
Комплекс розвивальних програм для 
дітей раннього віку

Суть, ідеї, види занять



Суть програми : 

Комплекс вправ тривалістю 60 хвилин, 
що дозволяють дітям розвивати 

мисленнєві та фізіологічні навички у 
легкій розважальній формі. 

2



3

3 
роки

2 
роки

4 
роки

2.5 
роки

 1.5 
роки

5 
роки

Дітки ділитимуться на групи у залежності від вікової 
категорії

Кожна група – не більше 5-ти дітей

Кому підійде : 



На що спрямована наша програма
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ЛЮБОВ ДО СПОРТУ

АНГЛІЙСЬКА

МИСЛЕННЯ

ТВОРЧІСТЬ

СЕНСОРНИЙ РОЗВИТОК

ЗНАЙОМСТВО ЗІ СВІТОМ



Види наших розвивальних програм
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642

Фізичні Сенсорні Творчі

Пізнавальні Мовленнєві Дрібна 
моторика
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Фізичний розвиток
Такий вид розвитку спрямований на підвищення витривалості дитини, 
розвиток спритності і координації рухів. Заняття, що зачіпають фізичний 
розвиток, повинні бути у дитини щоденними і можуть включати такі дії:

●Зарядка під музику, вірші або відео-урок.
●Ігри з м'ячем – кидати один одному, кидати вгору, а потім ловити,  
бити ногою, потрапляти в коробку, бігати наввипередки з м'ячем 
тощо.
●Рухливі ігри з нескладними правилами.
●Подолання смуги перешкод.
●Танці.
●Фітнес.
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Пізнавальний розвиток
Даний вид розвитку допомагає дитині знайомитися з навколишнім світом і 
різними властивостями предметів. Заняття з пізнавальною метою будуть 
розвивати увагу, логіку, пам'ять. В ігровій формі малюк вивчає перші 
математичні поняття, дізнається більше про світ, у якому живе. Заняття 
можуть бути такими:

● Шукаємо кольори за назвою і за зразком.
● Послідовно збираємо форми різного розміру.
● Підбираємо об'ємні геометричні фігури до отворів і вивчаємо їхні назви.
● Вивчаємо відмінності між поняттями малий-середній-великий.
● Складаємо картинку із 2 частин.
● Шукаємо цілу картинку за деталями.
● Вивчаємо поняття правий-лівий.
● Вивчаємо з дитиною явища природи, рослинний і тваринний світ.
● Вивчаємо цифри.
● Шукаємо тінь картинки.



Сенсорний розвиток
Такий розвиток задіює органи чуття дитини – дотик, смак, нюх, зір, слух. 
Під час занять сенсорикою дитина покращує тактильну чутливість, 
вчиться розпізнавати предмети за запахом і смаком. Такі заняття 
можуть включати:

● Визначення фактури предметів.
● Визначення геометричних фігур на дотик.
● Вгадування тварин по звуках, які вони вимовляють.
● Ігри з сенсорними мішечками і коробками.
● Вгадування предметів за запахом.
● Вгадування продуктів харчування за смаком.
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Мовленнєвий розвиток
Для дитини дуже важливо постійно розширювати словниковий запас, 
тому слід приділяти достатньо часу спілкуванню. Також на мовленнєвий 
розвиток впливають заняття з артикуляції. З дитиною цього віку 
мовленнєвим розвитком можна займатися так:

● Розучувати пісні та вірші.
● Обговорювати сюжетні картинки.
● Розповідати за малюнками казку.
● Обговорювати прочитане.
● Слухати казку, яку читає дорослий, а також в аудіо-записі.
● Виконувати артикуляційну гімнастику.
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Творчий розвиток

До занять, які будуть стимулювати творчість дитини, відносять різні види 
малювання, аплікацій, ліплення і подібні. З малюком можна займатися так:

● Домалювати деталі до малюнків, наприклад, листя на гілці або стебла до квітів.
● Малювати лінії, прямокутники, овали і кружечки.
● Зафарбовувати малюнок.
● Малювати за своїм задумом і розповідати, що малює.
● Розкочувати пластилін або тісто в долонях і ліпити нескладні фігури (ковбаски, 

кульки, бублики).
● Робити нескладні аплікації, використовуючи папір, природні матеріали, 

шматочки тканин.
● Будувати з кубиків мости, паркани, будинки, використовуючи мовну інструкцію, 

свою фантазію, зразок або малюнок.
● Вирізати дитячими ножицями.
● Інсценувати казку.
● Грати з ляльковим театром.
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Розвиток дрібної моторики
Розвивати моторику вкрай важливо для стимуляції мовного розвитку 
малюка, оскільки зони мозку, відповідальні за мову і рухи рук, 
розташовані дуже близько. Слушними заняттями на дрібну моторику для 
малюка є такі:

● Пальчикова гімнастика.
● Ігри з піском і крупами.
● Застібання кнопок, петельок, різних застібок, гудзиків.
● Нанизування на шнур різнокольорових намистин, у тому числі з 

чергуванням кольору і форми бусинок.
● Викладання візерунків з макаронів, черепашок або камінчиків.
● Ігри з водою.


