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ДИДАКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ 
для розвитку лексико-граматичних категорій у дітей 5-7 років 

ПРОФЕСІЇ.

ІНСТРУМЕНТИ



 
ВСТУП 
Представлений дидактичний матеріал один із комплекту посібників по закріпленню 
лексико-граматичної сторони мови при підготовці дітей до школи по лексичним 
темами: «Професії» та «Інструменти». 
Альбом складається з двох частин, кожна з яких містить завдання, спрямовані на: 
- Поповнення словникового запасу дітей різними частинами мови - іменниками, 
прикметниками, дієсловами та ін. 
- Формування різних способів словотворення і словозміни; 
- Побудова пропозицій різних типів, складання творчих розповідей, оповідань-описів за 
схемою, по заданому плану. 
В альбомі також містяться завдання на розвиток логічного мислення, зорової уваги, 
пам'яті та просторового орієнтування. 
Завдання розташовуються з поступовим ускладненням мовного матеріалу і можуть 
змінюватися на розсуд педагога в залежності від віку та рівня розвитку дітей.



ПРОФЕСІЇ 
 
1. Розглянь картинки, назви професії людей. 

 
 
Перукар, швачка, фотограф - це ПРОФЕСІЇ.  
Поясни, що таке професія? 
Подумай, для чого потрібно вчитися професії? 
Згадай, як називаються професії твоїх родичів



ПРОФЕСІЇ 
 
2. Подумай, як назвати того, хто 
(утворення віддієслівних іменників. Вчить - вчитель, виховує - вихователь і 
др): 
 
Вчить - ...   виховує-...   няньчить - ...  
водить - ...   пече - ...    літає - ...  
диригує - ...   танцює - ...   дресирує - ...  
співає - ...   продає - ...   керує - ... 
будує - ...   зварює - ...   штукатурить-...  
укладає - ...  шліфує - ...   встановлює-...  
креслить - ...   ремонтує - ...   інструктує - ...  
плаває - ...   бігає - ...    прибирає - ...  
фотографує    кроїть - ...   шиє - ...    пише - ...  
вантажить - ...  доїть - ...   пасе - ...  
носить - ...   пілотує - ...   захищає - ...   регулює - ... 



ПРОФЕСІЇ 
 
3. Назви, кому що потрібно для роботи 
(Закріплення категорії давального відмінка іменників в однині. Ніж, дошка, каструля, ополоник - 
потрібні кухарю тощо) 



ПРОФЕСІЇ 



ПРОФЕСІЇ 
 
4. Назви професії людей, які працюють в різних установах 
(утворення множини іменників у називному відмінку, вживання прийменників у і на: 
в магазині працюють - продавці, касири, вантажники ...). 
 
У магазині - ...   в лікарні - ...   на пошті - ... 
в поліклініці - ...   в аптеці - ...   на телебаченні - ... 
в дитячому садку - ...  в театрі - ...   настройці - ... 
в школі - ...    в цирку - ...   на залізниці - ... 
в бібліотеці - ...   у видавництві - ... в аеропорту - ... 
в перукарні - ...   в міліції - ...   в готелі - ... 
в пральні - ...    в спортклубі - ...  в кафе - ...   на заводі - ...



ПРОФЕСІЇ 
 
5. Назви по картинках: людей, яких професій багато 
(Утворення множини іменників у родовому відмінку: лікар - багато лікарів, пожежний - багато 
пожежних та 
ін.)

 
 
6. Порахуй за зразком 
(Узгодження кількісних числівників з іменниками і прикметниками: 
один досвідчений лікар - два досвідчених лікаря - три досвідчених лікаря - чотири досвідчених 
лікаря - п'ять досвідчених лікарів). 
 

Уважний лікар - ...   досвідчений маляр-...   молодий учитель - ... 
сміливий пожежник - ...  талановитий художник - ...   ввічливий продавець - ...



ПРОФЕСІЇ 
 
7. Назви жіночу професію 
(Утворення за допомогою суфіксів). 
 

Учитель - ... (Вчителька),   художник - ...   кресляр-... 
вихователь-...     палітурник-...   кравець - ... 
письменник-...     перекладач-...   спортсмен - ... 
артист - ...      комірник - ...    пастух-... 
співак - ...      шліфувальник - ...  провідник - ... 
танцівник - ...     монтажник-...   прибиральник-... 
дресирувальник-...    плиточник-...   продавець-... 
піаніст - ...      журналіст-...    офіціант-

...  
 



ПРОФЕСІЇ 
 
8. Подумай, як назвати людей, які працюють на різних видах транспорту 
(Утворення за допомогою суфіксів). 
 
На крані - ... (Кранівник)   на екскаваторі - ...   на мотоциклі - ... 
на тракторі - ...     на таксі - ...     на велосипеді - ... 
на бульдозері - ...     на комбайні - 

...  
 



ПРОФЕСІЇ 
 
9. Подумай, як можна назвати людей 
(Утворення складних слів. Ліс рубає - лісоруб і др): 
 
 
 

ліс рубає - ...     сад розводить - ... 
бджіл розводить - ...   квіти розводить - ... 
рибу ловить - ...    землю копає - ... 
птіцловіт-...     землю оре - ... 
собак розводить-...   дрова січе-... 
птахів розводить - ...   труби чистить - ... 
коней розводить - ...   сталь варить - ... 
поли тре - ...     тіло охороняє - ... 
книгами відає - ...    на автомобілі ганяє -  ...  
музикою відає - ...   у воду лазить - ... 
краєм відає - ...    по скелях лазить - .. 
вугілля видобуває - ...   по морях ходить - ... 
золото добуває - ...   метро будує - ... 
 



ПРОФЕСІЇ 
 
10. Подумай, яка форма або спецодяг у людей різних професій 
(Утворення відносних прикметників). 
 

У льотчиків - ... (льотна)    у спортсменів - ...    у моряків - ... 
у медиків - ...      у футболістів - ...    у робітників - ... 
у хірургів - ...      у хокеїстів - ...    у міліціонерів - ... 
у кухарів - ...       у військових - ...   у водолазів - ...

 



ПРОФЕСІЇ 
 
11. Скажи навпаки 
(Закріплення досвіду вживання антонімів): 
 

користь - ...   увійти - ...   купити-...   хвалити-...   рідко - ... 
добро - ...   говорити - ...   лагодити-...   заходити - ...   рано - ... 
бруд - ...    взяти - ...   ламати - ...  включати - ...  низько - ... 
багач - ...   насмітити - ...  опускати - ...   високий - ...   важко - ... 
боягузтво - ...  допомагати - ...  прилітати - ...  новий - ...   швидко - ... 
 
 

12. Назви предмет, якого не вистачає (підбір предметів за аналогією). 



ПРОФЕСІЇ 
 
13. Підбери якомога більше слів, які відповідають на питання: який? яка? (Закріплення досвіду 
підбору визначень: ~ пожежний який сильний, сміливий, витривалий? ...). 
 
пожежний який? - ...     перукар який? - ...    вчителька яка? - ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Підбери якомога більше слів, які відповідають на питання: що робить? 
 

Пожежний що робить? - ...   вчитель що робить? - ...   продавець що робить? - ...  
перукар що робить? - ...   лікар що робить? - ...    кухар що робить? - ... 



ПРОФЕСІЇ 
 

15.  Виправ помилки в пропозиціях 
(Вживання речень зі значенням протиставлення: 
Лікар готує для учнів смачний обід. - 
Кухар готує для учнів смачний обід, а лікар лікує людей.). 
 

Лікар готує для учнів смачний обід.     Будівельник фотографує дітей. 
Пожежний регулює рух на перехресті.    Учитель лагодить годинник в майстерні. 
Перукар готує виставку своїх картин.    Ветеринар пече свіжий хліб. 
Вихователь лікує людей в поліклініці.    Скляр вчить дітей у школі. 
Садівник продає продукти в магазині.    Швець шиє гарний одяг. 
Маляр видає книги в бібліотеці.     Листоноша водить автобус. 
Архітектор прибирає зерно з полів.     Кондитер керує літаком.  



ПРОФЕСІЇ 
  
16. Закінчи речення 
(Закріплення досвіду вживання складнопідрядних речень). 
 
Вчитель навчає дітей, щоб ... .     Лікар лікує людей, щоб .... 
Продавець продає товари, щоб ... .    Листоноша розносить пошту, щоб ... . 
Контролер перевіряє квитки, щоб ... .   Письменник пише книги, щоб ... . 
Міліціонер стежить за порядком, щоб ....   Маляр фарбує стіни, щоб 
Пожежник гасить пожежу, щоб ... .    Тесляр лагодить меблі, щоб ... . 
Кравець шиє одяг, щоб ....      Будівельник будує будинки, щоб .... 
Швець лагодить взуття, щоб ... .    Водій водить автобус, щоб ... . 
Фотограф фотографує людей, щоб ... .   Годинникар лагодить годинники, щоб ... . 
Перукар підстригає людей, щоб ... .    Пекар пече хліб, щоб ... . 
Бджоляр розводить бджіл, щоб ... .    Доярка доїть корів, щоб ... . 
Покрівельник лагодить дах, щоб ... .    Садівник розводить квіти, щоб ... . 
Ветеринар лікує тварин, щоб ... .    Рибалка ловить рибу, щоб ... . 
Скляр вставляє скла, щоб ....     Носильник носить багаж, щоб ....



ПРОФЕСІЇ 
 
17. Вигадай речення за малюнками 
(Складання речень по сюжетним малюнкам). 



ПРОФЕСІЇ



 • Як називається професія? 
 • Чоловіча або жіноча професія? 
 • Які люди цієї професії? 
 • Носять чи люди цієї професії форму або спецодяг? 
 • Де працюють люди цієї професії? 
 • З ким або з чим працюють люди цієї професії? 
 • Які інструменти (атрибути) потрібні для роботи? 
 • Що роблять люди цієї професії? 

 • Для чого необхідна ця професія? 

ПРОФЕСІЇ 
 
18. Розкажи про професії за допомогою питань 
(складання розповіді за планом). 

 
 
 
 
 
 
 
19. Подумай і розкажи: ким ти хочеш стати, коли виростеш 
(Складання розповіді по заданій темі).



ПРОФЕСІЇ 
 
20. Подумай, про яку професію можна сказати 
(Закріплення досвіду відповіді на поставлені питання): 
 
• Хто готує для хлопців смачний суп на обід? 
• Хто продає свіжі овочі і фрукти в магазині? 
• Хто вчить дітей різним наукам у школі? 
• Хто лікує людей від хвороб? 
• Хто возить пасажирів на автобусі? 
• Хто зводить висотний житловий будинок? 
• Хто виховує малюків у дитячому садку? 
• Хто перевіряє квитки у пасажирів? 
• Хто гасить пожежі? 
• Хто доглядає за квітами в саду? 
• Хто пише красиві картини? 
• Хто людям робить стрижки та зачіски? 
• Хто розносить листи, газети і журнали? 



ІНСТРУМЕНТИ 
 
1. Розглянь малюнки, назви їх. 

Пила, рубанок, рулетка, кельму - це ІНСТРУМЕНТИ. 
Поясни, що таке інструменти? 
Які ще інструменти ти знаєш?



ІНСТРУМЕНТИ 
 
2. Назви маленький і великий інструмент 
(утворення  іменників зі зменшено-пестливими суфіксами: лопата, лопатка, граблі ~ грабельки та 
ін.) 
 



ІНСТРУМЕНТИ 
 
3. Назви, багато яких інструментів на кожній картинці 
(Утворення множини іменників у родовому відмінку: голка - багато голок, ніж - багато ножів, 
лопата - багато лопат та ін.) 

 



ІНСТРУМЕНТИ 

 
Порахуй інструменти на кожній картинці 
(Узгодження кількісних числівників з іменниками: одна голка - дві голки - три голки - чотири голки 
- п'ять голок).



ІНСТРУМЕНТИ 
 
4. Назви, яким інструментом працює людина кожній професії 
(Вживання категорії орудного відмінка іменників: Перукар працює ножицями Тесляр працює 
рубанком І ін ..). 
 
Перукар - ...   тесля-...     садівник-... 
кухар - ...   будівельник-...   дроворуб - ... 
кравчиня - ...   слюсар-...    маляр - … 



ІНСТРУМЕНТИ 
 
5. Назви, які бувають інструменти 
(Утворення відносних прикметників: 
інструменти у медика - медичні, у слюсаря - слюсарні та ін) 
 
У медика - ...    у столяра-...    у садівника - ... 
у швачки - ...    у слюсаря - ...   у кресляра - ... 
у музиканта - ...   у будівельника - ...  у замірника - ...  

 



ІНСТРУМЕНТИ 
 

6. Подумай, про що можна сказати 
(Уточнення зв'язку дієслів з іменниками). 
 

Рубають (чим?) ...   копають (чим?) ...   шиють (чим?) ... 
забивають ...     згрібають ...     фарбують ... 
відкручують...   поливають ...     креслять ... 

свердлять ...    косять ...     вимірюють ... 
стругають ...     ріжуть ...     пишуть ... 
пиляють ...     проколюють ...    малюють ... 

 
 
 
 
 
7. Закінчи речення словом ІНСТРУМЕНТИ 
(Вживання непрямих відмінків іменників). 
Існують різні види (чого?) ... . 
У слюсаря - слюсарні, у столяра - столярні (? Що) ... .  
Кожен майстер дорожить своїми ("чим?,) .... 
(Чому?) ... необхідно спеціальне місце для зберігання.  
Закінчивши роботу, треба пам'ятати (про що?) ... 



ІНСТРУМЕНТИ 
 

8. Виправ помилки в реченнях 
(Уточнення зв'язку дієслів з іменниками). 
 
Дядя Коля відкручує шурупи пилкою. 
Машенька пошила ляльці гарне плаття ножем. 
Мама порізала свіжі овочі для салату сокирою. 
Даша вирізає викруткою квіти з червоного паперу.  
Дідусь нарубав дрова великим рубанком. 
Саша забиває цвяхи лопатою. 
Тьотя Маша згрібає сухе листя молотком. 
Хлопці допомагають дорослим фарбувати паркан олівцями 
 Гоша перекопує грядку граблями. 
Максим пиляє дошки дрилем. 
Папа гайковим ключем просвердлив отвір в стіні.  
Діма ножицями витягує цвяхи з дошки. 
Зіна любить малювати простим шилом. 



ІНСТРУМЕНТИ 
 
9. Вигадай речення за картинками 
(Складання речень по двом опорним картинкам). 

 



ІНСТРУМЕНТИ 
 
10. Розкажи про інструменти за допомогою схеми 
(Складання розповіді-опису за схемою: 
як називається інструмент? зовнішній вигляд інструменту, як використовується людиною? 
різновиди інструменту, про що потрібно пам'ятати при роботі з 
інструментом)?.

 



ІНСТРУМЕНТИ 
 

11. Відгадай загадку, знайди відгадку. 
 

Сам дерев'яний, 
А голова залізна. 

(Молоток) 
Кланяється, кланяється, 
Прийде додому - розтягнеться. 

(Сокира) 
Зуби є, 
А хліба не їсть, 
На роботу ходить, 
Господаря годує. 

(Пила) 
На одному приводу  
Дванадцять коней поведу.  

(Граблі) 



ІНСТРУМЕНТИ 
 

12. Знайди зайвий предмет у кожному ряду. 


