
День 3 
 

Доброго ранку!  

 У нас розпочався 3 день Марафону! 

Сьогодні будуть потрібні: 

сірники, або зубочистки, або спагетті, чи палички для лічби 

папір, олівці, пластикова пляшка, мильний засіб (рідке мило, шампунь, рідина 

для миття посуду, гель для душу…) 

 

ЗАВДАННЯ 1 
 

Психологія День навпаки 

Сьогодні дамо дітям можливість покерувати батьками. Кожного дня діти 

перебувають в ситуації, коли ми контролюємо їх поведінку, регулюємо їхню 

зайнятість. Для того щоб діти змогли відчути свою значимість, силу, і отримали 

впевненість в собі інколи треба влаштовувати години де батьки і діти 

міняються ролями. 
 

ЗАВДАННЯ: пограйте з дітьми в гру «Навпаки». Батькам необхідно стати 

«дітьми» і виконувати різні завдання, які дають діти, ставши «батьками». Єдине 

правило - всі завдання мають бути безпечні для життя. Дайте їм можливість 

покерувати вами і поділіться в кінці дня враженнями. З будь-яких питань 

звертайтесь в особисті повідомлення. 

 

ЗАВДАННЯ 2 
 

Мислення Сірники 

Сьогодні ми виконаємо завдання, яке розвиває просторове мислення. Для цього 

нам ЗНАДОБЛЯТЬСЯ: зубочистки (або спагетті поламане однакового розміру, 

близько 6 см., чи лічильні палички), папір, ручка. 

ЗАВДАННЯ: намалювати схеми, які дитина повинна відтворити за допомогою 

зубочисток чи паличок. 

Ви можете самі регулювати рівень складності для вашої дитини.  

При викладанні фігурок можна розвивати такі навички:  

- рахувати палички, з яких складається зображення;  

- якщо палички кольорові, то можна рахувати палички одного кольору, 

порівнювати «де більше» і «на скільки»;  

- рахувати геометричні фігури, що зображують предмет (скільки трикутників, 

квадратів і т. д.);  



- рахувати куточки фігурки (гострі і тупі).  

Нарешті, можна запропонувати дитині спробувати самій придумати і скласти 

фігурку. 

Надаємо вам деякі приклади: 

 

 
ЗАВДАННЯ 3 
 

Дослід Бульбашки. 

Сьогодні будемо робити піну, а точніше пінних «черв’ячків». 

НЕОБХІДНІ МАТЕРІАЛИ: вода, пластикова пляшка, будь-який миючий засіб 

для посуду, шматок марлі складений втроє за розміром трохи більше діаметру 

пляшки, гумка. 

ПРОЦЕДУРА: наливаємо в мисочку близько 100 мл. води, капаємо трішки 

засобу, розмішуємо. Потім відрізаємо від пляшки дно, закриваємо його марлею 

і фіксуємо гумкою. Опускаємо марлею в утворену нами рідину і починаємо 

дути в горлечько пляшки. З отворів марлі будуть виповзати цікаві мильні 

червячки. Можна до рідини додати барвник і тоді вони стануть кольоровими. 

Поділіться фото з вашими пінними черв’яками. 

 

ЗАВДАННЯ 4 

Активна гра на уважність і швидкість реакції 

Сідаємо один навпроти одного парами. Перед учасниками кладемо будь-який 

предмет. Ведучий дає інструкцію, називаючи частини тіла, до яких потрібно 

доторкнутися. Учасники торкаються до названих частин тіла двома руками. В 

певний момент ведучий називає “предмет” а учасники швидко хапають його. 

Переможе той, хто першим вхопить предмет. 
 

 

ЗАВДАННЯ 5 

Творчість: тісто 

Пропонуємо приготувати солоне тісто і ліпити з нього за власним бажанням. 

Рецепт: 0,5 чашки солі, 1 чашка борошна, 0,5 чашки води, 2 ст.ложки олії, 



дрібка лимонної кислоти. УВАГА! В залежності від вашого борошна, його 

пропорція може змінитися. Дивіться відео для приготування! Покладіть тісто в 

контейнер з кришкою і залиште в холодильнику. Воно пригодиться нам завтра. 

 

 

 


