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Дорогі батьки!
Ми хочемо представити вам ці розвивальні ігри для дітей віком від 3-х 
років.  Діти у такому віці розвиваються напрочуд швидко. Тому важливо 
заохочувати їхню допитливість та підтримувати інтелектуальний 
розвиток корисними іграми. Крім цього, це найкращий час 
для того, щоби познайомити дітей із настільними іграми. 

Гарні й барвисті ілюстрації заохотять дітей до гри з АБВГДЕЙКА,  
- забавками із серії ігор, завдяки яким вони пізнаватимуть 
довколишній світ та розвиватимуться.
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Пори року - гра, яка упорядковує знання дитини про зміни пір 
року. Світ постійно змінюється і кожна пора року відрізняється 
від іншої. Гарно ілюстровані дошки та жетони з елементами, 
притаманними кожній порі року, дозволять дитині розвинути 
своє сприйняття, логічне мислення та пізнавальні здібності. 
Дитина поповнює свій словниковий запас і отримує нові знання 
про пори року, розважаючись.

У комплекті: 
Чотири дошки з порами року, шістнадцять жетонів та інструкція 
для батьків. 
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Завдяки великій кількості ігрових комбінацій ви маєте можливість 
щоразу відкривати гру заново. 

Перш ніж розпочати  

Ми радимо знайти тихе та спокійне місце для гри. Саме у таких 
умовах дитина найповніше зосереджуватиметься на грі.

Гра з розвивальними головоломками сприяє концентрації уваги та 
розвитку моторики дитини. Така форма забавки викликає у дитини 
відчуття задоволення від того, що вона самостійно впоралася 
із завданням. Допомога дорослого, найімовірніше, знадобиться 
спочатку, щоби показати дитині, як самостійно виконувати завдання.  

Перед початком гри: 

Розкладіть дошки та жетони на столі горілиць. Поєднайте жетони із 
дошками. 

У процесі поєднання розкажіть про пори року, запитайте у дитини, 
з чим вона асоціює кожну пору року, та поговоріть про особливості 
кожної з них (наприклад, про ті, що зображені на жетонах). 

Закінчивши розмову про пори року, покладіть усі дошки посередині 
столу. Далі поговоріть про свої улюблені пори року  

і розкажіть, чому ви їх любите. Що вам подобається, а що 
ні у кожній порі року?
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Лото

Варіант 1
Кожен гравець отримує одну дошку. Розкладіть усі жетони посеред 
столу горілиць. Завдання гравця полягає у тому, щоби якомога 
швидше знайти відповідні жетони і покласти їх коло своєї дошки.

Варіант 2
Кожен гравець отримує одну дошку. Розкладіть усі жетони посеред 
столу долілиць. Кожен гравець по черзі перевертає один жетон. 
Якщо він поєднується із його дошкою, гравець забирає його та 
вкладає у відповідне місце. Якщо ні — повертає його назад.
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Історії 

Дитина навмання витягає три круглі жетони, а потім разом із 
батьками вигадує історію, спираючись на зображення на жетонах.

Загадки 

Розкладіть усі круглі елементи із картинками горілиць. Ведучий 
описує зображення на одному з жетонів. Дитина має відгадати це 
зображення і вказати на нього. Якщо дитина відгадала правильно 
— вона забирає жетон собі. Перемагає той, хто збере найбільше 
жетонів. 

Склади
Перемішайте жетони та складіть їх на стос. Гравці по черзі витягають 
жетони і називають зображений на ньому предмет по складах (ви 
можете плескати у долоні, щоби полегшити завдання).

Дошки чотирьох пір року та жетони

Весна: квіти на дереві, пташине гніздо, метелик, лелека;
Літо: сонцезахисні окуляри, повітряний змій, соняхи, копиці сіна;
Осінь: каштани, гриби, гарбузи, парасолька.;
Зима: санчата, шарф, годівничка, сніговик.
.

Перелік картинок, що використовуються у грі:
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Вироби серії АБВГДейка протестовані дітьми та мають схвальні 
рекомендації вихователів дошкільних закладів, психологів та 
батьків.

Ознайомтеся із серією:
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