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Дорогие родители!
Предлагаем вашему вниманию развивающие игры для детей  
в возрасте 3 лет. Это период очень динамичного развития малыша. 
В это время рекомендуется вводить дополнительные занятия, 
поддерживающие его когнитивное развитие. Это также идеальный 
момент, чтобы начать своё приключение с настольными играми. 

Благодаря красивым и красочным иллюстрациям детки получают 
удовольствие от игр серии АБВГДЕЙКА, с которыми они открывают 
для себя окружающий мир и с радостью изучают новые темы.
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Времена года - это игра, в которой дети узнают об изменениях, 
происходящих в течение года. Внешний мир постоянно меняется, 
каждый сезон разный. Красиво иллюстрированные игровые 
поля и жетоны с изображёнными признаками, характерными 
для каждого сезона, позволят ребёнку развить познавательные 
навыки, наблюдательность и логическое мышление. Играя, малыш 
расширяет круг своих знаний и словарный запас касательно 
времён года.

Содержание: 
Четыре игровых поля, шестнадцать жетонов и руководство для 
родителей. 
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Благодаря различным вариантам заданий вы можете получать 
удовольствие от игры снова и снова. 

Разминка для начала 

Рекомендуем, чтобы место для игры было тихим и спокойным. Такое 
пространство помогает ребёнку сосредоточиться.

Игра с обучающими карточками помогает развивать 
внимание и тренирует у малыша мануальные навыки. Этот вид 
времяпрепровождения даёт ребёнку чувство удовлетворения 
от решения самостоятельных задач. Поначалу непременно 
будет полезна помощь взрослого –по принципу «давай сначала 
вместе, а потом покажи мне, как это сделать самостоятельно». 

Варианты игр:

Положите на стол игровые поля и жетоны лицевой стороной вверх. 
Затем, по очереди, берите по одному полю и подбирайте к нему 
подходящие жетоны.

В это время поговорите о разных сезонах года, спросите детей,  
с чем у них ассоциируется это время года, и обсудите характерные 
черты каждого сезона (например те, что указаны на жетонах). 

Когда обсудите все сезоны, поместите все игровые поля перед 
собой. Следующая задача - рассказать, какое время года вам 

нравится больше всего и почему? Что вам нравится и что не 
нравится в данное время года?
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Лото

Вариант 1
Каждый участник игры получает одно игровое поле. Все жетоны 
разложите на столе лицом вверх. Задача игрока - как можно быстрее 
найти и положить подходящие жетоны рядом со своим игровым 
полем.

Вариант 2
Каждый участник игры получает одно игровое поле. Все жетоны 
разложите на столе лицом вниз. Игроки по очереди открывают 
один жетон. Если он подходит к игровому полю, то можно забрать 
его себе и положить  в соответствующее место. Если не подходит, 
отложить жетон обратно.
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Истории  

Ребёнок берёт наугад три жетона, а затем вместе с родителем 
придумывает истории касательно картинок, представленных на 
жетонах.

Угадайка 

Разложите все жетоны картинкой вверх. Ведущий рассказывает  
о какой-нибудь картинке. Ребёнок должен угадать, о каком жетоне 
идёт речь и показать его пальцем. Если угадает, то может его себе 
забрать. Выигрывает тот, кто соберёт жетонов больше всех. 

По слогам
Жетоны перемешайте и сложите в кучку. Каждый игрок по очереди 
выбирает одну картинку  и произносит название предмета по слогам 
(чтобы было проще можно при каждом слоге хлопать в ладони).

Игровые поля четырёх сезонов и карточки 
с жетонами

 Весна: цветы на дереве, гнездо с яйцами, бабочка, аист;
 Лето: солнечные очки, воздушный змей, подсолнухи, снопы сена;
 Осень: каштаны, грибы, тыквы, зонт;
 Зима: санки, шарфик, кормушка, снеговик.
.

Список иллюстраций, использованных в игре:
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Игры серии АБВГДейка тестировались с участием детей и 
получили положительные отзывы воспитателей дошкольных 
учреждений, психологов и родителей.

Другие игры из серии:
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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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