
Чим зайняти дитину під час карантину 

Поки в Україні запровадили карантин і діти залишилися вдома з батьками, 

важливо зрозуміти, чим можна зайняти дитя, щоб усім було комфортно. 

Окрім перегляду мультфільмів та читання книг, можна пограти в 

розвивальні ігри 

1. Незвичні способи малювання 

Відбитки пальців 
Правила. Підготуй такі речі: 

 шматочки мочалки; 

 фарби; 

 вода; 

 пензлик; 

 ручки, олівці або фломастери. 

Спочатку нанесемо фарбу на мочалку пензликом. Тепер притиснемо до 

мочалки пальчик. Усе — на папері можна залишати кольоровий відбиток! 

 

Малюнки мильними бульбашками 
Правила. У мильний розчин (вода, мило, шампунь) додай акварельної фарби 

або харчового барвника. Колір обирай на власний розсуд. 

Візьми соломинку і дунь через неї в мильну воду, створюючи якнайбільше 

бульбашок. 

А тепер – увага! Візьми акварельний папір та легенько приклади його зверху 

до бульбашок. Дай просохнути. Щоб зробити папір ще яскравішим, 

прикладай його до бульбашок на воді різних кольорів. 



 

Дмухавки 
Правила. Зробити ляпку. Дмухати на ляпку фарби через соломинку в різних 

напрямках в залежності від задуму. Домалювати необхідне пальчиком, 

пензлем, жмаканим папером. 

 

2. Ігри з книгами 

Фантазер 
Правила. Візьміть якусь дитячу книжку з картинками. Уважно розгляньте 

картинки разом із малюком і придумайте історію, не пов’язану з тією, про 

яку написана книга. Кілька разів виконайте це разом, а потім дитина і сама 

долучиться до вигадування. 

Детектив 
Правила. Інший варіант цієї гри, коли мама чи тато, не показуючи дитині 

картинку, розповідає, що на ній зображено і зариває книгу. А дитина повинна 

знайти цей малюнок, орієнтуючись за маминим описом. Потім помінятися 

ролями: описує дитина, шукаєш ти. 

3. Розвиваючі ігри 

Будуємо шалаш 
Будиночки в дитинстві не будували тільки ледачі. Коли почнете 

споруджувати з дитиною будинок із табуреток, ковдр, подушок і коробок, 

самі того не помічаючи, повернетеся у дитинство! І обов’язково захочете 

спорудити свій особистий шалаш для читання і медитації. 



Тіні 
Загадково і заманливо показувати театр тіней на стінці при запаленій свічці. 

Тут включається фантазія і творчість. Але не варто обмежуватися лише 

літаючими пташками або гавкаючими собаками із рук. Виріж разом із 

дитиною з паперу силуети героїв відомих казок, і розіграйте їх за ролями. 

 

Посадити і виростити рослину 
Привчити дитину нести відповідальність і не забувати про догляд. Квітка – 

не пес чи кіт, тож сильно не заважатиме. 

 

4. Вироби своїми руками 

Саморобний блокнот  
Створіть яскравий особистий блокнот для дитини, де можна записувати її 

графік на день або  на тиждень. Оформіть і прикрасьте разом новий блокнот і 

внесіть перші завдання для дитини. З таким підходом навіть завдання 

«прибратися у кімнаті» буде виконуватися з великим бажанням.  

Колаж бажань 
Прикрашаємо стіну і вчимо дитину йти до своїх цілей і бажань. Візуалізуємо 

її мрії і заодно креативно проводимо час, шукаючи необхідний матеріал та 

вирізаючи потрібні форми. 
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