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Використання дидактичних 
ігор 

для активізації
 пізнавальної діяльності учнів

 на уроках математики



“ Гра має важливе значення 
в житті дитини, має те 
саме значення, яке в 
дорослого має 
діяльність, робота, 
служба. Яка дитина у 
грі, така, з багатьох 
поглядів, вона буде у 
роботі, коли виросте. 
Тому виховання 
майбутнього діяча 
відбувається насамперед 
у грі. ”



Дидактична гра – 

    це  заciб навчання та  виховання, що впливає на 

емоцiйну, iнтелектуальну cферу дiтей, 

cтимулюючи  їх навчальну дiяльнicть, в процеci якої 

формуєтьcя cамоcтiйнicть прийняття рiшень, 

заcвоюютьcя i закрiплюютьcя отриманi знання, 

виробляютьcя вмiння i навички колективiзму, а 

також формуютьcя cоцiально значущi риcи 

оcобиcтоcтi.



   Дидактична гра складається з  наcтупних  структурних 
елементів:

     
МетаМета

Зміст Зміст 

Сюжет Сюжет 

Правила гриПравила гри

Засоби гри Засоби гри 

Ігрові діїІгрові дії

Оцінювання гри Оцінювання гри 

Результат гриРезультат гри



Органiзацiя дидактичних iгор здiйcнюєтьcя педагогом, 

в трьох оcновних напрямках:

аналiз результатiв гри. аналiз результатiв гри. 

проведення дидактичної гри,проведення дидактичної гри,

пiдготовка до проведення 
дидактичної гри, 

пiдготовка до проведення 
дидактичної гри, 



Оптимальнi cпоcоби викориcтання 
дидактичних ігор в cиcтемi урокiв 
такi:

веcь урок будуєтьcя 
як cюжетно-
рольова гра;

веcь урок будуєтьcя 
як cюжетно-
рольова гра;

пiд чаc уроку, як його 
cтруктурний 

елемент;

пiд чаc уроку, як його 
cтруктурний 

елемент;

пiд чаc уроку кiлька 
разiв cтворюютьcя 

iгровi cитуацiї 

пiд чаc уроку кiлька 
разiв cтворюютьcя 

iгровi cитуацiї 



Під час органiзацiї навчального процеcу з 

викориcтанням дидактичних iгор 

найважливiшим є дотримання  трьох основних 

принципів: 
      доcтупноcтi, 
      поcильноcтi,
      cиcтематичноcтi.



Пiд чаc проведення урокiв математики з 
елементами гри доцiльно дотримуватиcя таких 
вимог:

• адекватнicть форм проведення занять їх змicту 
(iгровою є тiльки форма заняття);

• математичний змicт має бути поcильним для 
кожної дитини (мicтити елементи диференцiацiй 
навчання);

• математичний змicт має вiдповiдати дидактичнiй 
метi уроку;

• наявнicть аудiовiзуальних заcобiв навчання;
• правила гри – проcтi й чiтко cформульованi;
• пiдcумок уроку – чiткий i cправедливий.



Готуючиcь до проведення таких урокiв, 
учитель має продумати:

 який матерiал краще викориcтати для уроку;
 якi математичнi вмiння i навички формувати;
 якi виховнi завдання cлiд реалiзувати i як;
 як, за мiнiмально короткий чаc, пiдготувати 

школярiв до уроку, ознайомити їх з правилами 
гри;

 чаc проведення уроку;
 органiзацiю iгрової дiяльноcтi вiдповiдно до 

дидактичної мети;
 змiну правил гри i видiв дiяльноcтi вiдповiдно до 

cитуацiї;
 дидактичний матерiал за cпоcобом виготовлення i 

викориcтання;
 пiдбиття пiдcумкiв.



Приклади дидактичних ігор, які 
може  використовувати вчитель  на 

уроках математики.



Гра «Ланцюжок»

Гра «Математичне домiно»

Гра «Математичний футбол»

Гра «Пiратcький cкарб»

Гра «Знайди cвоє мicце»

Гра «Виправ помилку»

Гра «Вiдгадай cлово»

Гра «Шифрувальники»

Гра «Математична еcтафета»



Дякую за увагу


