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важливою є діяльністі музеїв, ці розповіді можуть 
залишитися в їхній пам’яті лише розповідями. 
Емоційно-естетичні враження від музейної 
педагогіки виникають в дітей тоді, коли вони 
самі взаємодіють з експонатами, долучаються до 
музейних справ. А організувати таку діяльність 
якнайліпше можна під час ігор. Вирушіть з дітьми 
на пошуки загублених речей, створіть власну 
експозицію, влаштуйте розваги у справжньому музеї
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мистецтва, а навпаки, викликати в них інтерес, 
бажання і потребу приходити до нього 
ще й ще? Пропонуємо відкривати маленьким 
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Музейні експонати мають унікальну особливість — 
впливати водночас на інтелектуальні, вольові й 
емоційні сторони особистості дитини. Зокрема, 
вони можуть допомогти дошкільнику засвоїти 
важливі математичні знання. Здавалося б, де музей, 
культура, естетика, а де прагматична й раціональна 
математика. Насправді ж, граючись з дітьми 
«у музей», досліджуючи експонати та реставруючи 
картини, можна допомогти їм подолати наявні 
труднощі в оволодінні математичними вміннями
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Під час чергового заняття з англійської 
мови перенесіться з дітьми на багато-багато 
мільйонів років у минуле, а саме в епоху 
динозаврів. Поясніть дошкільникам, 
що дізнатися про цих гігантських істот можна 
в історичному музеї, й запропонуйте його 
відвідати, не покидаючи стін дитячого садка.
Під час такої уявної екскурсії діти зможуть 
засвоїти назви кольорів, закріпити знання цифр, 
повправлятися в оздобленні пластилінових 
виробів
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Хоч скільки ми розповідали б дітям про те, якою важливою 
є діяльність музеїв, ці розповіді можуть залишитися в їхній пам’яті 
лише розповідями. Емоційно-естетичні враження від музейної 
педагогіки виникають в дітей тоді, коли вони самі взаємодіють 
з експонатами, долучаються до музейних справ. А організувати таку 
діяльність якнайліпше можна під час ігор. Вирушіть з дітьми на пошуки 
загублених речей, створіть власну експозицію, влаштуйте розваги 
у справжньому музеї

Ознайомити дошкільників 
із різними музеями, їх видами, 
особливостями створення та 
функціонування, а заразом і по
силити бажання дітей відвіду
вати такі заклади нелегко, але 
можливо. Для цього пропону
ємо скористатися ідеями з ор
ганізації ігрової діяльності, які 
стануть в пригоді під час реалі
зації проекту «Музей».

Квест «У пошуках 
експонатів»

На початку квесту розка
жіть дітям легенду, що стане 
основою для гри та зумовить 
вибір завдань. Тут можливі два 
напрями діяльності:

к знайти втрачений екс
понат;

■ дібрати експонати для 
нового музею.

У першому випадку орга
нізуйте класичний лінійний 
квест, під час якого діти шука
тимуть загублений експонат 
в приміщенні дошкільного за
кладу або на ігровому майдан
чику.

Таку гру ліпше проводити 
після екскурсії до музею, 
коли діти ще перебувають
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прогоди в музеї Ігротека

під враженням від перегляду екс
позицій.

Оберіть для пошуку добре 
відомий дітям об’єкт, примі
ром, репродукцію картини, не
велику скульптуру абощо й 
сховайте. Відтак розкажіть до
шкільникам заготовлену історію 
й запропонуйте їм перевтілити
ся у справжніх детективів, які 
мають розшукати втрачену, але 
дуже цінну річ. Наповніть гру 
різноманітними завданнями на 
логіку й уважність відповідно до 
віку дітей. Розв’язуючи їх одне за 
одним, дошкільники отримува
тимуть підказки, де буде зазна
чено куди рухатися й що робити 
далі. Так поступово вони набли
зяться до таємного сховку.

Намагайтеся добирати 
завдання безпосеред
ньо пов’язані із загубле
ним експонатом або 
його історією.

Щоб реалізувати другий 
варіант гри можна поєднати 
елементи лінійного й штурмо
вого квесту. Для цього на почат
ку гри домовтеся з дітьми, екс
понати для якого музею вони 
збиратимуть. Це можуть бути 
«Музей камінців», «Музей осін
нього листя», «Музей зламаних 
іграшок» тощо. Обговоріть із до
шкільниками, скільки експона
тів потрібно, якими вони мають 
бути, де їх можна знайти. Допо
вніть квест цікавими завдання
ми на уважність, різноманітни
ми головоломками, загадками 
та вирушайте на пошуки.

Настільна гра 
«Знайди місце»

Щоб діти ліпше зрозуміли, 
що таке музей та як він органі

зований, проведіть настільну гру 
«Знайди місце». Для неї знадо
биться ігрове поле-трансфор- 
мер, кожна частина якого сим
волізує певний тематичний зал.

Тематичні зали на ігро
вому полі можна при
святити таким темам, 

як рослини, тварини, будинки, 
техніка тощо, або розділити їх 
за видами образотворчого мис
тецтва — живопис, графіка, 
скульптура, архітектура.

На початку такої гри кож
на дитина отримує картку з но
мером або кольоровим позна
ченням залу, експозицію якого 
слід облаштувати. Оглянувши 
свої «зали», діти вирушають по 
ігровому полю за експонатами. 
Для цього вони по черзі кида
ють кубик і пересувають фішки. 
Коли фішка потрапляє на карт
ку із зображенням певного екс
понату, гравець вирішує, чи по
трібен він йому, чи є для нього 
місце в експозиції. Перемагає 
той, хто першим правильно збе
ре свої експонати та знайде для 
них місце в «залі» музею. Однак 
гра на цьому не завершується: 
інші гравці можуть продовжу
вати збирати свої експонати до 
останнього.

Наприкінці обговоріть з ді
тьми облаштування їхніх залів. 
З’ясуйте, кому яка зала та екс
понат сподобалися найбільше 
і чому.

Музей одного дня
Щ об урізноманітнити ді

яльність дітей, запропонуйте їм 
створити музей одного дня. Для 
цього об ’єднайте їх у команди, 
і допоможіть кожній з них ви
значитися з темою музею. Екс
понатами такого музею можуть

бути смайлики, незвичайні сло
ва, які діти почули упродовж 
дня, кольори, цікаві природні 
об’єкти тощо.

Роздайте дітям блокноти 
й папки, у які вони «збирати
муть» експонати, тобто малюва
тимуть або зображатимуть схе
матично. Перед початком гри 
обговоріть:

■ щ о м ож н а зби рати , 
а що — ні;

■ яка кількість елементів 
є достатньою для експо
зиції;

■ яким має бути розмір 
експонатів тощо.

У другій половині дня орга
нізуйте презентації музеїв. Не
хай кожна команда запросить 
всіх відвідати свій музей та роз
повість, чим цікаві представле
ні в ньому експонати. За кілька 
днів ці відвідини можна повто
рити, щоб пригадати все, що 
відбувалося раніше.

Образотворча гра 
«Чарівний пейзаж»

Додати творчості до ро
боти в межах проекту допомо
жуть образотворчі ігри. Це спе
цифічний вид діяльності, за 
якої малюнок є підтверджен
ням успішності творчої роботи 
дитини. Зазначимо, що в обра
зотворчій грі домінує ігровий 
процес та ігровий результат. 
Тож важливо не лише створи
ти малюнок, але й знайти йому 
застосування. Образотворча гра 
дає змогу дошкільнику обіграти 
свій малюнок і стимулює його 
на створення нового, за допо
могою якого потім можна орга
нізувати нову гру.

Однією з таких ігор може 
стати гра «фантастичний пей
заж». Для неї знадобиться ігрове 
поле-схема (рис.), кубик, олівці
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та папір. Запропонуйте дітям на
малювати фантастичні пейзажі 
для нового музею. А визначити, 
хто що малюватиме, можна за 
схемою, кидаючи по черзі кубик.

Зображення на полі- 
схемі мають бути схе
матичними, аби стиму
лювати прояв фантазії 
кожної дитини.

Наприкінці гри організуй
те виставку, під час якої діти 
розглянуть усі малюнки і знай
дуть у них спільні й відмінні 
риси. За таким самим алгорит
мом можна малювати чарівних 
звірів, незвичайні будинки, де
рева тощо.

Гра «Екскурсовод»
Щоб спробувати себе в ро

лі екскурсовода, не обов’яз
ково йти до музею. Можна про
вести екскурсію в групі або на

ігровому майданчику дитячого 
садка. Запропонуйте дітям уя
вити, що групова кімната (ігро
вий майданчик, музична зала 
тощо) перетворилася на музей 
і кожний навіть найдрібніший 
предмет у ній став експонатом. 
Нехай кожен з них спробує про
вести жартівливу екскурсію, 
під час якої розкаже історію 
експонатів, для чого вони по
трібні та як про них слід дбати. 
У процесі такої гри дітей можна 
об ’єднувати в групи й проводи
ти колективні екскурсії. Виграє 
та команда, чия розповідь за 
підсумками слухачів була най
цікавішою. Така гра сприяє роз
витку уяви та мовлення дітей, 
а також забезпечує гарний на
стрій.

Ігри в музеї
Окрім ігор про музей, є ба

гато ігор в музеї, які можуть пе
ретворити будь-яку екскурсію 
на справжню пригоду.

Таємний експонат
Одна дитина вибирає в залі 

галереї певний експонат, але 
який саме іншим дітям не каже. 
Вони ж мають вгадати, що це за 
секретний об ’єкт. Дитина може 
давати підказки, відповіда
ючи на запитання лише «так» 
або «ні». Той, хто вгадав, наступ
ним вибирає таємний експонат. 
Щ об діти швидко не втратили 
цікавість до гри, можна зазда
легідь ознайомити їх з експона
тами музею, розказати про них

важливі факти. Тобто потрібно 
створити інформаційне поле, 
у якому діятимуть дошкіль
ники.

Полювання на кольори
Відвідуючи кожен зал му

зею, діти відшуковують серед 
експонатів об ’єкти всіх кольо
рів веселки. Щоб ускладнити 
гру, можна домовитися про пра
вило — один об’єкт = один ко
лір. У таку гру можна грати як 
командою, так й індивідуально.

Приховане зображення
Дитина-ведучий обирає на 

картині предмет певного кольору, 
але не говорить який саме. Решта 
дітей мають вгадати, про що йдеть
ся. Приміром, дитина-ведучий по
мітила на задньому плані карти
ни собаку і каже: «Я знайшов (-ла) 
дещо коричневе», а гравці шука
ють на полотні всі елементи корич
невого кольору і вгадують, який 
саме загадав ведучий.

Така гра дає змогу дітям 
навчитися бачити не лише цен
тральні об ’єкти, а й дрібні де
талі.

Музейна тематика на пер
ший погляд може видитися за
надто нудною для роботи з ді
тьми. Однак активна ігрова 
діяльність дає змогу її значно 
пожвавити. Тож увесь потен
ціал гри доцільно спрямувати 
на те, щоб максимально весело 
й цікаво прожити з дітьми про
ект «Музей». Успіхів і натхнення 
вам у цьому!
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