
Які іграшки необхідні дітям 

Консультація для батьків 

 
Розвиток багатого емоційного світу дитини важко уявити без іграшок. 

Саме вони дозволяють дитині виразити свої відчуття, досліджувати 

навколишній світ, вчать спілкуватися і пізнавати себе.  

У кожної дитини має бути така іграшка, якій вона може поскаржитися, 

яку посварити і покарати, пожаліти і втішити. Саме вона допоможе подолати 

їй страх самотності, коли батьки кудись підуть, страх темноти, коли 

вимикається світло і треба заснути, але не наодинці, а з подружкою-іграшкою. 

Поза сумнівом, у дитини має бути певний набір іграшок, які сприятимуть 

розвитку її сприйняття, мислення, кругозору, що дозволяють їй програвати 

реальні і казкові ситуації, наслідувати дорослим. Серед них: 

1. Іграшки з реального життя: лялькове сімейство (може бути і сім'я 

звіряток), ляльковий будиночок, меблі, посуд, машини, човен, каса, ваги, 

медичне і перукарське приладдя, годинник, пральні машини, плити, 

телевізори, крейда і дошка, музичні інструменти, залізниці, телефон та ін. 

2. Іграшки, що допомагають «виплеснути» агресію: солдатики, рушниці, 

мечі, надувні груші, подушки, гумові іграшки, скакалки, кеглі, дротики для 

метання та ін. 

3. Іграшки для розвитку творчої фантазії і самовираження: кубики, 

матрьошки, пірамідки, конструктори, азбуки, настільні ігри, розрізні картинки 

або листівки, фарби пластилін, мозаїка, набори для рукоділля, нитки, 

шматочки тканини, папір для аплікацій, клей тощо. 



Для 2-річних дітей доречними будуть великий різнокольоровий м'яч, 

який не закочується під меблі, пірамідки, м'які та пухнасті іграшки, які діти 

вже не тягнуть до рота, а ось засинають з ними дуже добре. Велика 

пластмасова машина або коробка вже з цього віку привчатиме дитину до 

акуратності, самостійності, оскільки в них повинні складатися після гри 

кубики, м'ячі, гумові і м'які іграшки. Добре, якщо вже в цьому віці у малюка 

буде своє ігрове місце в квартирі, а у іграшок теж свій будиночок. 

У три роки набір іграшок розширюється. До яскравих, різноколірних, з 

чіткою формою іграшок додаються прості конструктори, які малюки збирають 

разом з дорослими, завжди при цьому випробовуючи задоволення і 

захоплення від того, що з дивних шматочків може вийти чудова, зрозуміла 

дитині фігураіграшка. Діти грають у «доньки-матері», в «тата і маму», в 

«крамницю», в «лікаря», «дитячий садок» тощо. Іграшки в цьому віці 

збільшуються в розмірах (велика лялька, великий ведмідь). Доцільно придбати 

дитині обладнання для перукарні, чайний і столовий сервіз, приладдя доктора 

Айболита, меблі й інші предмети, що відображають різні сторони реальності. 

Основна вимога - «побутові іграшки» мають бути схожими на «оригінал» і 

бути досить міцними.  

В чотири роки рольова гра стає основним видом діяльності дитини. 

Ускладняються зміст гри, багато іграшок стають непотрібними, оскільки 

дитяча фантазія здатна перетворити конкретні предмети на уявні. Так, олівець 

може стати чарівною паличкою, зелене листя - грошима, намальовані 

орнаменти на папері - килимами в ляльковій квартирі. Саме тому в такому віці 

найбільшу користь дитині принесуть не дорогі і даремні іграшки, а 

функціональні, нехай навіть зроблені своїми руками. 

Десь у п'ять років крупні іграшки поступово перестають займати дитину 

і переміщаються з ігрової зони на крісла, ліжка, шафи. А ось набори звіряток, 

солдатиків, лялькових сімей завойовують інтерес і емоції дитини. З'являється 

велика можливість для програвання різних варіантів з одними і тими ж 

іграшками. 



Дитячі іграшки є провідниками малюків у світ дорослих. Через ігри в 

свідомість дітей закладаються перші установки на життя. І дорослі несуть за 

це відповідальність! Даруйте своїм дітям радість не тільки у дні народження і 

на Новий рік, але й просто так, від гарного настрою. Грайтеся з дітьми щодня! 

 


