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ПЕРЕДМОВА

Ефективність	 формування	 мовленнєвих	 умінь	 і	 навичок	 у	 дітей	 без-
посередньо	 пов’язана	 зі	 станом	 розвитку	 дрібної	 моторики	 пальців	 рук.	
Це	твердження	нині	не	викликає	подиву,	хоча	свого	часу	видатний	психо-
фізіолог	М.	О.	Бернштейн	зазначав:	«Уявлення	про	те,	що	при	будь-якому	
тренінгу	вправляються	не	руки,	а	мозок,	спочатку	здавались	парадоксаль-
ними	і	з	труднощами	входили	у	свідомість	педагогів».

Доведено,	що	 саме	 в	 дитинстві,	 коли	 активно	формуються	мовленнєві	
зони,	 надзвичайно	 важливий	 вплив	 на	 їхній	 подальший	 розвиток	 мають	
імпульси,	що	надходять	від	пальців	рук	до	кори	головного	мозку.	Чим	кра-
ще	розвинуті	пальчики	малюка,	тим	легше	він	оволодіває	мовленням.	Саме	
тому,	що	рівень	мовленнєвого	розвитку	дитини	перебуває	у	прямій	залеж-
ності	 від	 розвитку	 дрібної	 моторики,	 пальчикова	 гімнастика	 з	 дітьми-
логопатами	 набуває	 особливого,	 корекційного	 спрямування.	 Як	 правило,	
у	таких	дітей	разом	із	недостатністю	артикуляційної	моторики	спостеріга-
ються	порушення	 усіх	 компонентів	моторики	рук:	 тонусу,	 сили,	 точності	
рухів.	Якщо	своєчасно	не	здійснити	цілеспрямовану,	систематичну	корек-
цію	за	допомогою	вправ	для	рук,	може	відбутися	вторинний	недорозвиток	
складних	 диференційованих	 рухів,	 необхідних	 для	 набуття	 мовленнєвих	
навичок.	Розвиток	тонких	рухів	пальців	рук	є	важливим	ще	й	тому,	що	все	
подальше	життя	дитини	потребує	точних,	злагоджених	рухів	для	виконан-
ня	різноманітних	побутових	і	навчальних	дій.

що	відбувається,	коли	дитина	виконує	пальчикову	гімнастику?
•	 Тренування	пальців	рук	стимулює	інтенсивний	мовленнєвий	розвиток	дитини,	

сприяє	координації	артикуляційної	моторики	та	мовленнєвого	дихання.
•	 Пальці	рук	набувають	сили,	гнучкості,	вправності,	що	необхідно	для	підготовки	

руки	до	письма.
•	 Діти	 вчаться	 запам’ятовувати	 певні	 положення	 рук	 і	 послідовність	 рухів.	

Це	 сприяє	 розвитку	 тактильно-рухової	 та	 зорової	 пам’яті	 й	 просторових	
уявлень.

•	 Під	 час	 виконання	 вправ,	 що	 супроводжуються	 віршованими	 рядками,	
у	малюків	формуються	відчуття	темпу,	ритму.	Розвиваються	слухо-мовленнєва	
увага	 та	 пам’ять,	 що	 дуже	 важливо	 для	 успішного	 оволодіння	 навичками	
виразного	читання.

•	 Удосконалюється	 здатність	 узгоджувати	 мовлення	 і	 рухи,	 збагачується	
лексичний	запас,	активно	розвивається	зв’язне	мовлення.

•	 Діти,	 захоплені	 грою,	 активніше	 діють	 самі,	 придумують	 власні	 пальчикові	
фігурки	та	прагнуть	руками	«оживити»	віршики.	Це	стимулює	їхню	фантазію,	
творчість.

•	 Малята	вчаться	концентрувати	свою	увагу	й	правильно	її	розподіляти,	при	цьому	
у	них	формуються	навички	самоконтролю,	старанність,	наполегливість.

•	 На	 пальцях	 і	 долонях	 є	 активні	 точки,	 масаж	 яких	 позитивно	 впливає	
на	самопочуття,	поліпшує	роботу	мозку.
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•	 У	 малюків	 зміцнюється	 впевненість	 у	 своїх	 силах,	 уміння	 долати	 труднощі	
й	невдачі,	що	дуже	важливо	для	дітей,	які	мають	вади	мовлення.

Ігри,	у	 тому	числі	й	пальчикові,	що	 супроводжуються	мовленням,	ви-
кликають	у	дітей	жвавий	інтерес,	залучають	їх	до	активного	мовленнєвого	
спілкування.	Вони	захоплюють	малюків,	приносять	і	задоволення,	і	вели-
ку	користь.	Веселі	віршики,	лічилки,	загадки	створюють	позитивний	емо-
ційний	фон.

Недаремно	 наші	 предки	ще	 задовго	 до	 наукових	 відкриттів	 створюва-
ли	для	малят	безліч	пальчикових	забавлянок	та	ігор-утішок.	Ця	своєрідна	
пальчикова	 гімнастика	 завжди	 була	 емоційно	 забарвленою,	 несла	 енерге-
тичний	заряд	добра	і	любові,	що	передавався	від	покоління	до	покоління.

Будь-які	 вправи	 є	 ефективними	 тільки	 за	 умови	 регулярності	 занять.	
Отже,	робота	з	розвитку	дрібної	моторики	має	бути	системною,	варто	при-
діляти	їй	щоденно	5—7	хвилин,	щоб	запобігти	в	майбутньому	багатьох	про-
блем	шкільного	навчання.

1-й		
великий

4-й	 	
безіменний

5-й	 	
мізинець

2-й	 	
вказівний
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Подушечка

3-й	 	
середній
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ПАльчикОВі фігуРи і ВПРАВи

Пальчикова	гімнастика	складається	із	системи	вправ	і	фігур,	які	перед-
бачають	навантаження	на	різні	групи	м’язів	рук,	розвивають	уміння	утри-
мувати	певну	позу,	переключатися	з	однієї	постави	на	іншу,	чергувати	на-
пруження	й	розслаблення	м’язів.

Спочатку	 усі	 вправи	 виконуються	 повільно.	 Необхідно	 стежити,	 щоб	
дитина	 правильно	 відтворювала	 положення	 кисті	 або	 пальців	 і	 правиль-
но	 переключалася	 з	 одного	 руху	на	 інший.	У	 разі	 потреби	 слід	 допомага-
ти	малюку.	Вправи	відпрацьовуються	спочатку	однією	рукою,	потім	двома	
по	черзі,	після	цього	—	двома	руками	одночасно.

Основним	вправам	пальчикової	гімнастики	дано	умовні	назви	для	ігро-
вого	унаочнення	та	зручності	опису.	У	роботі	над	основними	вправами	до-
цільно	використовувати	сигнальні	картки	з	предметними	малюнками,	при	
цьому	є	дуже	важливим	мовленнєве	оформлення	пальчикової	гімнастики,	
промовляння	коротких	віршиків,	коментування	та	використання	різнома-
нітних	ігрових	прийомів.

Удосконалення	моторики	пальчиків,	 закріплення	основних	рухів	 і	по-
зицій	відбувається	під	час	проведення	спеціальних	дидактичних	ігор.	Вони	
викликають	 у	малят	 інтерес	 і	 разом	 із	 тим	 сприяють	 розвиткові	 не	 лише	
дрібної	моторики,	а	й	уваги,	пам’яті,	логічного	мислення.

Гра	 «Зрозумій мене без слів».	 Дорослий	 демонструє	 дітям	 картинку	
з	предметним	зображенням	або	іграшку,	а	діти	у	відповідь	показують	пев-
ну	 пальчикову	фігурку.	Після	 цього	 група	 ділиться	 на	 команди,	 які	 гра-
ють	між	собою.

Гра	 «Чарівник».	 Ведучий	 гри	 «зачаровує»	 дітей:	 вони	 не	 говорять,	
а	спілкуються	лише	пальчиками,	демонструючи	певні	фігури.

Гра	«Що за ширмочкою».	Ведучий	зображує	пальчиковою	фігурою	пред-
мет	 (рисунок),	що	 захований	 за	ширмочкою,	 а	 діти	 відгадують	 (окуляри,	
молоток,	метелик,	квітка	тощо).

Гра	 «Не помились».	 Ведучий	 демонструє	 пальчикові	 фігури,	 що	 не	
співпадають	 з	 їхньою	 назвою,	 а	 діти	 мають	 виконувати	 вправи	 відповід-
но	до	назви.
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ВЕсЕлі МАляРі

Синхронні	плавні	рухи	кистей	обох	рук	із	положення	висячих	кулачків	
до	піднятих	угору	долонь.

Фарбували малярі 
Стіни і внизу, й вгорі, 
Фарбували стелю 
Малярі веселі.

куРОчкА П’є ВОДу

Пальці	складені	у	формі	дзьоба;	ритмічні	нахили	рук	вниз-угору.

Курочка прийшла сюди, 
Щоб напитися води. 
Пий водичку, пий свіженьку, 
Наша курочко рябенька.

чОВник гОйДАється

Долоні	 обох	 рук,	 з’єднані	 у	 формі	 човника,	 плавно	 розхитуються	
праворуч-ліворуч.

Хвилі човника гойдають: 
Хлюп-хлюп. 
Тихо пісеньку співають: 
Хлюп-хлюп.
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гускА

Вказівний	 палець	 з’єднаний	 із	 великим.	 Середній,	 безіменний	 і	 мізи-
нець	випрямлені,	притиснуті	один	до	одного	й	до	вказівного	пальця.

Ходить гуска по городу, 
Розглядає: що, де, як. 
А тим часом носить воду 
Сам поважний пан гусак.

ЗАйчик

Рука	спирається	на	лікоть;	вказівний	і	середній	пальці	випрямляються	
й	розводяться	в	сторони,	усі	інші	пальці	стиснуті	в	кулак.

Ой, чиї ж то вушка сіренькі? 
То сховався зайчик маленький.

ПОглАДиМО кішЕчку

Плавні	рухи,	що	імітують	відповідні	дії,	виконуються	спочатку	однією,	
потім	другою	рукою.

Кошенятко моє миле, 
Я погладжу шубку білу, 
Шубку білу та м’якеньку, 
Спи, мій котику любенький.
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кОЗА

Вказівний	палець	 і	мізинець	випрямлені,	 великий	палець	—	на	 зігну-
тих	безіменному	та	середньому.

Ось іде рогата кізка, 
Не підходь до неї близько! 
Трясе кізка бородою: 
— Не жартуй зі мною.

ОкуляРи

Великі	та	вказівні	пальці	рук	утворюють	два	кола,	з’єднані	між	собою.	
Інші	пальці	випрямлені,	розведені	в	сторони.

Окуляри є в бабусі. 
Можна в них я подивлюся?

кРОки (чОлОВічки)

Вказівний	 і	 середній	 пальці	 правої	 (лівої)	 руки	 «ходять»,	 «бігають»	
по	столу.

К. Перелісна

Туп-туп-туп! Там і тут 
До садочка діти йдуть. 
Не біжать, не кричать, 
Лиш ніжками тупотять.
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сОПілкА

Рухи	пальцями	обох	рук,	що	імітують	гру	на	сопілці.

К. Перелісна

Зріжу я вербову гілку, 
Не товсту і не тонку. 
І зроблю собі сопілку, 
Буду грати на лужку.

ВЕсЕлий МОлОтОк

Постукати	кулачком	правої	руки	по	долоні	лівої	руки	і	навпаки.

Тук-цок, тук-цок! 
Забиваю я цвяшок, 
Що полагодить, скажіть, 
Чи парканчик, чи дашок?

ЗАМОк

Долоні	зближені,	пальці	переплетені.

Нікого в хату замок не пускає — 
Зачинені двері міцно тримає.
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ліХтАРики

Почергово	стискати	пальці	в	кулак	—	розпрямляти	пальці.

Ліхтарики, ліхтарики, 
Святкові ліхтарі! 
Горіть, горіть, ліхтарики, 
На радість дітворі!

кОшик

Долоні	повернуті	до	себе,	пальці	переплетені,	лікті	розводяться	в	сторо-
ни.	Великі	пальці	утворюють	ручку	кошика.

Гарний кошик я сплету, 
По гриби я з ним піду.

кВіткА

Руки	—	у	вертикальному	положенні.	Зімкнути	ледь	округлені	долоні.	
Пальці	повільно	розходяться:	квітка	розкривається.

Я квіточка маленька 
На пагоні тонкім. 
Я сонцю посміхнуся, 
Розкрию пелюстки.
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сОнЦЕ

Руки	схрестити	в	зап’ястках,	підняти	вгору.	Пальці	широко	розвести.

Сонечко в небі весело сяє, 
Промені теплі нам посилає.

ЗіРкА

З’єднати	 долоні,	 потім	 схрестити	 руки	 в	 долонях.	 Пальці	 широко		
розвести.

Нічка темна, тиха — 
Сплять усі давно. 
Зірочка срібляста 
Світить у вікно.

ДЕРЕВА

Розташувати	кисті	рук	долонями	до	себе.	Мізинці	зближені,	інші	паль-
ці	 розведені	 в	 сторони.	Плавно	 похитувати	 руками	 вгору-вниз,	 праворуч-
ліворуч.

В полі дерево стояло 
І тихенько ранком спало. 
Прилетів бешкетник-вітер — 
Розгойдав зелені віти.
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кОРіння

Долоні	 опущені.	Великі	пальці	 зближені.	 Інші	пальці	 розведені	 в	 сто-
рони.	Злегка	поворушити	пальцями.

Ростуть навкруг дерева, 
Великі і малі, 
Водичку п’ють корінням 
З-під землі.

ялинкА

Долоні	повернуті	до	себе,	пальці	переплетені,	виставлені	трохи	вперед.	
Мізинчики	з’єднані.

Листя опало 
З дуба і клена, 
І тільки ялинка 
Стоїть зелена.

ПтАшкА

Руки	схрещені	в	зап’ястках,	великі	пальці	зчеплені,	інші	ритмічно	ру-
хаються,	як	крила	пташки.

Пташка тихенько 
В гніздечку сиділа. 
Раптом розправила крила 
І полетіла.
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МЕтЕлик

Руки	ліктями	спираються	на	стіл.	Кисті	рук,	перехрещені	у	зап’ястках,	
рухаються	вгору-вниз.

Літечко тепле 
Настало, і знову 
Літають метелики — 
Крильця шовкові.

чАПля

Вказівний	 і	 середній	 пальці	 «ходять»	 по	 столу.	 Рухи	 різкі,	 темп	 по-
вільний.

Ходить чапля по болоту 
На прогулянку й роботу, 
Треба чапельці щодня 
Годувати чапленят.

сОВА

Пальці	утворюють	два	кола,	що	з’єднані	між	собою.

У сови — великі очі, 
Спать вночі вона не хоче, 
Уважно придивляється: 
— Де мишка ховається?
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чЕРЕПАХА

Пальці	 лівої	 (правої)	 руки	 розведені,	 округлені	 й	 спираються	 на	 стіл.	
Середній	палець	—	голівка	черепахи,	останні	пальці	—	ніжки.	Правою	(лі-
вою)	 долонею	накриваємо	ліву	 (праву)	 руку	—	це	панцир.	Рухаємо	 голів-
кою	черепахи,	ворушимо	ніжками.

К. Перелісна

Черепахи невеличкі 
Повиходили із річки, 
Потихесеньку ідуть, 
Сірі панцирі несуть.

ЖАБки

Рука	обернена	долонею	донизу.	Пальці	випрямлені,	з’єднані	між	собою.	
Великий	палець	утворює	кут	 із	вказівним.	Кінчики	вказівного	та	велико-
го	пальців	ритмічно	з’єднуються	і	роз’єднуються,	ніби	жабки	«співають»,	
широко	відкриваючи	й	закриваючи	ротики.

Під зеленим осокором, 
Де зеленая трава, 
Заспівали жабки хором: 
— Кумки-кумки, ква-ква-ква.

кРАБ

Долоні	 повернуті	 вниз,	 пальці	 перехрещені,	 направлені	 донизу.	 Вели-
кі	 пальці	 спрямовані	 до	 себе.	Пересуваємо	 на	 пальчиках	 долоні	 спочатку	
в	один	бік,	потім	в	інший.
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Краби в морі проживають, 
Раків річкових не знають. 
А проте, якби зустрілись, 
То б, звичайно, подружились.

РАки

Вказівний	 і	 середні	 пальці	 обох	рук	 імітують	рухи	—	клешні-ножиці.	
Долоні	обернені	донизу.

Ходять раки-небораки 
  в глибині, 
Мають гострі, ніби ножиці, 
  клешні.

РиБкА

Випрямлені	долоні	притиснуті	одна	до	одної.	Пальці	спрямовані	від	се-
бе.	 Зімкнені	 долоні	 повертаємо	 праворуч-ліворуч,	 імітуючи	 рухи	 рибки,	
що	пливе.

Гарна рибка золота 
В морі пропливає, 
Від голівки до хвоста 
Лусочками сяє.
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РАВлик

Покласти	 руку	 на	 стіл	 долонею	 вниз.	 Пальці	 стиснути	 в	 кулачок,	
підняти	вказівний	 і	 середній	пальці,	розвести	 їх	у	 сторони,	поворуши-
ти	ними.

Равлик заблудився трішки: 
Допоможуть йому ріжки. 
Ріжками поворушив —  
І додому поспішив.

ПАВучОк

Руки	 схрестити	у	 зап’ястках,	швидко	«бігати»	по	 столу,	 перебираючи	
пальцями.

Павучок біжить кудись, 
 дуже поспішає, 
В нього завжди стільки справ, 
 часу він не гає.

кРОкОДил

Долоню	 покласти	 на	 стіл,	 підігнувши	 вказівний	 палець	 і	 мізинець.

В зоопарку ми ходили, 
Там зустріли крокодила.
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ЗАйчЕня-БАРАБАнщик

Пальці	зібрати	в	кулачок,	вказівний	і	середній	підняти	вгору.	Безімен-
ний	і	мізинець	по	черзі	стукають	по	великому	пальцю.

Звикло змалку зайченя 
Барабанити щодня. 
Під ялинкою в тіньочку 
Барабанить по пеньочку.

ЇЖАчОк

Долоні	 обох	 рук	 з’єднати,	 пальці	 схрестити,	 потім	 пальці	 однієї	 руки	
підняти	вгору.	Великі	пальці	стулені.	Пальчики	опускаються,	їжачок	згор-
тається	у	клубочок.

К. Перелісна

Гляньте — сірий їжачок, 
Скільки в нього колючок! 
— Покажи нам лапки, очі, — 
Та він слухати не хоче. 
У клубочок весь зібгався, 
За шпичками заховався.
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ВчиМОся ПАльЦі РОЗслАБляти

Зайве	напруження	м’язів	 нерідко	 стає	 на	 перешкоді	 вільним,	 невиму-
шеним,	злагодженим	рухам,	тому	важливо	навчити	дітей	знімати	м’язове	
напруження	рук.	Наприклад,	міцно	стискаючи	кулачок,	а	потім	його	від-
пускаючи,	дитина	вчиться	розрізняти	стан	напруження	і	спокою,	а	згодом	
учиться	розслабляти	м’язи	за	власним	бажанням.	Цьому	допомагають	спе-
ціальні	вправи,	під	час	виконання	яких	чергуються	напруження	і	розсла-
блення.	Відчуття	розслаблення	значно	сильніше,	якщо	йому	передувало	на-
пруження,	це	необхідно	для	того,	щоб	дитина,	порівнюючи	власні	м’язові	
відчуття,	вчилася	керувати	своїми	рухами.

Такі	вправи	сприяють	стабілізації	тонусу	м’язів	рук	і	водночас,	маючи	
смислову	 організацію,	 побудовану	 на	 протиставленні	 ознак	 та	 властивос-
тей	 предметів,	 корисні	 тим,	 що	 в	 активній	 лексиці	 дітей	 закріплюються	
слова-антоніми.	Добираючи	пари	слів,	протилежні	за	значенням,	і	викону-
ючи	 відповідні	 дії,	 дитина	 виділяє	 суттєві	 ознаки	 предметів,	 порівнює	 їх	
і	в	залежності	від	змісту	відображає	рухами	(з	певним	м’язовим	напружен-
ням	 чи	 розслабленням).	 Такі	 вправи	 нерідко	 спонукають	 дитину	 до	 влас-
них	пошуків	протилежностей	у	повсякденному	житті	(довгий	—	короткий,	
швидкий	—	повільний,	високий	—	низький).	Якщо	трішки	допомогти	ма-
люкові,	пофантазувати	разом	із	ним,	можна	придумати	свої	маленькі	істо-
рії	 про	цікаві	 протилежності,	 а	 потім	 відтворити	 їх	 відповідними	рухами	
пальчиків	рук.

слОн і МишкА

У слона — велика сила, 
Він іде, не поспішає. 
Мишка — крихітка маленька — 
Швидко від слона тікає.
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слон — великий

Пальці	 обох	 рук,	 доторкнувшись,	 розходяться	 у	 сторони,	 напружую-
чись,	імітуючи	силу	великого	слона.

Мишка — маленька

Пальці	кожної	руки	без	напруження	зібрані	докупи	у	дрібочку.

кіт і ЇЖАк

У одного — шубка пухнаста, м’яка, 
У другого — спинка уся в голочках. 
Зустрілись вони несподівано так: 
Котик пухнастий — колючий їжак.

кіт — пухнастий

М’які,	плавні	рухи,	що	імітують	погладжування.

Їжак — колючий

Рухи	різкі,	напружені,	імітують	острах	уколотися	гострими	колючками.
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кАнАт і нитОчкА

Щоб товстий канат тримати, 
Сили треба нам багато. 
Ниточку ж тоненьку 
Я утримую легенько.

канат — товстий

Імітується	перетягування	каната	 обома	
руками,	 з	 певним	 напруженням,	 стиснен-
ням	пальців	у	кулаки.

ниточка — тоненька

Великим	 і	 вказівним	 пальцями	 «тримає-
мо»	тоненьку	ниточку	легенько,	без	будь-якого		
напруження.



21

ВЕДМіДь і ВЕДМЕЖАткО

Гирі важкі-преважкі 
У цирку ведмідь підіймає. 
Повітряні кульки легкі 
Ведмедик маленький тримає.

гиря — важка

Пальці	сплести,	долоні	з’єднати	і	міцно	стиснути	між	собою.	Руки	в	та-
кому	положенні	з	напруженням	підняти	вгору.

кулька — легка

Руки	 округлити,	 надаючи	 їм	форму	кульки	 і,	 розслабивши	кисті	 рук,	
плавно	підняти	їх	угору.
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ЗАгАДки Для ПАльчикіВ

Діти	дуже	люблять	загадувати	й	розгадувати	загадки.	Відгадування	за-
гадок	 є	 своєрідним	 випробуванням	 їхньої	 кмітливості,	 допитливості,	 спо-
стережливості.	 Загадки	 використовуються	 в	 дидактичних	 іграх	 із	 метою	
розумового	 виховання,	 як	 засіб	 навчання	 та	 організації	 дозвілля.	 Окрім	
того,	вони	розвивають	у	дітей	поетичне	сприймання	довколишнього.

Дітям	 цікаво	 не	 тільки	 відгадати	 загадку,	 а	 й	 показати	 відгадку	
за	допомогою	пальчикової	фігури.	Така	незвичайна	ігрова	діяльність	ви-
кликає	 у	 дітей	 і	 великий	 інтерес,	 і	 позитивний	 емоційний	 настрій.	 Ба-
жання	 малят	 швидко	 і	 точно	 відтворити	 пальчикову	 фігуру	 стимулює	
запам’ятовування,	 а	 засвоєні	 вправи	 за	 власною	 ініціативою	 діти	 час-
то	 відтворюють	 у	 самостійних	 іграх.	 Пальчикові	 ігри	 дозволяють	 вдало	
поєднувати	 тренінг	 пальців	 рук	 з	 усім	 комплексом	 навчальних	 і	 розви-
вальних	 завдань.	 Не	 забуваймо,	 що	 діти	 мають	 бути	 постійно	 зацікав-
леними,	а	 їхня	діяльність	—	вмотивованою,	 тому	при	 закріпленні	 вправ	
і	фігур	прагнемо,	щоб	кожна	дитина,	засвоюючи	рухи	та	дії,	вчилася	шу-
кати	і	знаходити	правильний	варіант.	З	цією	метою	проводимо	дидактич-
ну	пальчикову	гру	«Відгадай	і	покажи»,	у	якій	діти	відгадують	загадки,	
демонструючи	 відповідні	 пальчикові	 фігури.	 Спочатку	 вони	 це	 роблять	
з	 опорою	на	предметний	малюнок	 і	 схематичне	 зображення	певної	паль-
чикової	 фігури,	 потім	 самостійно.	 Отже,	 розвиваються	 не	 тільки	 дрібна	
моторика,	а	й	логічне	мислення,	увага,	пам’ять.

Підібравши	загадки	за	певною	темою:	«Свійські	птахи»,	«Свійські	тва-
рини»,	 «Дикі	 тварини	 наших	 лісів»,	 «Комахи»	 тощо,	 можна	 провести	
пальчикову	 гімнастику	 за	лексико-граматичною	тематикою.	У	подальшо-
му	 ці	 фігури	 можуть	 стати	 основою	 для	 маленьких	 вистав	 пальчикового	
театру.

 * * *

Бачу, квіточка яскрава 
Розцвіла в моїм садку. 
Я такої не саджала 
І не бачила таку.

Я хотіла подивитись: 
Що за диво-дивина! 
Раптом квіточка злетіла, 
Десь полинула вона.
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 * * *

Ходять до ставка 
В білих сорочках. 
Миються, купаються, 
Сухими залишаються. 
Коли їсти хочуть, 
Голосно ґелґочуть.

 * * *

Хто цей красень у дворі 
Встає рано на зорі? 
В чобітках червоних, 
На голові корона. 
Хоч годинника не має, 
Та завчасно всіх вітає.

 * * *
Хоч і пташка — не літає, 
Скрізь гребеться, щось дзьобає. 
А як пройде по городу, 
То чекай велику шкоду. 
Ходить з двору недалечко 
І для нас несе яєчка.



24

 * * *

Що за дивний гість, 
Має лапок шість. 
Він не птах, а теж літає, 
Понад квітами кружляє. 
Має ріжки, має вуса, 
Та його я не боюся.

 * * *
Над квітами в полі літає. 
Соки солодкі з квітів збирає, 
У вулик несе під дашок, 
Дарує чудовий медок.

 * * *
Як біжить — дзвенять підкови. 
Хвіст і грива, мов шовкові, 
Він і сильний, і прудкий. 
Відгадайте, хто такий?
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 * * *

Я шукаю мед, малину, 
Рибку сам собі ловлю. 
Влітку й миті не спочину, 
А прийде зима, то сплю.

 * * *

Ох, і злющий звір цей сірий, 
Зуби гострі, як ножі, 
Не чекай від нього миру, 
Всі, хто в лісі, стережись!

 * * *

Влітку сірий — взимку білий, 
Полохливий, несміливий. 
Попсує в городі грядку — 
Утікає без оглядки.
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 * * *
Є у мене друг кудлатий, 
Найвірніший за усіх. 
Не пропустить він до хати 
Нікогісінько з чужих. 
А коли я на сніданок 
Йому кісточку приніс, 
Радо скочив він на ґанок 
І лизнув мене у ніс.

 * * *
В темнім лісі проживає, 
Довгий хвіст пухнастий має, 
Їй на місці не сидиться, 
А зовуть ї ї… (лисиця).

 * * *
В мене шубка з колючок, 
В мене сіра спинка. 
Ніс, як чорний п’ятачок, 
Очі — намистинки.
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як ЗВуться ПАльчики

Дітям	 інколи	 не	 вдається	швидко	 запам’ятати	 назви	 пальців.	 Для	 то-
го,	 щоб	 зацікавити	 малят,	 допомогти	 їм	 без	 проблем	 засвоїти,	 як	 звуть-
ся	пальчики,	створено	спеціальні	тексти	для	пальчикових	ігор.	Доведено,	
що	вірші	допомагають	швидко	сприймати	й	запам’ятовувати	інформацію,	
окрім	 того	 віршовані	 тексти	 розвивають	 у	 малят	 відчуття	 ритму,	 темпу,	
сприяють	набуттю	у	них	сталих	мовленнєвих	навичок.	Під	час	ігор	можна	
виконувати	 відповідно	 до	 змісту	 різноманітні	 рухи	 та	 дії:	 стискати	 паль-
ці	 в	 кулачки	—	розпрямляти	пальці,	 збирати	 всі	 пальчики	 у	 дрібочку	—	
розкривати	долоню	з	розведеними	пальцями,	великим	або	вказівним	паль-
цем	«вітатися»	з	 іншими	по	черзі,	з’єднувати	та	роз’єднувати	пальці	рук,	
з’єднувати	обидві	руки	палець	до	пальця,	схрещувати	пальці	обох	рук,	ро-
бити	колові	рухи	пальцями	тощо.

Запропоновані	 пальчикові	 ігри	 передбачають	 також	 виконання	фігур,	
які	дітям	добре	знайомі.	Варіантів	положень,	рухів,	фігур	безліч,	однак	за-
вжди	можна	придумати	свої	рухи	й	фігури,	вигадати	свої	 історії.	Діти	за-
любки	виконують	вправи	під	римований	супровід,	активно	діють	самі,	фан-
тазують,	намагаються	оживити	віршик	через	рухи	та	дії,	і	разом	із	тим	іде	
постійна	координація	слова	з	тонкими	рухами	пальців	рук.

У	 текстах	 розгортаються	 невеликі	 сюжети,	 за	 якими	 кожен	 пальчик,	
маючи	своє	 ім’я,	ніби	оживає,	перетворюється	на	персонаж	маленької	ви-
стави,	а	всі	разом	вони	живуть,	як	одна	дружна	сім’я.

ПАльчикіВ ДРуЖнА сіМ’я

Пальчики наші — дружна сім’я, 
Кожен з них має своє ім’я: 
Мізинчик, безіменний, середній, вказівний, 
І великий палець в мене — ось такий.

 Мізинчик  Безіменний

 Середній Вказівний Великий палець
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Ручка ліва, ручка права — 
Десять пальців, гарних, жвавих, 
Працьовитих, золотих — 
Десять пальчиків моїх.

скільки ПАльчикіВ у МЕнЕ?

Ось моя долонька і пальчиків п’ять. 
Кожного по імені можу я назвать: 
Це — великий, вказівний, 
Це — середній, безіменний 
І мізинчик є малий — 
Скільки пальчиків у мене?

Починаючи	 з	 великого	 пальця,	 почергово	 злегка	 масажуємо	 пальчики.

Долонька до долоньки —  
 дві руки, 
А пальців усіх десять —  
 це знають малюки.

Права	рукаЛіва	рука

1
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ПАльчики-БРАтики

Звати пальчик цей — мізинчик —

Він найменший серед інших.

Він для того, щоб миритися,

Зло забути, подружитися.

Поруч — палець безіменний —

Другий пальчик він у мене.

Три — середній. Серед інших,

Придивіться, він найвищий.

Вказівний — у нас для того,

Щоб показувать дорогу,

Доторкнутися легенько,

Насваритись лагідненько;

Допоможе він читати,

Рахувати і писати.

Ось великий палець — п’ятий,

Треба це запам’ятати.

Раз, два, три, чотири, п’ять!

Діти вміють рахувать.

1
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Пішли ПАльчики В тАнОчОк

Доторкнувся сонячний промінчик 
До твого маленького мізинчика. 
Встав мізинчик, потягнувся, 
В різні боки повернувся.
Разом з безіменним братом 
Став мізинчик танцювати. 
Тут середній у таночок 
І собі пішов охоче.
Сумно стало вказівному: 
Не лишатися ж самому? 
— Гей, великий, годі спати, 
Нумо, разом танцювати.

Пальчики сплять:	права	рука	лежить	на	столі	долонькою	вниз.
Пальчики прокидаються: вказівним	 пальцем	 лівої	 руки,	 починаючи	

з	мізинця,	торкаємося	інших	пальців	правої	руки.
Пальчики танцюють: пальчики	прокинулися,	зраділи	сонечку,	пішли	

в	таночок.

 Піднявся мізинчик Безіменний

 Середній Вказівний

 Великий Пальчики танцюють
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ПАльчики-БуДіВЕльники

Десять братиків завзято 
Будували собі хату. 
Мізинці ставили віконця. 
Щоб світило в хаті сонце. 
Безіменні — малярі 
Стіни фарбували, 
А середні залюбки 
Їм допомагали. 
Вказівні — своє робили: 
Скрізь підлогу постелили. 
А великі зранку 
Порались на ґанку. 
Ось яка чудова хата — 
Друзів рада зустрічати.

 Десять братиків Хата Віконце

 Сонце Малярі 
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лічилки Для ПАльчикіВ

Лічилки-задачі	 —	 своєрідний	 жанр	 дитячої	 літератури.	 Це	 невели-
кі	 віршовані,	 ритмізовані	 тексти	 математичної	 спрямованості.	 Вони	 міс-
тять	у	собі	навчальні	та	виховні	завдання,	мають	чітку	композицію,	ціка-
вий	сюжет,	написані	образною	мовою.	Зміст	таких	лічилок	безпосередньо	
пов’язаний	 із	 кількістю	 предметів	 і	 рахунком.	 Це	 дає	 можливість,	 розі-
груючи	певні	 сюжети,	 використовувати	пальчики	при	лічбі.	 Зображуючи	
пальчиками	 лічилки,	 можна	 виконувати	 різноманітні	 рухи	 руками:	 тор-
кання	 та	 притискування	 кінчиків	 пальців,	 похитування,	 згинання,	 роз-
гинання,	розтирання	пальчиків,	стискання	та	розтискання	кулачків.	Такі	
веселі	ігри-лічилки,	поєднані	з	мануальними	діями,	розвивають	у	дітей	ко-
ординацію	рухів,	образне	й	логічне	мислення,	 і	 водночас	малюки	вчаться	
співвідносити	кількість	предметів	та	число,	закріплюють	навички	кількіс-
ної	 й	 порядкової	 лічби,	 набувають	 елементарних	 математичних	 навичок.

 ОтАкА у нАс сіМ’я

В. Гринько

Мама, тато, дід, бабуся — 
Всіх назву, не помилюся. 
Старший братик і сестричка — 
В нас сімейка невеличка. 
Не спиняйте, бо зіб’юся: 
Мама, тато, дід, бабуся… 
Старший брат, сестра і я — 
Отака у нас сім’я. 
Нам лічилочку на «сім» 
Повторити треба всім.

 Мама Тато Дід Бабуся
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скільки гОРОБчикіВ

Б. Вільшанський

Цінь! — горобчик прилетів. 
Цінь! — і братик поруч сів. 
Цінь! — іще два на гілках 
У сіреньких кожушках. 
Он вже скільки стало їх — 
Полічи, будь-ласка, всіх!

Усі	пальчики	стискаємо	в	кулачок,	потім	по	черзі	розгинаємо.	Почина-
ємо	з	мізинчика.

ЗлОДійкА-РічкА

І. Січовик

Тіточці Гусці схотілось узвару. 
Тіточка Гуска пішла до базару. 
Яблуко, сливу, чотири порічки 
Тітка купила і суне до річки. 
Доки вона набирала води — 
Сплив весь товар невідомо куди: 
Яблуко, слива, чотири порічки. 
Скільки забрала злодійка-річка?

Пальчикова	 вправа	 Річка	 (плавні	 хвилеподібні	 рухи	 розслабленими	
кистями	рук	вгору-вниз).

Пальчиками	показати,	що	купила	Гуска.
Полічити,	скільки	фруктів	і	ягід	забрала	річка.
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скільки ОВОчіВ?

І. Січовик

Вийшла бабця на город 
 Зі своєї хати, 
Щоб собі на борщ смачний 
 Овочів набрати. 
Назбирала: бурячок, 
 Картоплю, цибулю, 
Морквинку, помідор — 
 Та все у каструлю. 
Діточки, а нумо разом 
 Полічіть швиденько, 
Скільки овочів зібрала 
 Для борщу старенька.

Пальчикова	вправа	Кроки,	пальчикова	фігура	Кошик.

Полічити	пальчики	відповідно	до	овочів.
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нЕслуХняні ЗАйчЕнятА

З. Бичкова

Є в зайчихи п’ять малят, 
П’ять сіреньких зайченят. 
Ось вони рядочком сплять: 
Раз, два, три, чотири, п’ять. 
Є в зайчихи п’ять зайчат — 
Неслухняних малят. 
На обід їх мати жде. 
Раз, два, три… а решта де?

Пальчикова	фігура	Зайчик.	Злегка	натискуємо	на	подушечки	пальців.

(Ось вони рядочком сплять)

Почергово	загинаємо	пальці:	мізинець,	безіменний,	середній.

(Раз, два, три… а решта де?)

ПіВник

Першим наш півник 
Встає на світанку: 
— Ку-ку-рі-ку-у-у-у! 
Доброго ранку, 
Курочко мила, 
Тітонько качка, 
Гусочко біла,

Друже собачко, 
Конику любий, 
Маленьке теля! 
Зичу здоров’я вам! 
Гарного дня! 
Ку-ку-рі-ку-у-у-у!
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ПісЕнькА ПіВникА

	 Ку-	 ку-	 рі-	

	 ку-	 у-у-у!

Доброго	 ранку

гАРні ДітОчки у Білки

У рудої білочки 
Дуже гарні діточки. 
Одне — на горобині, 
Друге — на стежині, 
Третє — на горбочку, 
Четверте — під грибочком, 
На гойдалці — п’яте, 
Нумо, рахувати!
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Починаючи	з	великого,	по	черзі	 загинаємо	пальці.	П’ять	пальчиків	—	
п’ять	білченят.	Випрамляємо	усі	пальці,	лічимо	білченят.

ДБАйлиВЕ МишЕняткО

Сіре мишенятко  
У сірому мішку 
До своєї хатки 
Несло по колоску: 
Матусі й татові, 
Сестрі і братові — 
І для себе колосок 
Поклало у мішок. 
А чи зможете, малята, 
Колоски порахувати?

Читання	віршика	супроводжується	показом	пальчикових	фігур.	По-
тім	малюк	загинає	пальчики	і	лічить,	скільки	колосків	має	мишенятко	
в	мішку.
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ВЕсЕлкОВі ОліВЦі

Я тримаю у руці 

Кольорові олівці: 

Цей, як ягоди калини, 

Цей, неначе апельсини, 

Цей, як сонячна кульбабка, 

Цей зелений, наче жабка, 

Цей блакитний, як дзвіночки, 

Цей, як сливи у садочку, 

Цей же колір фіалковий — 

Сім олівчиків чудових! 

Глянь, над полем і над гаєм 

Кольори веселки сяють. 

Сім веселих кольорів 

Грають барвами вгорі.

Почергово	із	стиснутих	кулачків	випрямляти	пальчики	відповідно	до	
кожного	 кольору	 веселки	 (сім	 кольорів	 веселки	—	 сім	 пальчиків).	 По-
тім,	 утворивши	 руками	 півколо,	 підняти	 руки	 над	 головою,	 зображаю-
чи	веселку.
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ПАльчики БЕЗ сліВ РОЗкАЖуть

Після	того,	як	діти	набули	сталих	навичок	та	вмінь	 і	навчилися	само-
стійно,	вільно	виконувати	окремі	вправи	й	фігури,	вони	з	великим	задово-
ленням	розігрують	різні	сюжети	за	допомогою	пальчиків.	Малятам	цікаво	
не	 тільки	 почути	 вірш,	 але	 й	 відтворити	 почуте	 пальчиковими	 фігурами	
та	рухами.

Пальчикові	ігри	ніби	відображають,	копіюють	оточуючий	світ	—	пред-
мети,	тварин,	людей	та	їхню	діяльність,	явища,	що	відбуваються	у	приро-
ді.	 Римовані	 історії,	 казки,	 оповідання	 можна	 переповісти	 за	 допомогою	
пальчиків,	 «оживити»	 їх	 рухами.	 Діти,	 слухаючи,	 а	 потім	 промовляючи	
текст,	перетворюють	свої	руки	на	теплі	сонячні	промінчики,	квіти,	дощові	
краплинки,	 різні	 речі,	 тварин,	 комах.	Демонструючи	 знайомі	 пальчикові	
фігури,	пов’язуючи	їх	певним	сюжетом,	малюки	із	захопленням	вигадують	
свої	рухи	та	фігури.

«Розказати»	вірш	руками	можна	також	за	допомогою	імітаційних	рухів	
і	 дій,	 тобто	 відобразити	 те,	що	 добре	 знайоме	 дітям,	 наприклад,	 як	мама	
шиє,	місить	тісто	і	ліпить	пиріжки,	як	тато	майструє,	працюючи	молотком	
чи	пилкою.	Звичайно,	це	розвиває	спостережливість	 і,	що	дуже	важливо,	
заохочує	 малюків	 до	 самостійної	 праці,	 викликає	 у	 них	 прагнення	 допо-
могти	дорослим.	Імітаційні	рухи	часто	поєднуються	з	елементами	масажу,	
що	надзвичайно	корисно	для	всього	організму.	Більшість	 ігор	потребують	
участі	обох	рук,	що	дає	можливість	дітям	учитися	орієнтуватися	у	просто-
рі,	 краще	 координувати	 рухи,	 закріплювати	 уміння	 співвідносити	 дії	 та	
мовлення,	розвивати	кінестетичні	відчуття.

Особливо	важливо	підтримати	у	дітей	прояви	творчості,	бажання	ство-
рити	нові	 інсценівки	за	участю	пальчиків,	прагнення	продовжити	сюжет,	
доповнивши	його	багатьма	подіями.	Не	забуваймо	під	час	ігор	постійно	за-
охочувати	малят	до	активного	мовленнєвого	спілкування.
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 РукАВички

Ми на ручки невеличкі 
Одягнемо рукавички. 
Кожен пальчик, як дитинка, 
Є для кожного хатинка. 
Тепло, затишно, м’якенько 
Нашим пальчикам маленьким.

Руки	лежать	на	столі	долонями	вгору,	пальці	рук	розводимо-з’єднуємо	
2—3	 рази.	 Погладжуємо	 кисті	 рук,	 поплескуємо.	 Випрямляємо	 пальці	
й	 почергово	 розтираємо	 кожен	 пальчик.	 «Одягаємо	 рукавички»,	 кладемо	
руки	на	стіл	долоньками	вгору.	Розслабляємо	кисті	рук.

 чуДОВий РушничОк

Ручки миємо ми знову — 
Є рушник у нас чудовий, 
Дуже гарний і м’який, 
Рушничок наш чарівний. 
Ручки миємо під краном, 
Милом милимо духмяним, 
Рушничок чекає нас — 
Витирати ручки час.

Діти	із	задоволенням	миють	ручки.	М’який	рушник	(плавні,	розслабле-
ні	рухи)	піклується	про	дитячі	ручки,	старанно	витирає	 їх.	Малята	знову	
миють	руки,	витирають	їх	рушничком.
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ВЕсЕлА ВОДичкА

Є у дощика сестриця — 
Це веселая водиця. 
— С-с-с,— вона сміється 
І струмком із крана ллється. 
— Мийте руки, дітки милі, 
Кожен пальчик мийте милом. 
Крапельки із рук струсніть. 
Ручки сонцю простягніть.

Уявімо,	як	із	крана	тече	вода.	Підставляємо	руки	під	уявну	цівочку	во-
ди,	миємо	руки,	старанно	тремо	долонька	об	долоньку,	співаючи	пісеньку	
водички	с-с-с-с.	Гарно	миємо	кожен	пальчик,	струшуємо	крапельки	з	рук	
(пальці	 стискаються	 в	 кулачки	 і	 з	 силою	 випрямляються).	 Підставляємо	
долоньки	сонячним	променям.	Ручки	чисті,	їм	тепло,	приємно.

ВЕсЕлий ДОщик

Весела краплинка в долоньку упала: 
— Д-д-д — добридень! — привітно сказала. 
За нею сестрички летять, і за мить 
Вже дощик сріблястий усюди дзвенить.

Веселі краплинки стрибають на дах: 
— Д-д-ддд! 
Танцюють на квітах, доріжках-стежках: 
— Д-д-ддд!

Як	 падають	 веселі	 дощові	 краплинки,	 як	 вони	 танцюють,	 можна	 по-
казати	 пальчиками.	 Підстав	 праву	 долоньку,	 а	 пальцями	 лівої	 покажи,	
як	 дощові	краплинки	падають	на	 долоню,	 спочатку	повільно,	 а	 потім	 все	
швидше	 й	 швидше.	 Краплинки	 стукотять	 по	 стежинках	 і	 дахах.	 Дощик	
припустив,	краплинки	танцюють	свій	веселий	таночок.
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сОнячний ВінОчОк

Я розкрию сонечку 
Дві мої долонечки, 
Потримаю у руці 
Кольорові промінці. 
Намотаю їх в клубочок, 
Заплету у свій віночок. 
Серед квітів і духмяних травок 
Світять промінці яскраво.

Імітаційні рухи:	 тримати	промінці,	намотувати	нитки	в	клубочок,	за-
плітати	віночок.

МАлЕнькі ПОМічники

Всім відомо, що малята 
Дуже люблять працювати! 
Разом з татом залюбки 
Вчаться забивать цвяшки. 
Раді всім допомогти: 
У кімнаті підмести, 
Мамі — тісто замісити, 
Брату — ґудзика пришити, 
Заплести сестрі косичку, 
Зав’язати гарно стрічку, 
Для бабуні всі нитки 
Намотати у клубки. 
Ось які вони — любенькі, 
Наші пальчики маленькі!
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Імітаційні рухи:	 забивати	 цвяхи,	 підмітати,	 тісто	 місити,	 шити,	 за-
плести,	зав’язати,	намотати	нитки	в	клубок.

ПРигОщАйтЕсь, МАлюки

Сієм борошно старанно, 
Солі трішки додаємо, 
Цукор, яйця і сметану 
Розмішаємо, зіб’ємо. 
Тісто вимісим, як треба, 
Та й наліпим пиріжків 
І для друзів, і для себе. 
Посмакуєм залюбки!

Імітаційні рухи: просівати,	 солити,	 розмішувати,	 збивати,	 місити		
тісто,	ліпити	пиріжки.

кРОкують ніЖки

Перші кроки по землі 
Роблять ніженьки малі, 
І тримає малюка 
Добра мамина рука. 
Швидко ніжки підростають. 
Ось вже бігають, стрибають.

Далі міряють дороги 
Ці невтомні сильні ноги 
І танцюють гопачок, 
Український наш танок. 
Люблять грати у футбол, 
Не один забили гол.

Рухи пальчиків імітують ходу: ходити	потихеньку	(як	малюк),	упевне-
но	крокувати,	бігати,	стрибати,	танцювати,	грати	у	футбол.

1 2 3 4 5 6
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сАлАт Для ДРуЗіВ

Знаєш, друже, як цікаво 
Готувати різні страви. 
Ось, наприклад, для салату 
Треба неодмінно взяти: 
Огірки, томати, 
Перець і морквинку, 
Маленьку цибулинку.

Ми помиємо спочатку 
Все для нашого салату: 
Огірки, томати, 
Перець і морквинку, 
Маленьку цибулинку. 
Наші овочі чистенькі — 
Їх поріжемо дрібненько:

Огірки, томати, 
Перець і морквинку, 
Маленьку цибулинку. 
Не забудьмо посолити, 
Ще й олійкою полити. 
За хвилинку — все готове, 
Маємо салат чудовий.

Все, як бачиш, дуже просто, 
Пригощайтесь, любі гості.

Імітаційні рухи (мити,	 різати,	 солити,	 розмішувати,	 запрошувати		
гостей), масажні рухи.

 Огірки Томати Перець Морквина Цибулина

Полічити	на	пальчиках,	скільки	овочів	пішло	на	салат.
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ДЕнь нАРОДЖЕння у тАтА

У мавпочок родинне свято: 

День народження у тата. 

То ж готують залюбки 

Подарунки малюки:

Кошик і ліхтарик, 

Замочок, окуляри, 

Стільчик, молоток 

І срібний ланцюжок.

 Кошик Ліхтарик Замочок 

 Окуляри Стільчик Молоток Ланцюжок

Розфарбуй	рисунок.
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ЗиМОВий сОн ЇЖАчкА

Їжачок гуляв по саду,  

Сніг на землю тихо падав. Плавні	 рухи	 у	 зап’ястках	 	

На деревах, на хатинках — 
згори	 вниз 

Срібні зірочки-сніжинки.  

Їжачок на голочки  

Назбирав ті зірочки.  

Раз, два, три, чотири, п’ять —	 Полічити	 пальчики	

Гарно зірочки блищать. 

Срібні зірочки-сніжинки  

Їжачок приніс в хатинку.  

Але сталася біда: 

Замість зірочок — вода!  

Раз, два, три, чотири, п’ять — Полічити	 пальчики 

Тільки крапельки блищать… 

Не журися, їжачок,  

Повертайся на бочок, Їжачок	 згортає	 колючки 

І до самої весни 

Спи собі й дивися сни. Їжачок	 спить

Пальчики імітують дії: показати,	як	падає	сніг,	як	їжачок	ходить,	зби-
рає	сніжинки,	спить,	полічити	сніжинки,	краплинки.

 Їжачок Дерева Хатинка Зірка
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кАПустинА

Величезна капустина 
Виросла під самим тином. 
От задача зайченятам — 
Капустину як прибрати! 
І тягнули, і хитали, 
Навіть пилкою пиляли. 
А тоді взяли сокиру 
І зрубали усім миром. 
Покотили капустину 
На подвір’я до хатини. 
Там капусту шаткували, 
І солили, й притискали. 
В діжечку набили — й в льох. 
Наморилися! О-о-ох!

Пальчики імітують дії:	 показати,	 яка	 велика	 капустина	 виросла,	 як	
зайчики	 її	 тягнули,	 розхитували,	 пиляли,	 рубали,	 котили,	 потім	шатку-
вали	капустину,	 солили,	 перемішували	 із	 сіллю,	 набивали	 в	 діжечку,	 як	
котили	діжечку	в	льох.

лісОВА кАЗкА

Під деревом крислатим 
Зібралися звірята. 
Ведмедик, вовчик-братик, 
Лисичка, зайченята. 
Прийшов їжак, і з гілки 
Униз спустилась білка.

Читає казку їм сова — 
Така розумна голова! 
У казочках відомих — 
Усі давно знайомі: 
Ведмедик, вовчик-братик, 
Лисичка, зайченята…

Пальчикові фігури: Дерево,	 Ведмедик,	 Вовк,	 Лисичка,	 Зайчик,	 Їжак,	
Білка,	Сова.
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МАйстРи

Тато лис і лисенята 
Заходились майструвати. 
І пиляли, і стругали, 
Й молоточком працювали. 
Тож надвечір був готовий 
Стіл великий пречудовий.

Ще умільці-молодці 
Змайстрували шість стільців: 
Для матусі й тата, 
Для сестрички й брата, 
Для бабусі й дідуся. 
За столом родина вся — 
Разом в будні та у свята 
І дорослі, і малята.

Пальчики імітують дії: показати,	як	лис	 і	лисенята	майстрували:	пи-
ляли,	стругали,	працювали	молоточком.

Полічити	на	пальчиках,	скільки	стільчиків	зробили	майстри.

сВятО Для кОРОВи

На зеленім лузі 
Влаштували друзі 
Для тітоньки корови 
Свято пречудове.
Свинка на гітарі грала, 
Кізка — на цимбалах, 
На сопілках — козенята, 
А на скрипочках — ягнята. 
Пан баран узяв баян, 
Песик бив у барабан. 
Керував оркестром 
Чорний кіт — маестро.
Вітали всі артисти 
Корову-рекордистку.

Імітаційні рухи: гра	на	музичних	інструментах	—	гітарі,	цимбалах,	со-
пілці,	скрипці,	баяні,	барабані;	дії	кота-диригента.
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літній ДЕнь

Налетіла хмара грізна, 
Раптом дощ на землю бризнув, 
Продзвенів рясний потік — 
Дощик з хмаркою утік. 
Знову — сонечко веселе, 
Повернувся в сад метелик, 
І над квіткою бджола 
Закружляла, загула. 
Жабка скаче по стежині, 
Равлик виліз на стеблину, 
І жучок рогатий 
Вийшов погуляти. 
Сітку павучок пряде, 
Їжачок кудись іде, 
А над садом і над гаєм — 
Райдуга весела сяє.

Імітаційні рухи: іде	дощ,	світить	сонечко,	пурхає	метелик,	цвіте	квіт-
ка,	кружляє	бджола,	скаче	жабка,	повзе	жучок,	павучок	пряде	павутиння,	
біжить	їжачок,	сяє	радуга.

МуХА

Цілий день мені щастило,
Я літала, де хотіла: Імітація	 польоту	 мухи

Там варення, тут медок, Хапальні	 рухи	 пальцями	 обох

Ось ковбаска, ось сирок!               	 рук	 (Дрібка)	

Я гуділа, я кружляла, Колові	 рухи	 кистями

Я усім надокучала…
Раптом, що за невезіння, Пальці	 обох	 рук	 переплести

Десь взялося павутиння, (Замок)

Ой, яке воно липке, Стискувати	 в	 кулачки	 —	 розпрям-	

Фу, яке ж бридке! ляти	 пальці,	 ніби	 відштовхуватися

Цей огидний павучисько Павучок

Біля мене, зовсім близько.
Він давно отут чатує. Рухи	 рук	 вгору-вниз	 у	 зап’ястках

Хто ж мене тепер врятує?
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БДЖілкА-тРуДіВниЦя

Бджілко, бджілонько, бджола! 
Де літала, де була? 
— Мед збирала зранку 
Діткам до сніданку. 
Для Галинки і Христинки, 
Для Романка і Богданка, 
Для Оксани і Степанка, 
Для Андрійка і Надійки, 
Для Ганнусі і Катрусі 
Мед гречаний і квітковий, 
Липовий, соняшниковий. 
Найсолодший мед у світі. 
Пригощайтесь, любі діти!

Пальчикову	вправу Бджола	 і	масаж	паль-
чиків	робити	почергово	обома	руками.

Бджола

Для Галинки, Хрестинки, Романка, Богданка, Оксани.

Для Степанка, Андрійка, Надійки, Ганнусі, Катрусі.

Мед гречаний і квітковий,  липовий,  соняшниковий.      Пригощайтесь, 
 любі діти!
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ПАВучОк

Павучок раненько встав, 
Бо у нього стільки справ! 
Виправ рукавички, 
Почистив черевички, 
Підмів хатинку, 
Напряв павутинки. 
Павутинка — чудова, 
Ніби шовкова. 
Став прикрашати 
Павутинкою хату. 
А тоді зібрав росинки, 
Почепив на павутинку. 
Стало в хаті гарно — 
Працював не марно!

Пальчикова вправа	павучок:	 ходимо	 усіма	 пальчиками	 по	 столу,	 імі-
туючи	рухи	павучка.

Імітаційні рухи:	прати,	чистити,	підмітати,	прясти,	прикрашати,	зби-
рати,	чіпляти.

чОВник

Попливемо ми з тобою у човні, Човник

Будуть хвильки нас гойдати чарівні.
А під нами рибок зграя Рибка

У воді прозорій грає.
— Добрий, добрий день! Пальчики	 вітаються

Добрий день!
Ходять раки-небораки в глибині, Раки

Мають гострі, ніби ножиці, клешні.
Черепаха пропливає, Черепаха

Нам вітання посилає:
— Добрий, добрий день! Пальчики	 вітаються

Добрий день!
Сонце сяє у небесній висоті Сонечко

І промінчики дарує золоті.
Ось метелики кружляють, Метелик
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Жабенята нам співають: Жабки

— Кумки-кумки-квак! Пальчики вітаються

Гарно як! Плеснути	 в	 долоні

Пальчикові фігури: Човник,	Рибка,	Раки,	Черепаха,	Сонечко,	Метелик,	
Жабки.

Пальчикова вправа: пальчики	вітаються.

П’ять ВЕсЕлиХ ХлОПчАкіВ

П’ять веселих хлопчаків Кроки

Прямували до ріки:
Білявенький, Пальчики	 вітаються

Русявенький,
Чорнявенький,
Золотавий-золотий
Та рудесенький-рудий.

З бережка вони стрибали, Імітуючі	 рухи

Довго плавали, пірнали.
Ну, а потім на пісочку
Повлягалися рядочком:

Білявенький, Масаж	 кінчиків	 пальців

Русявенький,
Чорнявенький,
Золотавий-золотий
Та рудесенький-рудий.

Поруч всі вони лежали, Повертаємо	 долоньку	 тильною	

Сонцю спинки підставляли стороною,	 ставимо	 на	 ребро

І животики, й боки,
П’ять веселих хлопчаків:

Білявенький, Пальці	 по	 черзі	 опускаються

Русявенький, на	 стіл

Чорнявенький,
Золотавий-золотий
Та рудесенький-рудий.

Так засмагли, почорніли,
Тільки очка і світились.
А коли вдягли панами,
Не впізнали навіть мами:
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Де білявенький? Пальчики	 вітаються

Де русявенький?
Де чорнявенький?
Де мій хлопчик золотий?
Де рудесенький-рудий?!

2

1 2

4

6

5



54

гнОМик

Жив собі маленький гном, 
Жив у лісі під грибом.
Подарунки добрий гномик 
Дарував усім знайомим.
Він для цього пряв нитки, 
Їх намотував в клубки.
Під грибочок гном сідав 
І всім друзям виплітав:
Цьому — рукавички, 
Цьому — кофтичку, 
Цьому — шкарпетки, 
Цьому — жилетку, 
Цьому — капці, 
Ще й кожному по шапці.
І в зимові дні до речі 
Всім були ці теплі речі: 
Цьому — рукавички, 
Цьому — кофтичка, 
Цьому — шкарпетки, 
Цьому — жилетка, 
Цьому — капці, 
Ще й кожному по шапці.
Гнома доброго всі знали, 
Всі любили й шанували.

Імітаційні рухи: прясти,	намотувати,	виплітати.

 Рукавички Кофтичка Шкарпетки Жилетка Капці

Кожному по шапці
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ДРуЗіВ БАгАтО

В. Орлов

Ось — сучок, і ось — сучок, 
А між ними павучок 
Влаштував на горобині 
Гарну хатку з павутини.

Каже жабка-скрекотушка: 
— Павутинки півкотушки 
Дай, будь ласка, павучок, 
Я плету собі сачок!

— Їжачку не відмовляй, 
Любий друже, виручай! 
Павутинку відпусти, 
Хочу кошик я сплести.

— І для чаплі відпусти — 
Треба сіточку сплести! 
Будуть сіті — буде риба, 
Я скажу тобі — спасибі!

— Не забудь і про сову — 
Недалечко я живу! 
Дай, будь ласка, ниточок, 
Я майструю гамачок!

Всім роздав по павутинці — 
Пусто стало у хатинці. 
Не сумує павучок: 
Напряде він ниточок.

Хоч пуста у нього хата — 
Друзів має він багато!

Пальчикові фігури: «Павучок»,	 «Хатка»,	 «Жабка»,	 «Їжачок»,	 «Ко-
шик»,	«Сова»,	«Чапля».

Придумай	пальчикові фігури	«Сачок»,	«Гамачок»,	«Сіточка».
Імітаційні рухи: плести,	роздавати.
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ВЕсЕлі ПлутАнинки

Лабіринти,	плутанинки	—	улюблена	гра	дітей.	Малята	із	цікавістю	роз-
глядають	 малюнки,	 прагнуть	 обов’язково	 знайти	 вихід	 чи	 найкоротший	
шлях	у	хитрому	сплетінні	доріжок.	Зазвичай	у	таких	іграх	активну	участь	
беруть	пальчики,	вони	ніби	мандрують	звивистими	чи	ламаними	лініями,	
шукаючи	 правильне	 рішення.	 Пальчики	 будуть	 крокувати,	 переступати,	
обходити,	 перестрибувати,	 бігти,	 долаючи	шлях	 до	 мети.	 При	 цьому	 мо-
жуть	 працювати	 обидві	 руки:	 однією	—	дитина	шукає	 потрібну	 доріжку,	
другою	—	 показує	 пальчикові	 фігури.	 Можна	 також	 прокласти	 потрібну	
доріжку	кольоровою	ниточкою,	шнурочком	або	пройти	лінію,	не	відрива-
ючи	руки.	У	таких	іграх,	як	правило,	присутня	позитивна	мотивація:	ко-
мусь	треба	допомогти,	когось	застерегти	від	небезпеки.	Важливо	також	за-
охочувати	малюка	до	самостійного	мовлення,	щоб	граючи,	він	коментував	
свої	 дії,	 виявляв	 своє	 ставлення,	 розповідав	про	 те,	що	 бачить,	що	 збира-
ється	зробити.

Отже,	 ігри-лабіринти,	 розвиваючи	 дрібну	 моторику	 пальців	 рук,	 про-
сторові	 уявлення,	 логічне	мислення,	 викликають	 позитивні	 емоції,	 вихо-
вують	 наполегливість	 і,	 без	 сумніву,	 сприяють	 активному	 мовленнєвому	
спілкуванню.

нА гОстину ДО ДРуЗіВ

Їде зайчик на гостину, 
До крота на іменини. 
Шлях до друга нелегкий: 
Там паркан, тут пес лихий, 
Ось поламаний місток, 
А у хащах лютий вовк.

Обминути б лиски хату 
І козу оцю рогату… 
Їде зайчик, поспішає, 
Друзі вже його чекають. 
Ти йому допоможи, 
Від невдач застережи.
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Знайди	для	зайчика	стежинку,	якою	він	зможе	потрапити	до	свого	дру-
га	крота	на	іменини.

«Розкажи»	пальчиками,	кого	на	своєму	шляху	зустрів	зайчик.
Розфарбуй	малюнок.
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лОшАткО ЗАБлукАлО

Маленьке лошатко Не може дорогу 
Пішло погуляти. Додому знайти. 
У лісі ходило, То хто ж допоможе 
Поки заблудило. Йому, як не ти?

Допоможи	лошаткові	знайти	найкоротшу	дорогу	додому.
«Розкажи»	пальчиками,	кого	лошатко	зустріло	в	лісі.
Полічи,	скільки	«кроків»	можна	зробити	пальчиками	від	будиночка	

до	лошатка,	йдучи	найкоротшою	дорогою.
Розфарбуй	малюнок.
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як ДОПОМОгти лисОВі

Розлетілась новина ранком у суботу: 
Захворіло ведмежа в лісі за болотом. 
Лікар лис на допомогу дуже поспішає, 
Але як пройти болото — він не знає. 
Треба, треба ведмежа рятувати! 
Хто ж дорогу лисові зможе показати?

Лікар	лис	не	знає,	як	перейти	небезпечне	болото.	Чи	зможеш	ти	допо-
могти	йому,	щоб	він	швидше	дістався	до	хворого	ведмедика?

Розфарбуй	малюнок.
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Мій лАБіРинт

Допоможи	 дітям	 дістатися	 бабусиної	 хатинки.	Намалюй	 свій	 лабіринт.

МОРський скАРБ

На дні морському скарб лежить, 
Та як туди знайти дорогу? 
Його пильнують кожну мить 
Медузи, краби, восьминоги. 
І тільки рибка золота 
Тобі відкриє таємницю, 
Де є доріженька ота, 
Що пролягає до скарбниці.
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Хто	охороняє	у	морських	глибинах	скарб?	
«Розкажи»	про	це	пальчиками.	 	
Знайди	безпечну	дорогу	до	скарбу.
Допоможи	шукачеві	скарбів	щасливо	повернутися	додому.
Розфарбуй	малюнок.
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ПісляМОВА

Наші	 власні	 руки,	 як	 зазначається	 у	 східній	 філософії	 і	 медицині,—	
прекрасний	 інструмент	 саморегулювання	 й	 розвитку.	 А	 за	 образним	 ви-
словлюванням	 німецького	 філософа	 Еммануїла	 Канта,	 рука	 є	 зовнішнім	
відбитком	 головного	 мозку.	 І	 це	 є	 ще	 одним	 аргументом	 на	 користь	 тре-
нінгу	пальців	рук.

Система	пальчикових	ігор	має	неоціненний	вплив	не	тільки	на	мовлен-
нєвий	розвиток,	а	й	створює	сприятливу	атмосферу	для	нервово-психічного	
розвитку	 дитини.	 Як	 правило,	 дитина,	 що	 має	 високий	 рівень	 розвитку	
дрібної	 моторики,	 вміє	 логічно	 мислити,	 у	 неї	 добре	 розвинена	 пам’ять	
і	зв’язне	мовлення,	вона	швидше	навчиться	гарно	писати.	Пальчикові	ігри,	
інсценівки	 дарують	 і	 малюкам,	 і	 дорослим	 величезний	 емоційний	 заряд,	
стають	джерелом	мовленнєвого	спілкування.
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