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FUN GAMES
Боулінг

Ця гра сприяє розвитку спритності і координації. Треба відзначити двома лініями межі "поля". За однією з ліній
встановлюємо кеглі. Можна використовувати пластикові кеглі, але набагато простіше застосувати невеликі
пластмасові пляшки. Гравці розташовуються за межею з протилежного краю поля. Діти по черзі намагаються
збити всі кеглі м'ячем, його можна і котити, і кидати – за бажанням гравця.За збиту кеглю малюк отримує бал –
квадратик з кольорового паперу або просто фантик. У кого їх виявиться найбільше – той і переміг!

Парасолька

Щоб почати гру, слід узяти велику парасольку, розкрити її та пояснити дітям, що коли на вулиці сонячно, можна
гуляти, бігати, веселитися, а коли починається дощик, треба швидко йти під парасольку. Діти грають, потім
ведучий несподівано говорить: «Дощик почався!». Діти повинні швидко сховатися під парасольку; хто не
встигає, вибуває з гри. Після слів «Дощик закінчився!» діти знову грають до нового туру. Переможцем стає той,
хто останнім залишиться під парасолькою, коли всі інші гравці вибули.

Водяні пістолети

Спочатку переконайтеся, що Вашій дитині подобаються ігри з водою. Якщо вона не хоче намочити одяг,
ви можете стріляти водою у дерева або вигадані цілі, малювати водою на землі або дозволити стріляти у
вас :) Приготуйте до водного бою вашу компанію дітлахів з водяними бластерами: вони абсолютно
безпечні для дітей та оточуючих, і стануть у нагоді під час спекотних літніх днів.

Вище землі

Перед грою діти позначають територію, за межі якої не можна вибігати. Потім обирають одного
учасника, який починає ловити гравців, що тікають. При цьому діти намагаються відірвати ноги від землі
(стати на лавку або камінь). У такому положені ловець не має права їх впіймати. Ловцеві забороняється
підстерігати гравця, а інші не повинні залишатися з піднятими ногами більш ніж 20-30 секунд. Якщо
ловець наздожене гравця, то вони міняються ролями.

Горобчики

Попередньо на асфальті крейдою креслять коло. У центрі кола стоїть ведучий - «ворона». За колом
стоять всі гравці, які є «горобцями». Вони встрибують в коло і бігають всередині нього. Потім так само з
нього вистрибують. «Ворона» намагається зловити «горобчика», коли той скаче всередині кола. Якщо
«горобчика» все-таки зловили, то він стає ведучим і гра починається спочатку.
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Піскова клумба
У пісочниці обладнайте з дитиною невеличку «клумбу», прикрасьте камінцями, гарно вставте в
пісок листочки й гілочки, травичку. Фантазувати можна скільки заманеться, дитяча машина
підвозитиме камінчики, ляльки милуватимуться «квітами» тощо. Заохочуйте дитину розвивати
уяву та вигадувати нові історії.
Захована іграшка

Візьміть на прогулянку кілька іграшок (кубик, машинку, ведмедика та м’ячик). Крейдою намалюйте клітинки і в
кожній з них схематично якусь одну іграшку. Потім попросіть дитину заплющити очі та відвернутися, а ви
сховайте предмети на невеликій відстані. Тепер нехай шукає й розкладає по клітинках. Коли знайде всі,
міняйтеся ролями.

Широка річка

Покладіть дві палиці паралельно одна одній. Це - береги річки. Потрібно перестрибнути з одного
берега на інший і "не намокнути". Спочатку нехай малюк стрибає з місця. Пізніше можна розширити
"береги" і запропонувати йому стрибати з розгону.

Їстівне – неїстівне

Можна пограти в знайому багатьом з дитинства гру – «Їстівне – неїстівне». Ведучий кидає м'яч і
одночасно називає предмет. Якщо його можна з'їсти - дитина повинна зловити м'ячик, якщо ні - ловити
м'яч не слід. Якщо в грі беруть участь кілька дітей, то розташуйте їх трохи подалі від себе. Нехай дитина,
що зловила "їстівний м'яч", робить крок вперед. Хто першим дійде до того, що водить, сам стає ведучим.
Грайте англійською - проведіть час з користю.

Я знаю п'ять

Гравець стукає м'ячем об землю і одночасно каже: "Я знаю п'ять ..." (назв міст, імен хлопчиків, імен
дівчаток, назв рослин, тварин, планет і т.д). Назви він називає в такт ударам м'яча. Якщо збився, то
програв.
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Перелий іншому
Відмінна гра для пляжу або дачі. Кілька учасників стають в ряд один за одним. У кожного в руках
маленьке відерце. Той, хто стоїть перший, тримає відерце з водою. Він повинен через спину
спробувати перелити воду наступному гравцю, потрапивши в його відерце.

Створюй картину

Картини можна не тільки малювати, а й створювати з природного матеріалу. З паличок зробіть рамку, а
квіти, камінчики і листя використовуйте для заповнення картини. Сюжети можуть бути різними: мандала,
квітковий лабіринт, портрет, пейзаж. До речі, малювати на папері можна не тільки пензликами.

Смуга перешкод

Ваша дитина вже впевнено катається на триколісному велосипеді або самокаті? Чудово, саме час
вдосконалювати її навички управління новим транспортним засобом. Створюйте смугу перешкод з
пластикових пляшок, дерев'яних брусків і іграшок, які дитина повинна об'їхати. Поруч з перешкодою
намалюйте стрілочку, в який бік повертати, щоб малюк тренувався об'їжджати предмети з різних
сторін.

Жаба та цапля

На асфальті малюємо велике озеро з нерівними краями і камінцями. Один гравець - жаба сидить в озері.
Він може переміщатися тільки по воді. Другий гравець - чапля переміщається тільки по суші (по берегу і
камінцях). Завдання чаплі зловити жабу, яка скаче по всьому озеру. Якщо жабу спіймали, то вона стає
чаплею.

Парасолька

Щоб почати гру, слід узяти велику парасольку, розкрити її та пояснити дітям, що коли на вулиці сонячно,
можна гуляти, бігати, веселитися, а коли починається дощик, треба швидко йти під парасольку. Діти
грають, потім вихователь несподівано говорить: «Дощик почався!». Діти повинні швидко сховатися під
парасольку; хто не встигає, вибуває з гри. Після слів «Дощик закінчився!» діти знову грають до нового
туру. Переможцем стає той, хто останнім залишиться під парасолькою, коли всі інші гравці вибули. Цю
забаву можна супроводжувати музикою і проводити англійською мовою.
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