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Шановні батьки!
Кожен з батьків мріє про те, щоб його дитина ви-

росла щасливою, успішною, розумною, фізично і ду-

ховно здоровою. А ще батьки бажають, щоб діти на-

вчилися самостійно розв’язувати життєві проблеми, 

які поставатимуть на їхньому шляху, знаходити ві-

рних друзів, цінувати дружбу, розпізнавати і уникати 

зради, вільно взаємодіяти з іншими людьми, гідно 

відстоювати себе в суспільстві. Всього цього не мож-

ливо навчити повчаннями, заборонами, погрозами.

Розвиток дитини шостого року життя, форму-

вання найважливіших навичок, необхідних для її 

адаптації в соціальному світі, для її майбутньої ду-

ховної самореалізації найкраще відбувається через 

ігри, цікаві і захопливі завдання, реальні повчальні 

ситуації навколишньої дійсності, через читання і об-

говорення хороших книг тощо.

Книга, яку ви тримаєте в руках, створена з метою 

надати допомогу у вихованні і розвитку п’яти-, шес-

тирічних дітей.
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Ігри, завдання, вправи, які ми пропонуємо в цій 

книзі, сприятимуть розвитку вмінь і навичок, які до-

зволять дітям успішно взаємодіяти з навколишнім се-

редовищем і людьми. Діти ознайомляться з умовами, 

за яких навколишнє середовище є безпечним для їх-

нього життя і здоров’я. Вони навчаться розв’язувати 

проблемні ситуації спілкування та долати свої страхи.

Поради, рекомендації, завдання допоможуть до-

рослим підготувати дитину до школи, розширити її 

знання про навколишній світ, розвивати творчі зді-

бності, сформувати довірчі стосунки з малюком.

Ця книга буде цікавою і корисною для всіх, хто 

так чи інакше пов’язаний з дітьми у своєму житті або 

професії.

Користуючись книгою, пам’ятайте основні пра-

вила проведення ігор з дітьми.

  Грайте разом з дитиною.

  Гра має приносити радість і дитині, і дорослому. 

Кожний успіх дитини — це і її, і ваш успіх.

  Намагайтеся зацікавити дитину грою, а не приму-

шуйте її грати.

  Дайте можливість дитині виконувати завдання 

гри самостійно або з незначною допомогою за 

потреби. Майте терпіння не підказувати, поче-

кайте, адже малюк має подумати і самостійно зна-

йти відповідь або виправити свої помилки.

  Обов’язково починайте з посильних для дитини 

завдань, щоб на початку вона змогла відчути успіх 

і хотіла працювати далі.
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  Якщо дитина не може впоратись із завданням, 

швидше за все, ви переоцінили рівень її розви-

тку. Зробіть перерву, а через деякий час почніть 

з легших завдань. Краще, якщо навіть дитина сама 

обиратиме завдання з урахуванням своїх можли-

востей.

  Не підганяйте дитину під час гри.

  Більше хваліть дитину за успіхи в грі і підбадьо-

рюйте у випадку невдачі.

  Будьте емоційними, грайте із задоволенням.

Бажаємо успіхів вам і вашому малюкові!
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Особливості шостого 
року життя дитини

Кожному віку властиві свої особливості поведінки 

і розвитку, можливості й обмеження, досягнення 

і втрати. Знання вікових особливостей дозволяє нам, 

дорослим, краще регулювати розвиток дитини, ство-

рювати умови, які допоможуть розкрити її здібності, 

покращити нашу взаємодію з нею.

Найбільш яскраво вікові особливості проявляються 

саме в дитинстві. Чи можна, наприклад, висувати одні й 

ті самі вимоги до дворічної малечі та п’ятирічного «чо-

мусика»? Діти змінюються так швидко, що батьки іноді не 

встигають пристосовуватися до нових вікових проявів.

Ось вже дитині виповнилось 5 років. Що далі? Як 

тепер вона поводитиметься, що нового знатиме і вмі-

тиме, які стосунки в неї складатимуться з дорослими 

й однолітками?

У віці від п’яти до шести років дитина активно 

розвивається фізично і психічно. Значно зростає фі-

зична і розумова активність, рухливість малюка. Рухи 

стають більш різноманітними і точними.
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Гра дитини
Головними видами діяльності, за допомогою яких 

дитина шостого року життя продовжує розвиватись, 

залишаються гра, малювання, спілкування з дорос-

лими й однолітками, праця, сприйняття казок. Але 

поступово головне місце починає посідати навчання. 

Проте навчання буде більш ефективним, якщо ма-

тиме ігровий характер. Дитина не так швидко стом-

люватиметься і довше проявлятиме зацікавленість 

до виконання навчальних завдань. Бо для малюка 

цього віку головним помічником у пізнанні світу за-

лишається гра. Але тепер вона має більш складний 

характер. Особливо важливими є тривалі, стійкі ко-

лективні ігри з різноманітними сюжетами. В них ди-

тина вчиться будувати стосунки з іншими людьми. 

Ці ігри об’єднують дітей, збагачують їхній внутріш-

ній світ і приносять їм багато задоволення. В іграх 

у  малечі розвивається спостережливість, мислення, 

сприйняття, пам’ять, мовлення, виникають нові інте-

реси і почуття. Тому дуже важливо знати, у що і як 

грає дитина, чи прагне вона спілкуватись з іншими 

дітьми, чи вважає за краще грати наодинці.

У своїх сюжетно-рольових іграх діти придумують 

різні ситуації, завдяки чому досить активно розвива-

ється їхня уява. Тепер вона не механічна і відтворю-

вальна, а творча. Дитяча уява стає більш емоційною, 

розвивається допитливість. Нестримні «чомусики» 
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буквально засипають дорослих запитаннями: «Що 

це?», «Чому?», «Навіщо?», «Для чого?». Такі запитання 

свідчать про поглиблення інтересу дитини до на-

вколишнього світу. Розглядаючи все навкруги, ди-

тина не просто бачить, а й намагається збагнути 

сутність явищ, встановити зв’язки між окремими фак-

тами і подіями. Для того щоб зробити дитяче сприй-

няття предметів і явищ більш повним, усвідомленим, 

щоб надати можливість дитині логічно мислити, уза-

гальнювати, краще не давати готових відповідей. 

Пояснення дорослих мають спонукати малечу вду-

муватися, напружувати думку. Наприклад, можна від-

повісти: «А як ти вважаєш?», «А як ти здогадався?», 

«Що ти помітив?» тощо. Маленькому «чомучці» ко-

рисніше самому дістатися істини. Але необхідно, зви-

чайно, враховувати наявний досвід і знання дитини.
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Найяскравіше уява малюка виявляється в малю-

ванні, конструюванні, створенні аплікацій, складанні 

власних казок, віршів, загадок. Така діяльність дає їй 

можливість особливим чином виражати свої почуття 

і уявлення про навколишній світ. Діти створюють образи 

нового на основі малюнка, опису, оповідання. Вони 

легко вигадують історії, казки, складають вірші, загадки, 

малюють за своїм задумом. Для розвитку творчості 

малюка важливо створювати ситуації, у яких він ма-

тиме можливість самостійно знаходити їх розв’язання, 

а також проявляти наполегливість і відповідальність.

Увага та вольові
риси дитини

Уява поєднується з мисленням і включається 

в процес планування дій. Малюк вже може здійсню-

вати власний задум, активно здобувати бажаний ре-

зультат, доводити розпочату справу до кінця. У нього 

виникає базова потреба бути активним діячем влас-

ного життя. Він починає робити так, як хоче сам, без 

допомоги. У цьому проявляється його вміння долати 

перешкоди на шляху до бажаної мети. Його діяль-

ність стає більш усвідомленою і цілеспрямованою.

Розвивається увага дитини. Виконуючи різні за-

вдання, вона починає проявляти посидючість, тер-

піння, волю, наполегливість у завершенні роботи. 
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Більш відповідально ставиться до виконання будь-

яких доручень. Вона дедалі менше відволікається 

від цікавого завдання, її ігри стають більш складними 

і тривалими. Однак слід пам’ятати, що малюки відріз-

няються один від одного за різними особливостями: 

за станом здоров’я, за темпераментом і характером, 

за здатністю витримувати розумові і фізичні наванта-

ження тощо.

У цьому віці малеча дедалі більше прагне само-

стійності. При цьому діти не тільки вміють і праг-

нуть самостійно, без допомоги дорослих, одягатися, 

їсти, вмиватися, чистити зуби та ін. Вони ще й намага-

ються допомогти тим, хто їх оточує. Тому важливо да-

вати дитині посильні доручення: заправляти постіль, 

складати одяг, протирати меблі.

Життєвий досвід дитини розширюється. У неї 

формуються моральні уявлення та оцінка поведінки. 

Розвивається почуття обов’язку, власної гідності, ес-

тетичні почуття. Відбувається підпорядкування осо-

бистих власних мотивів соціальним. Дитина вже знає 

багато правил поведінки і може за допомогою во-

льових зусиль стримувати свої бажання. Вона в змозі 

змусити себе робити не тільки те, що їй хочеться, 

а й те, що потрібно. Малюк вчиться підкорюватись не 

тільки правилам дорослих, а й виробляє власні. Бо 

в цьому віці він вже розуміє, що можна вважати хо-

рошим, а  що поганим. Може передбачити наслідки 

своїх вчинків, уміє планувати свої дії. Засвоюючи 
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етичні норми, малюк починає змінювати свої уяв-

лення про себе. Йому хочеться стати таким, як улю-

блений персонаж з мультфільму або реальна людина, 

яка йому подобається.

Пам’ять, мовлення, мислення

У дітей розвивається довільна пам’ять. Тобто 

вони тепер запам’ятовують не тільки те, що було 

для них яскравим і цікавим, а й те, що їм необхідно 

запам’ятати. Тут вони прикладають вольові зусилля. 

Щоб краще запам’ятати, діти повторюють, зіставля-

ють, групують.

Активно розвивається і мовлення дитини. В роз-

мові вона використовує більше слів, уміє слухати ін-

ших і висловлюватись сама.

Також діти легко визначають ознаки і власти-

вості предметів, зв’язки і залежності між ними. Для 

того щоб дитина успішно опанувала засоби аналізу 

і розв’язування різноманітних мисленнєвих завдань, 

потрібно вчити її аналізувати задачу з різних точок 

зору і самостійно знаходити спосіб розв’язання. 

Для полегшення цього процесу краще використо-

вувати наочні моделі. Вони допоможуть в образній 

формі відобразити відношення між речами і яви-

щами. Адже дитині цього віку притаманна конкрет-

ність, наочність, образність, дієвість мислення. Вона 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Press Quality]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads true
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


