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Вправи та ігри на формування навичок точного і швидкого вибору 

слів у роботі з дітьми старшого дошкільного віку 

 

 

Провідним завданням словникової роботи в старшому дошкільному віці є 

активізація словника, вироблення навичок усвідомленого і доречного 

використання слів відповідно до контексту висловлювання [3, с.323]. 

 Для закріплення навичок точного і швидкого вибору слів 

рекомендуються вправи та ігри, спрямовані на вживання дітьми найменувань 

предметів та їхніх ознак; наприклад, для активізації слів, що позначають 

частини тіла, можна провести гру «Домалюй». Діти розглядають, що потрібно 

ще домалювати зображенню людини, називають втрачені частини: брови, ніс, 

перенісся, вії, пальці. Вихователь домальовує на дошці, а потім діти роблять те 

ж саме на своїх незакінчених малюнках. Розгляд і малювання супроводжуються 

загадуванням Петрушкою загадок: «Навколо озера очерети ростуть» (вії), 

«Один каже, двоє дивляться, двоє слухають» (рот, очі, вуха); «Завжди в роті, а 

не проковтнеш» (язик). В іграх, ігрових вправах на добір слів активізуються 

іменники, дієслова, прикметники. Наприклад, дітям ставлять запитання: Що 

можна шити?  штопати? приміряти? застебнути? підперезати? зав’язати? 

надіти? У відповідь вони повинні назвати відповідні предмети. За кожну 



правильну відповідь діти отримують фішку. Виграє той, хто більше набере 

фішок. 

Аналогічне завдання вирішується в грі «Назви, який». До названого 

предмета діти добирають ознаку, наприклад, шарф – теплий, легкий, довгий, 

короткий, вузький, широкий, в’язаний, красивий. Проводять також ігри на 

класифікацію предметів та їх узагальнення: а) різні види класифікації предметів 

та їхніх словесних позначень, наприклад, за різними ознаками (розподіл слів за 

групами: овочі, посуд, рослини), за родовою і видовою ознаками: транспорт – 

залізничний, автомобільний, повітряний, водний, машини – 

сільськогосподарські, побутові, військові; б) виключення з даної групи 

предметів і слів, що не мають загальної ознаки, наприклад, стіл, стілець, диван, 

стакан, ліжко, крісло, плаття - Які предмети (слова) зайві?; в) добір до слова, 

що означає родове поняття, слова з видовим значенням (які фрукти ростуть в 

саду?; назвіть перелітних птахів; які продукти продають у продовольчому 

магазині?); г) добір слів видового значення до родової назви, наприклад, туфлі, 

чоботи, сандалі - ...; берет, панама, капелюх -...; д) узагальнення через 

протиставлення, наприклад, ластівка – птах, а метелик? Плаття – одяг, а 

туфлі?; е) складання словосполучень і речень зі словами, що позначають 

видові і родові поняття.  

Таким чином, у сучасній дошкільній лінгводидактиці словникова робота 

розглядається як цілеспрямована педагогічна діяльність, яка забезпечує 

ефективне засвоєння словникового складу рідної мови. Розвиток словника 

розуміється як тривалий процес кількісного накопичення слів, засвоєння їх 

соціально закріплених значень та формування вміння використовувати їх у 

конкретних умовах спілкування [3, с.318]. Значну роль у цьому процесі 

посідають вправи та ігри, спрямовані на формування навичок точного і 

швидкого вибору слів. 
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