, який перший закриє всі квадрати ігрового поля. 
 

«Четвертий - зайвий» 
 
Ведучий роздає учасникам гри по ігровому полю. Кожен гравець виділяє 

«зайвий» предмет і пояснює свої дії. Наприклад: «Зайвий предмет - гриб. Гілку в снігу, 
годівницю, сніговика - все це можна побачити взимку, а гриби взимку не ростуть ». 

Ведучий розкладає на столі маленькі картки зображеннями вгору. Він пропонує 
кожному учаснику гри знайти підходящий предмет і закрити їм «зайве» зображення. 
Після виконання завдання гравцям пропонується продовжити свої ряди. Таким чином, в 
кінці гри у дітей виявляється ряд з шести картинок, що відносяться до певної пори року. 

Виграє дитина, який перший впорається із завданням. 
 
* В якості фішок можна використовувати геометричні фігури, вирізані з паперу, 

ґудзики тощо. 

Ігри з ігровими полями
Лото «Підбери і поясни»



 



 



 



 



 



 



 



 


