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Формування довільної уваги у дитини 

Увага у дітей нерозривно пов'язана з такими якостями, як посидючість і 

зосередженість. Розвиваючи і підвищуючи стійкість уваги дитини, батьки 

одночасно допомагають їй оволодіти навиком зосередженості і стати більш 

посидючою. Добре розвинена увага у дитини - запорука успішного навчання в 

школі! Існує величезна кількість ігор, завдань і вправ на розвиток уваги у 

дітей.  

Граючи в ігри на розвиток уваги з дітьми, використовуйте принцип «від 

простого до складного». Слідкуйте за тим, щоб завдання були не надто складні 

для дитини, щоб вона з ними справлялася і не втрачала віри в свої сили. Якщо 

інтерес дитини до гри пропав - не наполягайте, запропонуйте цю гру 

наступного разу. Не забувайте хвалити малюка за успіх і правильні відповіді. 

Рекомендації з розвитку уваги 

1. Для того, щоб підвищити загальну стійкість уваги, подбайте про гігієну 

розумової праці, освітлення та температуру повітря, відсутність сторонніх 

звуків. 

2. Враховуйте індивідуальні особливості дітей - нервові й хворобливі діти 

частіше відволікаються, ніж здорові й спокійні. 

3. Спробуйте навчити дитину такого правила: перед тим, як щось зробити, 

зупинитися («замри») на 10-15 секунд. Цього часу часто виявляється достатньо 

для того, щоб помітно підвищити продуктивність діяльності імпульсивної 

дитини. 

4.Розвивайте довільну увагу - вчіть міркувати вголос. 

5.Учіть відстрочуванню дії (дитина пояснює, що буде робити перед виконанням 

завдання). 



Ігри та завдання на розвиток довільної уваги у дітей 

1. Гра «Знайди помилку». Попередньо необхідно підготувати малюнки, де є 

помилки, наприклад, листя на деревах взимку, дівчинка в босоніжках, тощо. 

Запропонуйте дитині уважно роздивитись малюнок , знайти помилки та 

пояснити, як має бути насправді. Завдання можна ускладнити, якщо зробити 

помилки менш помітними, та підключити момент змагання, тобто виконувати 

завдання з іншими дітьми на час (але такі змагання не підходять для 

невпевнених та тривожних дітей, момент часу чи конкуренції з іншою дитиною 

навпаки зашкодить дитині). 

2. Гра «Знайди такий самий». Запропонуйте дитині вибрати з 4-6 кульок таку 

саме (за кольором, розміром, малюнком) як та, що у вас у руках (це може бути 

кубик, фігурка з конструктора тощо). Щоб дитині було цікаво гратися, можна 

загадувати предмети по черзі. Спонукайте дитину до вміння співпрацювати із 

дорослими на рівних. Можна ускладнити гру, збільшивши кількість предметів, 

відмінності яких мало помітні. 

3.Гра «Побудуй малюнок із фігур». Дитині необхідно видати набір 

геометричних фігур та чистий аркуш паперу. Запропонуйте уважно слухати 

ваші команди та переміщувати фігури відповідно до цих команд (наприклад, 

трикутник поклади над кругом, круг – під кругом). У результаті повинна вийти 

та комбінація, яка задумана вами заздалегідь (снігова баба, ялинка та ін.). 

4. Гра «Слухай уважно». Дитина вдвох з дорослим одночасно кажуть два різних 

речення (речення мають бути великими). Після цього кожен повинен 

відтворити те, що сказав його співрозмовник. Поступово гру можна 

ускладнювати, збільшуючи речення і кількість учасників, які будуть 

промовляти свої речення одночасно. 

5 Гра «Виконай доручення». Запропонуйте дитині присісти, погладити лівою 

рукою праву ногу , після цього підвестись та підняти ліву руку. Дитина має 

виконати ці доручення в тому порядку, що ви назвали. Поступово кількість 

доручень збільшується (якщо дитина легко виконує попередні). 



6.Гра «Чотири стихії». В цю гру можна грати з багатьма учасниками. За 

командою ведучого гравці виконують певні рухи руками. «Земля» - опускають 

руки вниз, «вода» - витягують руки вперед, «повітря» - піднімають руки вгору, 

«вогонь» - роблять колові рухи руками. Ця гра розвиває увагу, пов’язану з 

координацією слухового та рухового аналізаторів. 
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