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                 ІГРИ ТА ВПРАВИ  

«МИ – ЗА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ» 

 



ГРА «АСОЦІАТИВНИЙ РЯД НА СЛОВО          

«ЗДОРОВ’Я»  

МЕТА: ЗАСВОЇТИ ПОНЯТТЯ «ЗДОРОВ’Я», 

РОЗШИРИТИ ЙОГО ЗМІСТ 
                                   Хід гри 

 Ведучий на листі А – 3 по вертикалі записує слово 
«здоров’я» і пропонує учасникам назвати 
характеристики, з якими асоціюється це слово і 
починаються вони з букв вертикального ряд 

З – зібраність, зваженість 

Д – доброзичливість, добропорядність 

О – оптимізм, обов’язок 

Р - розважливість, розум 

О – обережність 

В - відповідальність 

Я – якість, ясність 

Після того, як буде розібрано слово, вчитель проводить 
обговорення, в ході якого ставить питання: 

 Які ваші враження від виконаного завдання? 

 Що нового ви дізналися? 

 



 
ГРА «КВІТОЧКА» 

МЕТА: СФОРМУВАТИ ПОНЯТТЯ, ЯКІ ЧИННИКИ ВПЛИВАЮТЬ 

НА ЗДОРОВ’Я 

 

 Робота в групах. 

 Кожна група отримує вирізану з 
кольорового картону квіточку.  

 Уявіть, що квітка, це наше здоров’я. 
Що потрібно робити, щоб квіточка 
жила і добре росла? А тепер на 
пелюстках квітки запишіть, які 
фактори впливають на формування 
здорового способу життя.  

 Після виконання завдання кожна 
група зачитує свої відповіді. Отже, 
ви назвали всі вірні фактори, які 
впливають на здоров’я, але сьогодні 
ми звернемо увагу на один з них, це 
сім’я – найголовніший чинник 
здорового способу життя. Що 
повинна робити сім’я, щоб зберегти 
ваше здоров’я? 

 
 



 
ВПРАВА «КОЛО АСОЦІАЦІЙ ЗІ СЛОВОМ «ЖИТТЯ»» 

МЕТА: АКТИВІЗУВАТИ УЧАСНИКІВ ДЛЯ 

ВИКОНАННЯ НАСТУПНОЇ РОБОТИ, СТВОРЕННЯ 

ПОЗИТИВНОГО НАСТРОЮ 

 

                                                              Хід     вправи 

На   листку  формату   А   –   3   у   вигляді   променів   

записуються   всі   асоціації учасників із словом «життя». 
  

 

До уваги вчителя!!! Можливий висновок – життя дуже 

багатогранне, це – яскравий світ, але для кожного він особливий. 
 



ГРА – РОЗМИНКА «ІСТОРІЇ З ТОРБИНКИ» 

МЕТА:  НАСТРОЇТИ   УЧАСНИКІВ   НА   РОБОТУ   ЗА   ТЕМОЮ,   

АКТИВІЗУВАТИ   ВІДЧУТТЯ ОСОБИСТОСТІ  

                                  Хід  гри 

 Учасники сідають у коло й по черзі витягують з 

торбинки, не заглядаючи в неї, один з наявних 

там предметів (олівець, ручка, ґудзик, гумка, 

кубик, котушка ниток, цукерка тощо). Після того, 

як усі отримали якусь річ, кожен по черзі 

промовляє фразу, яка починається з «Я», 

презентуючи те, що дісталося з торбинки. 

Наприклад: «Я - цукерка, солоденька, 

смачненька, всі мене люблять». Коли всі скажуть 

свої фрази, підводиться підсумок сказаного. 

Визначають найкращий вислів 

 



 
ГРА «ДЕСЯТЬ ЗАПОВІДЕЙ ЗДОРОВ’Я»  

МЕТА ВПРАВИ: ЗВЕРНУТИ УВАГУ УЧНІВ НА ВЛАСТИВІ ЇМ 

ЗВИЧКИ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ. 

 

                                            Хід гри 

 Вчитель з’ясовує з учнями поняття “заповідь”. 

 Учням пропонується упродовж 10 хвилин скласти власні 
десять заповідей. Після закінчення тренер пропонує 
одному із учасників назвати свої заповіді та записати їх 
на дошці. Інші учасники доповнюють цей перелік. 

 Після закінчення обговорення учитель радить 
учасникам обговорити всі заповіді у «великому колі», 
залишивши 10, з якими погоджуються всі учасники. 

Запитання для обговорення: 

 З чим можна порівняти заповіді? 

 Як ви розумієте давній латинський вислів: «Якщо є 
сумнів – утримайся!» 

 Які думки у тебе виникали, коли ти слухав своїх 
товаришів? 

 



ІГРИ ТА ВПРАВИ «БЕЗПЕКА 

ХАРЧУВАННЯ, ОСОБИСТА ГІГІЄНА, 

РУХОВА АКТИВНІСТЬ» 

 

 

 

 



 
ВПРАВА «КОРИСНА СТРАВА» 

 МЕТА ВПРАВИ: ВИХОВУВАТИ БАЖАННЯ ПРАВИЛЬНО 

ХАРЧУВАТИСЬ 

 

Учитель називає страву. 

Якщо   вона   корисна,   діти   

плескають   у   долоні,   якщо   

шкідлива   –   схрещують   руки 

перед собою. 

Приклади страв:   смажена картопля 

фрі, капуста, молоко, тістечка, фанта, 

чіпси, сир, гороховий   суп,   мед, 

яблука,   гамбургер,   мівіна,   варене   

м'ясо,   кефір,   булочка   з 

джемом, кока-кола, гречана каша, 

смажена сарделька, морква. 



ГРА «ВІТАМІННИЙ ПОТЯГ» 

 МЕТА: ЗАКРІПИТИ ЗНАННЯ ПРО ВМІСТ ВІТАМІНІВ У 

ПРОДУКТАХ ХАРЧУВАННЯ 

 

 Ігрова дія. Вагончики з назвами вітамінів 

«А», «В», «С», «D» з порожніми віконечками. 

Дитина вставляє картинку, на якій 

намальовано продукти харчування, що містять 

певні вітаміни, у відповідне віконечко. 

 



ГРА «ГІГІЄНА»  

МЕТА: ФОРМУВАТИ НАВИЧКИ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ 

ПРАВИЛ ОСОБИСТОЇ ГІГІЄНИ 

 Обладнання: дзига, фішки, картки з питаннями. 

Ведучий крутить дзигу, яка визначає картку з питанням. 
За правильну відповідь дитина отримує фішку. Виграє 
той, хто збере більше фішок. 

Питання: 

 Назви предмети, які тобі знадобляться для вмивання 
(мило, рушник). 

 Назви предмети, які будуть потрібні для того, щоб 
прийняти душ (шампунь, мило, гель для душу). 

 Як часто потрібно митися? (Щодня). 

 Як часто потрібно чистити зуби? (Вранці та ввечері). 

 Як часто потрібно підстригати нігті? (Не рідше 1 разу на 
10 днів). 

 Як часто потрібно мити вуха? (Щодня). 

 Як часто потрібно міняти нижню білизну? (Щодня). 

   

 



 

ДИДАКТИЧНА ГРА «ПАРОЧКИ» 

МЕТА: ФОРМУВАТИ ІНТЕРЕС У ДІТЕЙ ДО ФІЗКУЛЬТУРИ І СПОРТУ; ВЧИТИ 

СПІВВІДНОСИТИ КАРТИНКУ ВИДУ СПОРТУ З ВІДПОВІДНОЮ ПІКТОГРАМОЮ, 

РОЗВИВАТИ ПАМ'ЯТЬ, ЛОГІЧНЕ МИСЛЕННЯ. 

 

 Дітям роздають картинки із зображенням 

видів спорту. Ведучий дістає по одній 

піктограмі. Гравці порівнюють її зі своєю 

картинкою і називають цей вид спорту. 
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ІГРИ ТА ТРЕНІНГОВІ ВПРАВИ НА 

ПОДОЛАННЯ АГРЕСІЇ 



ДИДАКТИЧНА ГРА: «РОЗТИРАННЯ ПАПЕРУ» 

 МЕТА: ЗНЯТТЯ АГРЕСИВНОСТІ ТА НАПРУЖЕННЯ 

 

Аркуш паперу тріть в кулаках, роблячи рухи, 

ніби ви перете одяг. Коли папір стає геть м’яким, 

малюйте по ньому акварельними фарбами. 

Малюнки будуть дуже цікавими, фарба 

розтечеться по зім’ятому папері різними 

візерунками. 

 



ТРЕНІНГОВА ВПРАВА «ТВОЄ ІМ’Я»  

МЕТА ВПРАВИ: ДОПОМОГА В АДЕКВАТНОМУ ОЦІНЮВАННІ САМОГО 

СЕБЕ, ЗНЯТТЯ НЕГАТИВНИХ УСТАНОВОК ЩОДО ОТОЧЕННЯ. 

 

 Один з учнів називає своє ім’я та по батькові. Наше 
завдання – назвати якомога більше варіантів імені, 
передаючи завдання по колу (вимовляючи ім’я, 
дивіться на того, кому воно адресовано). Учасник 
ділиться з групою тим, що він відчував, коли його 
називали різними іменами. 

 Яке ім’я тобі до вподоби в дружній компанії, а яке -   
в офіційній обстановці? 

 Яке з цих імен ти хотів би залишити для звертання 
у групі? 

 Завдання повторюється для кожного члена групи. 
Кожен був у центрі уваги. Для кожного власне ім’я 
приємне. Тепер, звертаючись один до одного, 
будемо починати з імені. 

 



МЕТОЮ  НАСТУПНИХ  ДИДАКТИЧНИХ  ІГОР  Є  ЗНЯТТЯ 

НАПРУЖЕНОСТІ, ВТОМИ, ПОДОЛАННЯ АГРЕСИВНОСТІ. 

 

 «Два барани» 

      Діти по двоє стають один проти одного, тулуб нахилено вперед, долонями й 
лобами упираються один в одного. Задача - протистояти натиску і, не 
зрушуючи з місця, тиснути на іншого. Хто зрушив - програв. 

 «Відійди, злість» 

      Гравці лягають на килим, між ними подушки. Закривши очі, діти з усієї 
сили б'ють по подушках руками, а ногами - по долівці із криком: «Тікай, 
злість, тікай» (3 хвилини). Після цього діти лягають у позу «зірки» й 
спокійно лежать, слухаючи музику (3 хвилини). 

 Вправа на саморегуляцію «Візьми себе в руки» 

      Як тільки відчуєш, що неспокійний, хочеться кого-небудь стукнути, є 
досить простий спосіб довести собі свою силу: обхоти долонями лікті й 
сильно притисни руки до грудей - це поза стриманої людини. 

 «Скинь втому» 

      Стань, широко розставивши ноги, трохи зігни їх у колінах, нахились і 
вільно опусти руки, розправ пальці, схили голову до грудей, відкрий рота. 

      Похитайся в різні боки. Різко трусни головою, ногами, тілом. Ти струсив 
втому! 

 



ГРА «КОЛЬОРОВЕ ДИВО» 

 

 

 Учитель пропонує дітям підготувати аркуш 

паперу, акварельні фарби, «чарівну паличку». 

 Бесіда. Коли ви радієте? Якого кольору може 

бути радість? Радість переливається різними 

кольорами. На що вона може бути схожа? На 

салют, яскраві променисті самоцвіти. 

Пофантазуйте, поміркуйте. Отже, головним 

помічником у роботі має стати колір. 

 Вільне малювання під музику на мокрому 

аркуші паперу 

 



 

 

 

 

Гра: «Емоції»  

Мета: гра спрямована на виявлення 

вміння розуміти інших. 

Учасники поділяються на пари. Кожен 

отримує конверт із завданням виразити 

мімікою      емоцію (гнів, очікування,      

страждання, страх, здивування, радість, 

захоплення, роздратування, сум, образу, 

підозру та ін.). Кожен по черзі в парі 

виступає демонстратором емоцій, а інший 

повинен їх відгадати. 

Результати обговорюються. Кожен 

висловлює свої враження. 



ГРА: «ДВОЄ З ОДНИМ ОЛІВЦЕМ» 

МЕТА:   ГРА   СПРЯМОВАНА  НА   ФОРМУВАННЯ   СПІВРОБІТНИЦТВА,   

ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ, УМІННЯ ПРАЦЮВАТИ В ПАРІ. 

 

Виконуючи завдання, учні не повинні розмовляти один з 

одним. Спілкування може бути тільки невербальним. 

Вправа супроводжується приємною музикою. Кожна пара 

учнів отримує аркуш паперу і один олівець (фломастер). 

Кожна команда повинна намалювати картинку, сидячи за 

одним столом (або поряд один з одним). 

Учні не повинні перемовлятися і домовлятися про те, що 

малюватимуть. Можна тільки дивитися один на одного, 

щоб вгадати ідею партнера. На виконання завдання 

відводиться 3-4 хв. Стільки ж звучить музика. Після 

завершення роботи, учасники демонструють свої 

«шедеври». Обговорюються проблеми порозуміння. Чи 

вдалося дійти одного рішення? Гру можна ускладнити, 

залучивши 3-х учасників. 



ТРЕНІНГОВА ВПРАВА  «П’ЯТЬ ДОБРИХ СЛІВ» 

МЕТА: ВПРАВА СПРЯМОВАНА НА ОТРИМАННЯ ЗВОРОТНЬОГО ЗВ’ЯЗКУ 

ВІД ГРУПИ, НА САМОПІЗНАННЯ. 

 

Для виконання вправи потрібні аркуші паперу, олівці 

або фломастери. Учасники об’єднуються в групи по 5 

осіб. Кожен з учнів повинен окреслити свою руку на 

аркушу паперу, а на долоні написати своє ім’я. Учні 

передають свій листок сусіду праворуч, а самі отримують 

малюнок від сусіда ліворуч. В одному з «пальців» чужого 

малюнка напишіть щось приємне із якостей його 

володаря (наприклад, «Ти чуйний», «Ти відвертий», «Ти 

пишеш гарні вірші»). Інший робить запис на наступному 

«пальці» і так доти, поки « рука» не повернеться до 

власника. Ведучий може зібрати аркуші, зачитати 

«компліменти», а група відгадує, кого вони стосуються. 

Після завершення учасники забирають листки з 

«долонями» як пам’ятки. 



ІГРИ ТА ТРЕНІНГОВІ ВПРАВИ, ЯКІ 

НАВЧАЮТЬ ЕФЕКТИВНО РОЗВ’ЯЗУВАТИ 

КОНФЛІКТИ 



РУХЛИВА ГРА «БДЖОЛИ» 

МЕТА: ВПРАВА РОЗВИВАЄ ВМІННЯ ЕФЕКТИВНОГО СПІЛКУВАННЯ –  

ВМІННЯ СЛУХАТИ ІНШОГО 

 

Бджоли, як і люди, істоти соціальні. 

Тому вони спілкуються і діють у рамках 

правил, передаючи інформацію. 

Учасники розбиваються на групи: одні 

повинні промовляти звук «а», другі – «о», 

треті «у». Всі розходяться по кімнаті й із 

заплющеними очима вголос повторюють 

свій звук. За командою ведучого 

«бджоли» злітаються кожна до свого рою, 

утворюючи три бджолині сім’ї. Відчуття 

від гри обговорюються. 



ТРЕНІНГОВА ВПРАВА « СКУЛЬПТУРА» 

МЕТА: ВПРАВА СПРЯМОВАНА НА УСВІДОМЛЕННЯ СВОЇХ ВІДЧУТТІВ, 

ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ. 

 

Кожен учасник отримує завдання відтворити 

скульптуру, яка відображає один із емоційних 

станів: гнів, страх, відчай, задоволення, 

здивування, злість, невпевненість тощо. Від 

учасників вимагається доведення кожної риси до 

максимального вираження. Потім вони по черзі 

демонструють свої скульптури іншим, які 

оцінюють ступінь виразності тієї чи іншої емоції. 

А самі «скульптури» повинні оцінити свій 

внутрішній стан. Після демонстрації кожна 

 «скульптура» робить глибокий вдих і розслаблює 

всі м’язи. 

 



ТРЕНІНГОВА ВПРАВА «ПРИЄМНІ СПОГАДИ» 

МЕТА:     НАВЧИТИ     ДІТЕЙ     ВИБУДОВУВАТИ     ПОЗИТИВНУ     

ПЕРСПЕКТИВУ ЖИТТЯ 

 



Слова вчителя: 
 Діти, закрийте, будь ласка очі. Я запрошую вас 

помандрувати у світ фантазій, які подарують вам приємні 
почуття. Зробіть три глибокі вдихи та видихи… 

 Із кожним видихом відчуйте, що ви стаєте легше… 
Намагайтеся відчувати себе так, немов летите у повітрі. 

 Зробіть новий вдих і відчуйте, як ви наповнюєтесь 
відчуттям легкості. Затримайте на мить це відчуття… 

 А тепер видихніть із силою все повітря разом із втомою, 
напруженням, неприємними емоціями, що накопились. 

 Відчуйте, як це добре, коли почуваєшся в повній безпеці. 

 Пригадайте період, коли ви почували себе щасливими, 
куди хотіли б повернутися знову і знову. Уявіть собі ці події 
так, ніби вони відбуваються в даний час. Хто зараз поряд із 
вами? Що ви відчуваєте? Що ви робите? 

 А тепер ви можете «повернутись» в групу бадьорими і 
веселими. Збережіть у пам’яті ці спомини, аби повернутися 
до них, коли забажаєте. Можна потягнутися, розслабити 
тіло, відкрити очі. 

 Візьміть аркуш і намалюйте свою щасливу згадку або 
опишіть її кількома реченнями. Залиште собі цей лист на 
згадку. Обговорення. 

 



ТРЕНІНГОВА ВПРАВА «АСОЦІАЦІЇ»  

МЕТА ВПРАВИ: УСВІДОМЛЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО ПОЛЯ СПРИЙНЯТТЯ 

КОНФЛІКТУ 

 

Вчитель бере аркуш і пише слово конфлікт зверху 
вниз по буквах 

 К  о   н   ф  л   і   к   т 

На кожну букву група пише слово-асоціацію з 
поняттям «конфлікт» 

Виходить на кшталт: 

 Крик     калина 

 Обурення   оптимізм 

 Нікчема    новина 

 Фронт   фундамент  

 Лайка    людина  

 Ізолятор    ідея   

 Криза    краса 

 Тиранія   толерантність 

 



ТРЕНІНГОВА ВПРАВА «МИ ТВОРИМО»  

МЕТА: ПРОДЕМОНСТРУВАТИ НЕПОВТОРНІСТЬ КОЖНОЇ ЛЮДИНИ, 

ЗНЯТТЯ ЕМОЦІЙНОГО НАПРУЖЕННЯ 

 

Вчитель дає інструкцію до роботи:  

Кожен з вас бере аркуш паперу і чітко виконує мою 
інструкцію: 

 Складіть аркуш паперу вдвічі. 

 Складіть аркуш паперу ще раз вдвічі. 

 Відірвіть правий верхній кут. 

 Складіть ще раз вдвічі і відірвіть ще раз правий верхній 
кут. 

 Складіть ще раз вдвічі і відірвіть ще раз правий верхній 
кут. 

 Закінчили. Розгорніть папір і подивіться, що у вас вийшло. 

  Як могло таке статися? З чим пов’язана така розмаїтість 
малюнків? 

 Завдання отримали одне, але кожен по різному виконав 
його. Ось так і виходів із конфліктних ситуацій є багато. 

 



ІГРИ ТА ТРЕНІНГОВІ ВПРАВИ НА РОЗВИТОК 

ЕТИЧНИХ ТА МОРАЛЬНИХ ПОЧУТТІВ 

 



ТРЕНІНГОВА ВПРАВА «ПОЗИТИВНЕ ОСМИСЛЕННЯ» МЕТА   ВПРАВИ:   

УСВІДОМЛЕННЯ   ТОГО   ФАКТУ,   ЩО   БУДЬ-ЯКІ   ЕМОЦІЇ   КОРИСНІ   

ДЛЯ ЛЮДИНИ 

 
Учасникам пропонується назвати й описати будь-які 
стресові ситуації, які були або існують у житті. Завдання 
полягає в тому, щоб знайти в цих ситуаціях якомога 
більше позитивного. Негативну подію розглянути як 
позитивну, знайти користь у емоціях страху, гніву, печалі, 
образи, провини тощо. Поміркувати над тим, яку 
психологічну вигоду можна отримати із таких ситуацій. 
Питання для обговорення: 

 У чому суть позитивних і негативних емоцій? 

 З якими із них особисто ви стикалися у своєму житті? 

 Чим допомогли вам негативні емоції та почуття? 

 Які почуття ви відчували, коли виконували цю вправу? 

 Які труднощі ви мали? 

 Чому навчилися завдяки цій вправі? 

 Що із отриманого досвіду ви будете використовувати у 
подальшому житті? 

 



ТРЕНІНГОВА ВПРАВА «ЕМОЦІЇ»  

МЕТА: ДОСЛІДИТИ ЗНАЧЕННЯ ЕМОЦІЙ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ 

 Кожен учень отримує 2 картки з назвами емоцій. 

Завдання полягає у невербальному зображенні емоції, 

записаної на картці. Показувати картки іншим учням не 

можна. Іншим учасникам потрібно визначити емоцію, що 

демонструється. Названі емоції та почуття виносяться на 

дошку фліп-чарт. 

Питання для обговорення: 

 Чи вдалося невербально зобразити емоцію? 

 Чи легко це було? 

 Чи легко було розпізнати емоцію? Що допомогло? 

 



ТРЕНІНГОВА ВПРАВА «ХТО Я? ЯКИЙ Я?»  

МЕТА: ФОРМУВАННЯ АДЕКВАТНОЇ САМООЦІНКИ 

 

Завдання для учнів: розділити аркуш лінією 

навпіл, написати на одній стороні відповіді на 

запитання «Хто я?», а на іншій «Який я?». 

Аркуші не підписуються і перемішуються. 

 Завдання   для учасників:   на   основі   раніше   

відомої   інформації   про   кожного  з ‘ясувати, 

кому належить картка.  

Після виконання обговорюються питання: 

 Наскільки легко було впізнати за наведеними 

характеристиками один одного? 

 Що ви відчували, коли обговорювали лист з 

вашими описовими характеристиками? 

 



ТРЕНІНГОВА ВПРАВА «АЛЕ ТИ…?»  

МЕТА: ФОРМУВАННЯ АДЕКВАТНОЇ САМООЦІНКИ 

 

 Учням видається аркуш паперу, на якому вони 

пишуть свій найбільший, на їх погляд, 

суттєвий недолік, рису характеру і підписують 

цей аркуш. Далі передають цей аркуш по колу, 

завдання кожного з учнів написати ту 

позитивну якість, якою володіє цей учасник.  

 У результаті кожен отримує свій аркуш зі 

списком позитивних якостей, які йому 

притаманні. 

 


