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Пояснювальна записка 

   

 Пропонований курс розрахований на учнів 7 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів (2 години на тиждень, 70 аудиторних годин).  

Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті 

визначила, що головною метою української системи освіти є створення умов 

для розвитку і самореалізації кожної особистості. Щоб гідно жити в 

сучасному суспільстві, особистість повинна бути компетентною, 

самостійною, відповідальною, мати мобільні знання та розвинуте критичне 

мислення. 

У формуванні готовності ввійти в самостійне життя для підлітка велике 

значення мають: 

 розвиненість потреб як головне джерело активності людини; 

 ціннісні орієнтації й моральні настанови; 

 самосвідомість 

 становлення й розвиток інтересів і здібностей; 

 формування потреби в певних знаннях щодо видів діяльності. 

    Отже, у школі поряд із придбанням навчальних знань, формується 

емоційне й соціальне життя підлітка. 

     Програма факультативного курсу «Розвиваючі ігри» спрямована на 

всебічний розвиток учнів. 



 

Мета курсу: комплексна підготовка дітей до самостійного творчого життя 

 

Завдання: 

 формування умінь ключових компетентностей школярів, а саме 

інформаційної, полікультурної та самоосвітньої;  

 забезпечення потреб особистості у творчій самореалізації; 

 здобуття підлітками додаткових знань, умінь, навичок за інтересами; 

 сприяння інтелектуальному, фізичному і духовному розвитку школярів; 

 підготовка учнів до активної професійної та громадської діяльності; 

 оволодіння підлітками навичками ефективного спілкування та взаємодії. 

    Всі заняття складаються з теоретичної та практичної частин. Теоретична 

частина містить знання з різних галузей психології (особистості, спілкування, 

діяльності), культурології, з системи пошуку інформації. 

Практична частина занять побудована на конкурсах ВДТО «КРОКС» та 

інтелектуальних, фізичних, соціально-активних, психологічних вправах. 

(додаток) 

Оцінювання досягнень учнів здійснюється за допомогою стандартних 

психодіагностичних методик, експрес-методик, предметних тестових занять, 

показників фізичної підготовленості. 

Програма курсу „Розвиваючі ігри” складається з 4 розділів, спрямованих 

на всебічний розвиток особистості. 

 

І розділ «Розвиток пізнавальної сфери» передбачає ознайомлення учнів 

з основними пізнавальними процесами (сприйняття, увага, пам’ять, 

мислення),  включає школярів у процес самопізнання та вдосконалення. 

ІІ розділ «Розширення світогляду» поглиблює знання підлітків з 

шкільних предметів, мистецтва, спорту тощо. 



ІІІ розділ «Розвиток індивідуальних характеристик рухової 

активності» сприяє тренуванню швидкісно-моторних реакцій, м’язової 

рухливості, сенсорних відчуттів. 

ІV розділ «Формування навичок спілкування»  розвиває навички 

ефективного спілкування, організованості, взаємодії, толерантного ставлення 

до інших людей. 

Більша частина занять присвячена практичному формуванню знань, 

умінь і навичок ключових компетенцій учнів. 

За основну форму роботи рекомендується взяти комбіноване заняття. 

 

Очікувані результати : 

 

Учні володіють: 

- прийомами самопізнання й самовдосконалення; 

- навичками ефективного спілкування; 

- комунікативними та презентаційними навичками ; 

- здібностями добувати, систематизувати інформацію  

- знаннями загальної ерудиції; 

- навичками логічного та творчого мислення; 

- прийомами підтримки та вдосконалення фізичного здоров’я. 

 

Учні вміють: 

- визначати свої здібності; 

- формувати особисті навички вольової й емоційної саморегуляції; 

- взаємодіяти у групі для досягнення позитивного результату; 

- працювати з різними джерелами інформації; 

- адаптуватись до різних життєвих ситуацій    

 

 

 



 

Тематичний план 

 

 

 

№ 

 

Тема 

 

Кількість годин 

 

1 

 

Вступ  

 

2 

 

2 

 

Розвиток пізнавальної сфери 

 

28 

 

3 

 

Розширення світогляду 

 

18 

 

4 

 

Розвиток індивідуальних характеристик рухової 

активності 

 

6 

 

5 

 

Формування навичок спілкування 

 

14 

 

6 

 

Підсумкова діагностика 

 

2 

  

Всього 

 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Змістовна частина 

 

 

№ 

п/п 

 

Кіль-

кість 

годин 

 

Зміст теми 

 

Вимоги до навчальних 

досягнень 

  

2 

 

І.Вступ 

1 1 Ознайомлення учнів з метою, 

завданнями курсу, структурою. 

Вироблення й прийняття правил 

поведінки. 

Знає мету, завдання 

курсу. 

Приймає та виконує 

правила поведінки 

 

2 

 

1 

Ознайомлення з правилами техніки 

безпеки при виконанні фізичних вправ і 

вправ на набуття життєвих практичних 

навичок 

Знає правила техніки 

безпеки. Називає заходи 

щодо попередження 

нещасних випадків. Вміє 

надавати першу медичну 

допомогу. 

  

28 

 

ІІ. Розвиток пізнавальної сфери 

 

3 

 

1 

Роль пізнавальних процесів у структурі 

особистості людини 

Називає пізнавальні 

процеси.  

 

4 

 

1 

Пам’ять як психічний процес. Види 

пам’яті. Якості пам’яті. 

Характеризує складові 

пам’яті, види, якості. 

  Діагностика домінуючого типу пам’яті Адекватно сприймає 



5 1 (зоровий, слуховий, моторний, 

образний, змішаний), міцності 

запам’ятовування (довгострокова, 

короткочасна, оперативна). 

психодіагностичні 

процедури. Визначає 

тип домінуючий пам’яті, 

розвинутості міцності 

запам’ятовування 

 

6 

 

3 

Вдосконалення слухової та зорової 

пам’яті. 

Виконання ігор, вправ з розвитку різних 

компонентів пам’яті. 

Виконує вправи щодо 

вдосконалення різних 

компонентів пам’яті 

 

7 

 

1 

 

Увага. Властивості уваги. 

Дає визначення уваги, 

розрізняє довільну й 

мимовільну увагу 

характеризує 

властивості уваги 

 

8 

  

Діагностика рівня розвитку уваги 

Визначає рівень 

розвитку уваги. Вміє 

працювати з 

діагностичним 

матеріалом. 

 

9 

 

3 

 

Вправи на розвиток якостей уваги, на 

запам’ятовування та відтворення 

специфічних ознак об’єктів, предметів 

 

Виконує вправи щодо 

розвитку компонентів 

уваги 

 

 

 

 

10 

 

1 

 

Сприйняття. Його особливості 

Називає якості 

сприйняття, 

характеризуючи його. 

види 



 

11 

 

4 

 

Вправи для тренування й розвитку 

сприйняття (почуття часу, сприйняття 

розміру, форми, об’єму предметів, 

кількості). 

Вправи на якість та швидкість 

зорового, слухового та тактичного 

сприйняття. 

„Реакція”, „Секундомір” 

Визначає без 

використання приборів, 

вимірювань об’єми 

предметів неправильної 

форми, розміри, вагу 

об’єктів, кількість 

однорідних предметів, 

відстань до об’єктів, 

відлік інтервалів часу 

 

12 

 

1 

 

Мислення. Види мислення. Розумові 

операції 

Знайомиться з поняттям 

„мислення”, робить 

висновок про 

особливості мислення в 

залежності від віку 

(розрізняє види 

мислення, наводить 

приклади по видам 

мислення. Знайомиться 

з поняттями: аналіз, 

синтез, порівняння, 

абстрагування, 

узагальнення тощо. 

 

13 

 

2 

 

Діагностика рівня сформованості 

розумових процесів, логічного 

мислення 

Визначає власну 

ступінь сформованості 

аналітико-синтетичних 

операцій, порівняння, 

узагальнення, 

класифікації, 

абстрагування. 

  Завдання й вправи на розвиток Аналізує якості 



14 2 логічного мислення предметів та явищ, 

виділяє суттєві ознаки, 

наводить приклади 

порівняння, 

класифікації, визначає 

види аналогій. 

 

15 

 

2 

Розгадування й складання ребусів, 

шифрів 

Знає правила побудови 

ребусів, принципи 

побудування, розгадує 

ребуси та шифри 

16  

4 

 

Вправи на розвиток образного, 

просторового, аналітичного, 

інтуїтивного видів мислення 

Описує за допомогою 

образів свої почуття, 

аналізує відчуття, 

наводить приклади, 

робить висновки, 

складає описи з 

виконанням конкретних 

умов, конструює й 

моделює нові об’єкти. 

  

18 

 

ІІІ. Розширення світогляду 

 

17 

 

1 

Принципи побудови словників, 

енциклопедій, атласів, довідників 

тощо. 

Знає принципи 

побудови довідкової 

літератури 

 

18 

 

3 

Тренувальні вправи по пошуку 

потрібної інформації у довідковій 

літературі „Слова, слова”, „Мова”, 

„Література”, „Перекладачі” 

Вміє знаходити 

потрібну інформацію у 

довідковій літературі 

 

19 

 

2 

 

Розгадування й складання кросвордів, 

Знає правила 

розгадування й 



чайнвордів складання кросвордів, 

вміє розгадувати та 

будувати кросворди. 

 

20 

 

2 

Актуалізація знань із шкільних 

навчальних предметів 

Виконання вправ „Школа”, „Сім 

питань”. 

Знає основні 

визначення понять із 

шкільних предметів, 

відтворює їх. 

 

21 

 

2 

Поглиблення знань щодо дат 

історичних подій світу та України 

Виконання вправи „Дати” 

 Розширення географічних знань,  

вправа – конкурс „Планета Земля”. 

Знає народні прислів’я, 

пояснює їх зміст, 

удосконалює навички 

аналізу та синтезу має 

елементарні знання з 

побудови віршів, вміє 

підбирати риму, 

усвідомлює зміст вірша 

 

22 

 

2 

Поглиблення знань усної та писемної 

народної творчості –  конкурс  

 „Прислів’я”. 

 Знайомство з навичками складання 

віршів – конкурс  „Поети”. 

Знає народні прислів’я, 

пояснює їх зміст, 

удосконалює навички 

аналізу та синтезу має 

елементарні знання з 

побудови віршів, вміє 

підбирати риму, 

усвідомлює зміст вірша 

 

23 

 

4 

Поглиблення й розширення знань про 

авторів та творів різних видів 

мистецтва (література, живопис, 

музика, кіно, архітектура та інш.)  

Виконання вправ „Мистецтво”, 

„Музика” 

Знає найвідоміші твори 

мистецтва та їх авторів, 

слухаючи музичні 

уривки визначає авторів 

та виконавців. 

 



 

24 

 

2 

Поглиблення й розширення знань про 

історію спорту, Олімпійський рух, 

спортсменах, результатах, рекордах. 

Конкурс „Спорт” 

Знає основні події із 

історії спорту, основні 

види спорту 

  

6 

 

ІV. Розвиток індивідуальних характеристик рухової 

активності 

 

25 

 

6 

Розвиток координації, узгодженості 

рухів, м’язових відчуттів. 

Виконання вправ: „Рівновага”, „Гол”, 

„Вузли”, „Голки”, „Обведу навколо 

пуза”, „Снайпер, „Шалені кульки”, 

„Вежа”. 

Розвиток пантомімічних здібностей 

„Пантоміма”, „Крокодил” 

Знає правила техніки 

безпеки при виконанні 

фізичних вправ, 

адекватно сприймає 

умови проведення 

конкурсів, координує 

рухи, володіє 

прийомами розвитку 

м’язових відчуттів, 

демонструє 

пантомімічні вміння. 

  

14 

 

V. Формування навичок спілкування 

 

26 

 

1 

 

Спілкування. Функції спілкування 

Називає основні функції 

спілкування 

 

27 

 

1 

Робота в команді. Основні правила 

командної роботи. Формування навичок 

роботи в команді 

Знає правила роботи в 

команді 

 

28 

 

3 

 

Виконання вправ на взаємодію: 

„Казка про трійку”, „Телеграф”, 

„Сліпий і поводир”, „Човник”, 

„Організованість”, „Спритність”, 

Розвиває в собі вміння 

домовлятися з іншим, 

поступатися своїми 

потребами для 

досягнення загальної 



„Обруч-м’яч”, „Біг у двох”, „Стрибки 

удвох”, „В одній зв’язці”, „Гусениця” 

мети, діяти з іншими 

учнями в одному 

руховому темпі. 

 

29 

 

2 

 

Діагностика рівня знань, умінь, навичок 

шляхом виконання завдань конкурсної 

програми КРОКС 

Визначає види і 

напрямки успішної 

діяльності, проводить 

оцінку свого рівня знань 

та вмінь. 
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Додаток 

Орієнтовний комплекс вправ 

 

Розділ ІІ. Розвиток пізнавальної сфери. 

 

Пам’ять 

Вправа 1 

Ведучий читає10 (при необхідності і більше) літер у вигляді початкових 

літер слів, у більшості своєму – імен, наприклад:  

 

а) 1. Г (Ганна) ; 2. Ф (Федір); 3. У (Уляна); 4. З (Зінаїда); 5. Ч (число); 

6. Г (Григорій); 7. Б (Борис); 8. Л (Любов); 9. П (Петро); 10. Я (Ярослав); 

 

б) 1. Ж (Жанна) ; 2. Р (Роман); 3. К (Клара); 4. О (Ольга); 5. Д (Дарина); 

6. Ю (Юлія); 7. Х (Харитон); 8. І (Іван); 9. В (Віктор); 10. А (Алла); 

 

в) 1. Т (Тарас) ; 2. А (Антон); 3. Л (Лев); 4. Б (Богдан); 5. Г (Галина); 

6. І (Ірина); 7. К (Клавдія); 8. Ж (Жанна); 9. В (Василь); 10. Ш (школа). 

 



Учні слухають, а потім записують перші букви слів, намагаючись 

відтворювати порядок запису. 

Кращий результат у того учня, який написав найбільшу кількість букв у 

запропонованому порядку. 

 

Вправа 2 

Учням хаотично демонструються 4 вида геометричних фігур (трикутник, 

коло, прямокутник, ромб) різного кольору та розміру. Кількість фігур від 10 і 

більше. Після перегляду учні записують кількість пред’явлення кожної із 

фігур, наприклад: 

круги – 3ромби – 2 

трикутники – 4прямокутники – 1 

Вправа 3 „Предмети” 

На столі розташовано 15-20 невеличких предметів, наприклад: голка, 

зошит, виделка, люстерко, циркуль, нижка калькулятор, картоплина, олівець, 

лимон, книжка, монета, перо, гілка, диск. Предмети накриті серветкою.  

Ведучий демонструє об’єкти протягом 20-30 с, закриває предмети, учні 

записують назви предметів. 

Вправа 4 „Відтворення за кодом” 

І варіант 

Ведучий демонструє або називає по порядку 5-10 знайомих предметів. 

Учні при цьому вимовляють уголос назву предмета і записують у рядок 

початкову літеру назви кожного предмета. 

Наприклад: „ваза” - „окуляри ” - „лінійка ” - „годинник ” -„аркуш ” - ВОЛГА  

Після цього учні відтворюють назви предметів за кодовим словом. 

    а) тарілка – емблема – ластівка – енергія – фонтан – озеро – ніж –   ТЕЛЕФОН 

    б) корабель – ніс – індик – жилет – кішка – автобус – КНИЖКА 

ІІ варіант 



Ведучий задає будь-яке слово (наприклад, ялинка, будинок, розум тощо) 

Кожен учень, розшифровуючи код, придумує свій індивідуальний набір слів 

(іменників) і повідомляє групі. 

 

Вправа 5 

Ведучий демонструє учням 10 абстрактних малюнків у певній 

послідовності. (Малюнки можуть бути виготовлені власноруч, наприклад: 

група точок, хвилясті лінії, фігури з невизначеним контуром тощо). Малюнки 

демонструються з таким інтервалом, щоб учні змогли уявити та розповісти, 

що зображено. Після цього учні індивідуально відтворюють (згадують) 

малюнки в заданому порядку. Інтервал демонстрації малюнків з часом можна 

зменшувати до 10-16 с (при цьому усний опис малюнків учнями 

опускається).  

Вправа 6 

І варіант 

Ведучий називає (або демонструє на окремих картках) у повільному 

темпі 10-20 не пов’язаних за змістом ключових слів. При цьому за участю 

учнів колективно складається смішна, нелогічна розповідь (сюжет) із 

використанням усіх названих слів (порядок слів не змінюється). 

Ведучий домагається, щоб кожне з понять, яке виражається певним 

ключовим словом, було максимально візуалізоване учнями в зорові образи і 

представлене в динаміці (русі). Після цього учні індивідуально в письмовій 

формі відтворюють названі слова в заданій послідовності. 

Наприклад : чайник, ніж, метелик, свічка, точка, колода, журнал, малина, 

дошка, обруч. 

 

ІІ варіант 

Теж саме, що і в І варіанті, тільки ведучий не бере участі у складанні 

колективної розповіді.. 

Вправа 7 



Ведучий пропонує учням виділити 5 колонок, наприклад: «дерева», 

«меблі», «людські почуття», «тварини», «інструменти». Потім у швидкому 

темпі зачитуються слова, учні визначають, у яку колонку потрібно помістити 

кожне слово і встигнути записати його в скороченому вигляді. Після 

пред’явлення всього списку слів учні розшифровують свої записи.  

Список слів: молоток, хом’як, ялинка, викрутка, кохання, рись, каштан, 

сервант, крісло, тривога, цікавість, голуб, лопата, береза, стіл, ведмідь, 

захоплення, окунь, шафа, тополя, плоскогубці, акула, диван, черемха, кішка, 

відповідальність, дриль, верба, смуток, ліжко, віник, ясень, індик, стілець. 

Доцільно провести цю вправу на початку заняття, а в кінці 

запропонувати учням ще раз відтворити слова за колонками. 

 

 

Вправа 8 

Ведучий називає слова та словосполучення, дає 3 с для замальовування 

їх учнями. Через 5 - 10 хвилин підліткам пропонується по своїм малюнкам 

згадати слова або словосполучення. 

Наприклад, похмурий ранок, кохання, красива дівчина, хвороба, сліпий 

хлопець, цікавість, сміливий вчинок, дівчина - відмінниця, загублене кошеня, 

розум, щастя, влада. 

 

Вправа 9 

Ведучий зачитує числа - 10 рядів із 5 чиселу кожному. Учні 

запам’ятовують 5 чисел у прочитаному порядку, потім подумки складають 

перше число з другим, друге з третім, третє з четвертим, четверте з п’ятим, а 

отримані чотири суми записують.  

Наприклад: 6, 2, 1, 4, 2.  

Складаємо 6+2=8 - перше число у рядку відповідей. 

2+1=3 - друге число 

1+4=5 - третє число 



4+2=6 - останнє число 

 

Вправа 10 

Ведучий послідовно перелічує 10 ситуацій, які можна спостерігати, учні 

заплющили очі, уявляють відповідні картинки, а потім записують 

запропоновані ситуації: 

1. Кішка, яка залізла на дерево. 

2. Собака, що крутить хвостом. 

3. Муха у вашому супі. 

4. Шоколадні цукерки у коробці. 

5. Кошик з полуницею. 

6. Пляма на вашому улюбленому одязі. 

7. Блискавка в темряві. 

8. Діамант, що блищить на сонці. 

9. Радість материнства. 

10. Крик від жаху вночі. 

 

Увага 

 

Вправа 1 

Стандартні завдання типу „Знайди розбіжності на двох малюнках” 

 

Вправа 2 

Знайди та вкажи всі об’єкти накладних зображеннях 

Вправа 3 

Стандартні завдання коректурної проби (послідовних перегляд рядків 

символів та виділення окремих букв, цифр, слів тощо) 

 

Вправа 4 



Дивлячись на таблицю, у якій під однозначними цифрами записані 

комбінації літер, і на набори чотиризначних цифр, шляхом комбінування 

літер утворюємо слова 

6 3 5 4 9 1 8 0 2 7 

НД ВК ГО ЕЦ РУ ІБ ПТ СЬ АМ ЛЩ 

 

Наприклад: 2222 записуємо як амамамам. Комбінуємо другу літеру 

першого складу (м), першу літеру другого складу (а), другу літеру третього 

складу (м), першу літеру четвертого складу (а), одержуємо слово «мама». 

Приклади запропонованих слів: 

0532 - Сова 8428 - Теми 9132 - Ріка 

7192 - Ліра 9502 - Роса 0615 - Сніг 

3562 - Вода 7185 - Літо 9222 - Рама 

8408 - Тест 7962 - Луна 0170 - Сіль 

3160 - Кінь 3592 - Кора 6460 - День 

 

Вправа 5 

Читання зашифрованих фраз. Учням пропонується двокольорова 

таблиця, в якій поруч із цифрами розташовані літери і розділові знаки. Для 

того, щоб розшифрувати фразу, потрібно записувати в рядок літери, що 

знаходяться поруч із цифрами в такій послідовності: починаємо із темної 1 і 

світлої найбільшої цифри, яка є в таблиці. Потім чергуємо темні в зростаючій 

послідовності, а світлі в спадній послідовності. Записані в такий спосіб 

літери утворюють слова зашифрованої фрази. 

Наприклад: 

9 - м 7 - і 7 - л 5 - у 14 - е 4 - у 8 - и 

3 - д 11 - з 10 - о 12 - р 12 - п 1 - п 1 - с 

2 - т 13 - є 13 - е 14 - ь 6 - п 10 - м 4 - о 

11 - т 5 - с 2 - р 3 - а 9 - а 6 - о 8 - с 

      15 - я 



Перед розумом і сила поступається 

 

Сприйняття 

 

Вправа 1 

Визначення об’єму предмета. Предмети можуть бути якими завгодно 

(тільки бажано щоб їх об’єм був у межах 1 л, тобто 1000 см
3
): фігури із 

шкільних альбомів для креслення, побутові предмети, овочі, фрукти, 

флакони, камінці тощо). 

Діти повинні без вимірювальних приборів визначити об’єм предмету, 

який демонструється, у кубічних сантиметрах. 

Об’єм предмета заздалегідь вимірюється зануренням його у воду та 

визначенням кількості витисненої рідини. 

 

Вправа 2 

Визначити на око габаритні розміри різних предметів 

 

Вправа 3 

Визначення ваги предметів. У якості реквізиту можуть бути побутові 

предмети, каміння. Учні по черзі беруть запропоноване у руки (при цьому у 

руках не повинно бути жодної підказки) й визначають його вагу. 

 

Вправа 4 

Визначення на око кількості однорідних предметів. Учитель демонструє 

протягом 5-20 с предмети (оптимально – від 40 до 200 штук, це можуть бути 

ґудзики, насіння, сірники, макарони, скріпки тощо), а учні на око оцінюють 

їх кількість. 

Вправа 5 

Секундомір. 



Визначення тривалості різних проміжків часу. Можливо виконання 

вправи у двох варіантах: 

     а) учитель пропонує учням самим визначити тривалість відрізків часу; 

б) задається конкретний інтервал, наприклад 9 секунд. Учень сам вмикає 

секундомір, не дивлячись на нього, визначає коли пройде 9 секунд, сам 

вимикає прилад. 

 

Вправа 6 

Учням пропонується визначити на око на якій сторінці лежить закладка 

в різних книжках. 

 

Вправа 7 

Виконання завдань із серії „Знайти просту фігуру в складній” 

 

Вправа 8 

Ведучій послідовно пред’являє запис різних музичних інструментів, або 

звуків, що нас оточують (лай собаки, нявкання кішки, скрип дверей). Учні 

слухають та ідентифікують ці звуки. 

 

Вправа 9 

Реакція 

Ведучий пропонує кожному учаснику виконати тест на ловлення двома 

пальцями вертикально випущеної лінійки. Результати виконання оцінюються 

по кількості міліметрів (чим менше, тим краще), які встигла пролетіти 

лінійка. 

 

Мислення. 

І. Вправи на формування здатності виділяти істотні ознаки предметів. 

Вправа 1. 



 Дано рядки слів, у кожному з яких п’ять подається в дужках, а одне - 

перед ними. Необхідно виділити два слова, найбільш споріднених (близьких) 

для основного слова. 

 Наприклад: Спорт (медаль, оркестр, змагання, перемога, стадіон) 

Читання (очі, книга, картина, печатка, слова) 

 

Вправа 2 

 Виділення ознак предмета. 

 Назвіть ознаки пір року. 

 Укажіть ознаки слів: піна, акула, телевізор. 

 

Вправа 3 

 Упізнання предметів за вказаними ознаками. 

Назвіть предмети за такими ознаками: чорна, чотирикутна, зроблена з дерева; 

червоний, округлий, їстівний. 

 

Вправа 4 

 Відгадування загадок. 

 

Вправа 5 

 Пошук предметів, що мають подібні ознаки та властивості. 

 

Вправа 6 

 Пошук предметів із протилежними властивостями. 

 

ІІ. Вправи для формування вміння розподіляти об’єкти за родами й видами. 

Вправа 1 

 Об’єднайте подані слова у пари «вид - рід». 

Тополя, шафа, дерево, риба, меблі, сом. 

 



Вправа 2 

 Встановіть зв’язок, що існує між наведеними поняттями: 

Фізика - наука (вид - рід) 

Слово - фраза (частка - ціле) 

Спокій - дія (антоніми) 

 

Вправа 3 

 Доберіть слова за аналогією: 

Береза - дерево; 

Вірш - … (казка, богатир, поезія, лірика, драма). 

 

Вправа 4 

 Поставити кожне із запропонованих понять у різні можливі зв’язки з 

іншими поняттями, які потрібно дібрати самостійно: 

Дріб - число 

дріб - неправильний дріб 

дріб - ціле число. 

 

ІІІ. Вправи на формування вміння давати визначення. 

Вправа 1 

 Співвіднесіть дані поняття і пронумеруйте їх. Найвужче поняття - №1, 

а найширше - №3: 

Рослина - чагарник - ліщина (ліщина - №1, чагарник - №2, рослина - №3) 

Вправа 2 

 Вставте пропущені слова в речення - визначення: 

Спортсмен - це людина, яка … 

Замість крапок вставте у визначення потрібні слова 

Відмінник - це учень, який …. 

 

Вправа 3 



 Знайдіть у тлумачному словнику визначення понять  абітурієнт, 

галактика, … 

 

Вправа 4 

 До першого слова підібрати із запропонованих один синонім. 

Прогноз - погода, повідомлення, передбачення, причина. 

Гуманний - суспільний, людяний, професійний, агресивний, зневажливий. 

 

IV. Вправи на формування вміння виконувати узагальнення. 

 

Вправа 1 

 Зробіть узагальнення: 

Сосна - береза; 

Казка - билина; 

Ботаніка - зоологія. 

 

Вправа 2 

 Випишіть зайве поняття: 

Троянда, бузок, тюльпан, тополя, ромашка. 

Дощ, сніг, водопад, іній, град. 

 

V. Вправи на розвиток та вдосконалення операцій аналізу та синтезу. 

 

Вправа 1 

 Розшифровка анаграм.  

Знайдіть назву, яка не є островом: 

БАУК, ЛІДАЯНІР, ПІКРА, БОЦЬРЕОГ (Куба, Ірландія, Капрі, горобець) 

Вправа 2 

 Знайдення наступної або зайвої фігури чи елементу серед 

запропонованих фігур, малюнків тощо. 



 

VI. Вправи на розвиток логічного мислення. 

 

Використання завдань із збірки тестів Г. Дж. Айзенка «Коефіцієнт інтелекту» 

 

Розділ ІІІ. Розширення світогляду. 

 

І. Вправи по пошуку потрібної інформації у довідковій літературі. 

 

Слова - слова. 

Учням пропонується перелік слів іншомовного походження, які 

необхідно розтлумачити за допомогою словників. 

Наприклад: фурор, вояж, симпатія, гігієнос тощо. 

 

Мова 

 Учні знаходять у орфографічних словниках слова із заданими 

ознаками.  

Наприклад: знайти дев’ятибуквені іменники в називному відмінку, у яких всі 

букви різні, а середня буква «к». 

 

Література 

 Пропонується знайти авторів та назви тих творів, цитати із яких взяти, 

наприклад, із шкільних хрестоматій. 

 

Перекладачі 

 Виписати однозначні переклади п’яти російських слів та виразів 

українською мовою і навпаки. 

Наприклад: домашние тапочки, фуражка, не повезло, одолжить денег, бахча. 

 

Школа 



 Учням відповісти на питання, які взяті майже дослівно із шкільних 

підручників. 

Наприклад: Океан землі, у якому можна потопити найвищу гору; якщо дві 

сторони трикутника однакові, він є …; інша назва застарілих слів; народні 

обрядові пісні зимового циклу; частина круга, обмежена двома його 

радіусами. 

 

7 питань 

 Пропонуються питання, що мають однозначну числову відповідь. 

Наприклад: скільки ребер у людини, скільки очей у павука, в якому столітті 

Колумб відкрив Америку. 

 

Дати 

 Пропонується кількома словами написати, що відбулося у зазначені 

терміни розвитку людства.  

Наприклад:1914  1918 р (подія, світ) 5+7+5 (Перша світова війна), листопад – 

грудень 2004 р (подія, Україна) 11+9 (помаранчева революція) 

 

Планета Земля 

Пропонується твердження стосовно географічних фактів. Потрібно 

визначити його правильність чи хибність. 

Наприклад: Москва - столиця Росії, Севастополь - столиця Криму. 

 

 

 

Прислів’я 

 Пропонуються прислів’я - приказки, в яких переставлені слова та у 

кожний набір вписане ще по зайвому слову. 

Наприклад: зле добре, робить так але говорить, і морі не в тім правда втоне. 

 



Поети 

 Пропонуються уривки із не завжди відомих віршів з пропущеним 

словом, яке необхідно вставити. 

 

Мистецтво 

 Пропонуються питання з області мистецтва. 

Наприклад: композитор, якого називають «королем вальсів», прізвище 

художника картини «Тайна вечеря», автор романів про капітана Блада. 

 

Музика 

 Під час звучання музичних уривків відповісти на питання: хто 

виконавець, автор слів, композитор. 

 

 

 

Спорт 

 Пропонується відповісти на питання зі сфери спорту: олімпійський рух, 

видатні спортсмени, види спорту, правила. 

Наприклад: діаметр баскетбольного кільця, кількість гравців на полі у 

гандболі, місто, де проходили перші Олімпійські ігри сучасності. 

 

Розділ IV. Розвиток індивідуальних характеристик рухової активності. 

 

Рівновага 

 Учасникам із зав’язаними очима потрібно пройти певну відстань і 

повернутися у місце старту якомога точніше. 

 

 

Гол 



 Провести ногами м’яч навколо двох стійок, розташованих на відстані 

2,5 м одна від одної, траєкторією вісімка. 

 

Вузли 

 Нав’язати якомога більшу кількість одинарних вузлів за певний 

проміжок часу. 

 

Голки 

 Якомога швидше протягти нитку у вушка 5 швацьких голок і зав’язати 

вузол, який би не розв’язався. 

 

Обведу навколо пуза 

 Пропонується зробити якомога більше передавань палиці з однієї руки 

в іншу навколо себе. 

 

 

Шалені кульки 

 Два учасники знаходяться на відстані 5 м один від одного та мають по 

10 тенісних кульок різного кольору. Між ними знаходиться ящик, поділений 

на 2 відділення. Задача: за 15 секунд закинути кульки до ящику (причому, 

краще - в дальній від себе сектор) 

 

Вежа 

 На відстані 2,5 м одна від одної проведено дві паралельні лінії,за 

однією лінією лежать 7 кубиків. Учаснику потрібно скласти вежу за іншою 

лінією, ставлячи кубики один на один.  

 

Пантоміма 

 Один учасник демонструє слова за допомогою жестів, поз, мімікою, а 

інші відгадують. 



Д 

І 

 

РозділV. Формування навичок спілкування. 

 

Спритність 

 На відстані 2,5 м дві кеглі. Лінія старту - фінішу проходить через одну 

із них. Учасники оббігають кеглі, поступово утворюючи ланцюжок із 2, 3, 4 и 

т.д. 

Організованість 

 Двоє обертають мотузку, а інші учасники виконують стрибки через неї, 

намагаючись це зробити якнайшвидше. 

Біг удвох 

 У двох учасників одна нога вільна, а друга зав’язана нижче коліна з 

ногою партнера. Вони повинні пробігти між двома кеглями, які стоять на 

відстані 2,5 м за траєкторією вісімки. 

 

 

Обруч - м’яч 

 Учасники знаходяться на відстані 2,5 м. Вони повинні одночасно 

обертати гімнастичні обручі навколо талії та виконувати передавання м’яча 

один одному з його відскоком від підлоги. 

Човник 

 Сім учасників розташовуються в шеренгу між стійками на відстані 5 м 

таким чином, щоб ступні ніг щільно прилягали до сусідніх. Їх завдання - 

передавати дві естафетні палички, з’єднані між собою мотузкою, однією 

рукою один одному по черзі від однієї стійки до другої. 

В одній зв’язці 

 Учасники знаходяться всередині кільця, утвореного мотузкою. Вони 

можуть рухатися тільки у цій зв’язці, однак напрямки руху у них різні. 

Завдання - знайти рішення, яке б задовольнило усіх. 

 



Гусінь 

 Учасники шикуються ланцюжком, виконуючи такі правила: повітряна 

кулька знаходиться між животом одного гравця та спиною іншого, торкатися 

до кульки заборонено. Завдання полягає в тому, щоб пройти заданим 

маршрутом, не втратити кульки і не розірвати ланцюг. 

 

 

 

 

 


