
50 КОРИСНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ДІТЕЙ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ 

Пропонуємо батькам, вихователям дошкільних груп, вчителям початкових 

класів та вихователям груп продовженого дня 50 розвивальних завдань для розвитку 

навичок аналітичного, логічного, творчого мислення, довільної уваги, зорової 

пам’яті, дрібної моторики та загальної ерудиції. 

Виконання запропонованих завдань сприятиме формуванню у дітей 

позитивного ставлення до навчання, вихованню впевненості у собі та своїх освітніх 

можливостях, що є важливою запорукою всебічного розвитку дитини, та впевненого 

засвоєння нею шкільної програми в подальшому. 

Вивчаємо дні тижня. 

Це завдання навчить дитину розрізняти дні тижня та пов’язувати їх із такими 

поняттями, як «вчора», «сьогодні», «завтра». Під час виконання завдання дитина 

вчитиметься орієнтуватись у часі, розвиватиме увагу, пам’ять та творче мислення. 

 

Який малюнок зайвий. 

Цей комплект завдань є відмінним помічником у розвитку логічного мислення 

дитини, адже під час його виконання вона використовуватиме такі логічні прийоми, 

як аналіз, синтез, порівняння тощо, визначатиме певні принципи та робитиме 

обґрунтовані умовиводи. 

 

Вивчаємо місяці й пори року. 
Це завдання допоможе дитині вивчити правильну послідовність місяців року та 

запам’ятати, які з них належать до календарних весни, літа, осені й зими, а також 

запам’ятати, за яким порядком змінюють одна одну різні пори року. 

 

Читаємо по складах. 

У цьому комплекті завдань з розрізаних карток застосовується комплексний 

підхід до навчання читання, адже завдання ілюструє слово, що поділено на склади. 

Виконання завдання вимагатиме від дитини залучення логіки, зорової пам’яті та 

просторового уявлення. 

 

Тренуємо логіку: «Житла тварин». 

Це завдання призначене для маленьких дітей. Воно дозволить потренувати 

логічне мислення, покращити навички мовлення, збагатити словниковий запас, а 

також сприятиме розвитку дрібної моторики, з՚ єднуючи намальовану тварину з її 

житлом. 

 

Тренуємо пам’ять. 
Цей комплект завдань стане одним із засобів тренування зорової пам’яті вашої 

дитини, а також познайомить її із різноманітними предметами навколишнього світу. 

 

Знайди пару (розвиваємо логіку). 
Цей комплект завдань покликаний сприяти розвитку логічного та абстрактного 

мислення дитини, а також її уваги та пам’яті. У завданні надано десять малюнків із 
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зображенням різних предметів, розташованих у два стовпчики, але безсистемно. 

Дитині необхідно з’єднати їх таким чином, щоб утворилося п’ять пар. 

 

Домалюй відсутні частини малюнка. 

Цей комплект завдань допоможе дитині розвинути спостережливість і 

кмітливість, логічне та творче мислення, уміння робити умовиводи (індуктивні та 

дедуктивні) й ретельно аналізувати сюжетні елементи запропонованого зображення. 

 

Вивчаємо різні погодні явища. 

Це завдання дозволить познайомити дитину із різними погодними явищами, 

тренувати її уяву, фантазію й асоціативне мислення, а також дрібну моторику та 

вміння підбирати потрібні кольори. 

 

Тренуємо логіку: «Дороги й транспорт». 
Це завдання дозволить тренувати логічне мислення, покращити навички 

мовлення та збагатити словниковий запас, а також сприятиме розвитку дрібної 

моторики. 

 

Вивчаємо чотири частини доби (хлопчик). 

Це завдання допоможе дитині краще зрозуміти таку одиницю вимірювання 

часу, як доба, та її загальноприйнятий поділ на чотири частини – ранок, день, вечір, 

ніч; дасть можливість повторити, скільком годинам вона дорівнює, та порозмовляти 

про щоденні події в житті дитини, що відбуваються в кожній з її частин. 

 

Навчальна розмальовка «У пошуках цифр». 
Це завдання допоможе дитині вивчити цифри від 0 до 9-ти в цікавій і творчій 

формі. Для цього їй пропонується малюнок, на якому «заховалися» цифри, при цьому 

кожна цифра слугує елементом зображення. 

 

Знайди схожі предмети. 
Цей комплект завдань допоможе навчити дитину робити логічні висновки. 

Дитині необхідно уважно проаналізувати властивості та належність намальованих 

предметів до певної категорії та вибрати серед них ті, що мають щось спільне або 

іншим чином пов’язані між собою, пояснивши при цьому хід власних думок. 

 

Кошик з одягом: будуємо словосполучення та розмальовуємо. 

Це завдання допоможе дитині розвинути навички читання та навчитися 

правильно будувати словосполучення іменників з прикметниками. Дитині 

пропонується поєднати назви одягу з відповідними кольорами, а потім розмалювати 

зображення предметів одягу у вибрані кольори. 

 

Навчальна розмальовка: цифри. 

Цей комплект завдань допоможе дитині в незвичній і цікавій формі навчитись 

писати цифри. Оскільки кожне завдання має форму розмальовки, в якій цифри 

слугують важливим елементом зображення, дитина сприйматиме навчання як 

приємне заняття. 
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Водоспад доброти: здійснюємо добрі вчинки. 
Це завдання посилить мотивацію дитини робити добрі справи, виховуватиме в 

ній бажання допомагати іншим та доброзичливість. Це завдання – чудова можливість 

навчитися ставити перед собою цілі та досягати їх. 

 

«Пара без пари»: тренуємо увагу. 

Цей комплект завдань допоможе дитині тренувати увагу та зорову пам’ять. У 

ньому даються 20 однакових фігур з різним орнаментом. Виконуючи завдання, 

дитина краще запам’ятає таку геометричну фігуру, як коло, та познайомиться з 

різними формами, зможе покращити дрібну моторику й зорово-моторну 

координацію. 

 

«Дні тижня»: розташовуємо за порядком. 

Це завдання дасть змогу дитині в цікавій і ненав’язливій формі повторити назви 

днів тижня та їх порядок. Виконуючи завдання, дитина зможе запам’ятати правопис 

відповідних слів і порядкові номера днів тижня, розвиватиме навички читання, увагу, 

пам’ять, а також дрібну моторику та координацію рухів. 

 

Графомоторні навички. 

Цей комплект завдань створено з метою комплексного розвитку дитини, адже 

його виконання дозволяє набувати й тренувати графомоторні навички, зорово-рухову 

координацію та розвивати різні функції уваги, доводячи, наприклад, тварин до їх їжі, 

житла чи дитинчат. 

 

Скопіюй фігури. 
Цей комплект завдань допоможе дитині розвинути зорово-моторну 

координацію, просторове мислення та дрібну моторику. Він містить шість фігур-

зразків (на 6 точок кожна). Дитині пропонується відтворити ці фігури за опорними 

точками за поданим зразком. 

 

З’єднуємо половинки фруктів та ягід. 

Цей комплект завдань допоможе дитині збагатити свої знання про фрукти та 

ягоди, розширити кругозір та збільшити словниковий запас. До того ж виконання 

завдання сприятиме розвитку уваги, пам’яті, логічного мислення, а також 

тренуватиме дрібну моторику та зорово-моторну координацію. 

 

Розповідь за картинками. 

Цей комплект завдань дозволить розвивати логічне мислення та мовлення 

дитини, тренуватиме її увагу та розумове зосередження. Пронумерувавши малюнки, 

бажано в подробицях розповісти зображену історію. Якщо дитина матиме бажання, 

вона може наостанок все розмалювати. 

 

Сортуємо за категоріями «зима» і «літо». 
Це завдання допоможе дитині навчитись аналізувати та сортувати картинки 

відповідно до певних категорій. Дитині дається 12 різних малюнків, на яких 

зображені предмети одягу, а також предмети користування в зимовий або літній 

період. Треба вирізати їх і розсортувати за категоріями «зима» і «літо». 
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Знайди риму (українська мова). 
Чи знає ваша дитина, що таке рима і чи може підібрати риму до певного слова? 

Таке завдання допоможе дитині зрозуміти, яким чином римуються слова, і розвинути 

почуття рими. Наприклад: БОЧКА – дочка, квочка, заточка, сорочка тощо. 

 

Учимось рахувати до десяти. 

Це завдання допоможе дитині в цікавій і наочній формі потренувати 

математичні навички рахунку до десяти та правильного написання цифр. Рахуючи 

зображені предмети на картці та підбираючи відповідну цифру, дитина вчиться 

розуміти співвідношення понять «цифра» та «число», що матиме велике значення при 

подальшому вивченні математики. 

 

Рахуємо яблука й тренуємо увагу. 

Цей комплект завдань допоможе дитині тренувати довільну увагу, навички 

рахунку до десяти й уміння писати відповідні цифри й числа, а також дрібну 

моторику, зорово-моторну координацію й допоможе повторити основні кольори. 

 

Веселі гусенички – вчимось рахувати до 10-ти. 

Це миле й симпатичне завдання допоможе дитині в приємних умовах навчитись 

рахувати до десяти та писати цифри на частинках гусенички. Дитина повторюватиме 

та закріплюватиме бажану математичну навичку, тренуючи при цьому дрібну 

моторику та зорово-моторну координацію. 

 

Учимо українську абетку за малюнками. 

Це завдання допоможе дитині в цікавій формі згадати літери української абетки, 

навчитись визначати перші звуки в словах і писати відповідні літери. Завдання 

пропонує розглянути різні малюнки тварин і предметів, сказати, хто або що 

зображено на кожному з них, і написати початкову літеру кожного слова. 

 

Малюємо за українським алфавітом. 

Цей комплект завдань допоможе поєднати вивчення українського алфавіту з 

тренуванням дрібної моторики та зорово-моторної координації під час малювання та 

розмальовування наданих зображень. Можна розмальовувати задану літеру з ряду 

поданих літер; або ж з накладених літер замалювати названу. 

 

Невгамовні чоловічки: тренуємо увагу. 

Це завдання допоможе дитині розвинути навички порівняння, навчитись 

аналізувати групи зображень та виокремлювати серед них однакові. Виконуючи його, 

дитина розвиватиме просторове мислення й довільну увагу. 

 

Знайди схожі предмети. 

Цей комплект завдань сприяє розвитку логічного мислення та здатності дитини 

робити узагальнення. За його допомогою батьки можуть познайомити дитину з таким 

поняттям, як «аналогія», адже, виконуючи кожне завдання, саме за аналогією дитина 

вчитиметься робити потрібні висновки, основою для яких слугуватиме схожість 

предметів за певною ознакою. 
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Розмальовка «Барвиста закономірність».  

Це завдання сприятиме розвитку логічного та просторового мислення, а також 

уваги та дрібної моторики дитини. У завданні пропонуються вісім рядків із квітами, 

які треба розмалювати, але зробити це треба за певним алгоритмом: пелюстку вгорі 

розфарбувати в червоний колір, пелюстку справа – в голубий і т.д... 

 

Розмальовка «Перші літери». 
Це завдання допоможе дитині пригадати деякі літери української абетки, 

усвідомити взаємозв’язки між звуками та літерами. Також дитина потренує зорове та 

слухове сприйняття, дрібну моторику та уважність. Наприклад, завдання 

розмалювати лише ті малюнки, назва яких починається на звук [Р]. 

 

Учимо українську абетку за малюнками. 

Це завдання допоможе дитині в цікавій формі згадати літери української абетки, 

навчитись визначати перші звуки в словах і писати відповідні літери. Наприклад, 

перед дитиною є малюнки кенгуру, абрикоса, шафи та ананаса. Дитина визначає 

перші звуки: К, А, Ш, А та утворює з них слово «каша»; записує його. 

Для дошкільників таке завдання можна проводити на слух. 

 

Збери слово. 
Цей комплект завдань вдало поєднує в собі елементи гри, головоломки та 

навчання й покликаний допомогти дитині набути навичок читання та правопису слів, 

роблячи це у цікавій формі, із залученням уваги, мислення й трішечки кмітливості. 

 

Сортуємо на «холодне» і «гаряче». 

Це завдання створено для дітей, які вчаться аналізувати оточуючий світ і 

систематизувати отриманні знання про нього. У завданні дванадцять зображень, які 

треба вирізати та розсортувати за категоріями «холодне» і «гаряче. 

 

Розвиваємо увагу, шукаючи закономірність. 

Це завдання допоможе дитині навчитися зосереджувати свою увагу на 

потрібному об’єкті. Дитині необхідно знайти та обвести у рядках зазначену 

послідовність фруктів (або будь-яких предметів, цифр, фігур). У процесі виконання 

завдання у дитини формуватиметься стабільна, сконцентрована і стійка увага, 

розвиватиметься логічне та просторове мислення. 

 

Орієнтуємось у просторі. 

Цей комплект завдань допоможе дитині краще орієнтуватись у просторі, 

визначати місце та положення об’єктів, сприятиме розвитку творчих здібностей під 

час створення або розгляду запропонованих планів-схем. Під час виконання завдання 

дитина зможе поринути у світ дитячої фантазії, придумати історію про те, що 

зображено. 

 

Знайди відмінності. 
Це завдання містить два малюнки на зимову тематику (чи будь-яку іншу), що, 

на перший погляд, нічим не відрізняються. Насправді ж малюнки мають 10 

відмінностей, які потрібно відшукати. 
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Уважний пастух. Рахуємо та порівнюємо. 

Завдання допоможе дитині опанувати рахунок до 10-ти, формувати навички 

порівняльного аналізу, розвивати увагу та кмітливість. Дитині пропонується 

розглянути та порівняти два схожих малюнки з дрібними деталями. 

 

Розмальовка «12 місяців». 

Це завдання-розмальовка не тільки допоможе потренувати дрібну моторику, 

увагу, покращити вміння підбирати різні кольори й навіть покращити навички 

читання, а й познайомить дитину з характерними особливостями кожного місяця, 

відповідними народними прислів’ями та приказками, а також зі щорічними святами, 

що припадають на цей місяць. 

 

Веселе сортування для дітей. 

Цей комплект завдань покликаний навчити дитину сортуванню та 

категоризації, а також розширити її кругозір і збагатити словниковий запас. Кожне 

завдання пропонує дитині певні категорії, відповідно до яких вона повинна розкласти 

надані малюнки предметів або живих істот. 

 

Вчимось визначати погоду. 

Пропоноване завдання допоможе дитині розвивати елементарні уявлення про 

природні явища та сезонні зміни в природі. Виконуючи завдання, дитина вчитиметься 

помічати особливості природних явищ, орієнтуватися у порах року, їх прикметах, 

характерних ознаках. 

 

«Розумний» акваріум. 
Пропоноване завдання допоможе дитині розвивати гнучкість, логічність 

мислення, винахідливість і терпіння. Дитині пропонується домалювати мешканців 

акваріума в порожніх комірках, відповідно до зазначеного напрямку та кольору. 

 

Прибираємо галявину, сортуємо сміття. 

Це завдання допоможе дитині зрозуміти основи екологічного 

природокористування, усвідомити важливість дотримання правил природоохоронної 

поведінки. Дитині пропонується допомогти «прибрати» сміття на лісовій галявині. 

Основним завданням є пояснити чого не повинно бути на лісовій галявині та чому. 

 

Вивчаємо фразеологізми: порівняння в малюнках. 

Пропоноване завдання допоможе дитині навчитися вживати фразеологізми, 

збагатити словниковий запас. Дитині пропонується дописати словосполучення й 

з’єднати їх із відповідними малюнками. 

Таке завдання легко можна виконувати й усно. 

 

Вивчаємо геометричні фігури. 

Цей комплект завдань допоможе ознайомити дитину з геометричними 

фігурами, розвиватиме просторову уяву, навички письма, навчить упізнавати 

елементи геометрії в повсякденному житті. Наприклад: розглядаючи кімнату, дитина 

шукає та називає предмети побуту, схожі на квадрат (серветка, наволочка, відривні 

листки, табуретка, розетка), круг (тарілка, годинник, копійка, диск) тощо. 
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Шукаємо предмет без пари: ялинки. 

Такий комплект завдань допоможе дитині розвинути логічне мислення, увагу й 

кмітливість, творчі здібності. Дитині пропонується знайти й обвести малюнок, у 

якого немає пари. Пару для знайденого предмета можна домалювати. 

 

Написання цифр від «1» до «10». 

Цей комплект завдань - перший крок до вивчення написання цифр від одного 

до десяти та рахунку. Завдання також сприяють здобуттю дитиною навичок дрібної 

моторики. 

 

Числові лабіринти: цифри та числа від 1 до 20. 

Цей комплект завдань закріплюватиме знання цифр та чисел. Роздрукуйте 

завдання і попросіть дитину прокласти шлях лабіринтом цифр. Від кожної цифри до 

наступної є тільки один правильний напрямок, що необхідно позначити, 

намалювавши стрілки або замалювавши всі квадратики у порядку від одного до 

десяти або від одного до двадцяти. 
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